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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista 
sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 
1223/2009 muuttamisesta.
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0542),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0318/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2013 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja 
kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä (3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä 

                                               
1 EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0. .
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osia, kuten ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä, kliinisiä tutkimuksia
ja kliinistä arviointia, 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 
vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 
terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi 
otettava säännöksiä, joilla varmistetaan 
avoimuus ja laitteiden jäljitettävyys.

osia, kuten ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä, kliinisiä tutkimuksia 
ja kliinistä arviointia, 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 
vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 
terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi 
otettava säännöksiä, jotka koskevat 
myyntilupamenettelyä ja joilla 
varmistetaan avoimuus ja laitteiden 
jäljitettävyys.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen soveltamisala olisi 
rajattava selvästi tuotteita, kuten in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 
laitteita, lääkkeitä, kosmeettisia valmisteita 
ja elintarvikkeita, koskevasta muusta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä.
Sen vuoksi olisi muutettava 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 178/2002 siten, että 
lääkinnälliset laitteet suljetaan sen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

(7) Tämän asetuksen soveltamisala olisi 
rajattava selvästi tuotteita, kuten in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 
laitteita, lääkkeitä, kosmeettisia valmisteita 
ja elintarvikkeita, koskevasta muusta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä.
Koska joissakin tapauksissa on vaikea 
erottaa lääkinnällisiä laitteita 
kosmeettisista, lääkinnällisistä tai 
elintarviketuotteista, mahdollisuus tehdä 
EU:n laajuinen päätös tuotteen 
sääntelystä olisi sisällytettävä 
kosmeettisista tuotteista annettuun 
asetukseen (EY) N:o 1223/2009, ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevaan 
direktiiviin 2004/27/EY, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevaan 
asetukseen (EY) N:o 178/2002 sekä 
ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä annettuun 
direktiiviin 2002/46/EY. Siksi näitä 
unionin säädöksiä olisi tarkistettava.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla 
siitä päättäminen tapauskohtaisesti, 
kuuluuko tuote tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Tarvittaessa komissio voi 
päättää tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote 
lääkinnällisen laitteen määritelmän tai 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
määritelmän piiriin. Koska joissakin 
tapauksissa on vaikea tehdä eroa 
lääkinnällisten laitteiden ja kosmeettisten 
valmisteiden välillä, mahdollisuus tehdä 
EU:n laajuinen päätös tuotteen 
sääntelyasemasta tulisi sisällyttää 
kosmeettisista valmisteista 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EY) N:o 1223/2009.

(8) Yhtenäisen luokittelun 
varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa 
erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa 
komission vastuulla tulisi olla siitä 
päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 
tuote tai kuuluvatko tuoteryhmät tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Jotta tilanne olisi selkeä ja yhdenmukainen kaikissa jäsenvaltioissa ja samat tuotteet 
luokiteltaisiin samalla tavoin, komission pitäisi jäsenvaltioiden asemesta päättää, kuuluvatko 
tuotteet tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Olisi perustettava monialainen 
neuvoa-antava komitea, joka koostuu 
asiantuntijoista ja sidosryhmien sekä 
kansalaisyhteiskunnan edustajista ja joka 
antaa tieteellisiä neuvoja komissiolle, 
lääkinnällisten laitteiden 
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koordinointiryhmälle sekä jäsenvaltioille 
kysymyksissä, jotka liittyvät 
lääketieteelliseen teknologiaan, 
luokitteluun ja muihin tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyviin seikkoihin 
tarpeen mukaan.

Or. en

Perustelu

Olisi perustettava neuvoa-antava komitea, joka antaisi seikkaperäisiä asiantuntijaneuvontaa 
tarvittaessa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Eläviä ihmis- tai eläinperäisiä 
kudoksia tai soluja sisältävät tuotteet on 
nimenomaisesti jätetty direktiivien 
90/385/ETY ja 93/42/EY ja siten myös 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, joten vastaavasti olisi 
tarkennettava, että myöskään tuotteet, jotka 
sisältävät muuta alkuperää olevia eläviä 
biologisia aineksia, eivät kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

(12) Eläviä ihmis- tai eläinperäisiä 
kudoksia tai soluja sisältävät tuotteet on
nimenomaisesti jätetty direktiivien 
90/385/ETY ja 93/42/EY ja siten myös 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, joten vastaavasti olisi 
tarkennettava, että myöskään tuotteet, jotka 
sisältävät muuta alkuperää olevia eläviä 
biologisia aineksia ja joiden suunniteltu 
vaikutus saavutetaan farmakologisin,
immunologisin tai metabolisin keinoin,
eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä eläviä biologisia aineksia sisältävät lääkinnälliset laitteet kuuluvat direktiivin 
93/42/ETY soveltamisalaan. Biologisten ainesten yleinen jättäminen asetuksen ulkopuolelle 
johtaisi sellaisten markkinoilla tällä hetkellä olevien turvallisten ja tehokkaiden 
lääkinnällisten laitteiden menetykseen, joita ei hyväksyttäisi lääkinnällisiksi laitteiksi, koska 
niillä ei ole farmakologista, immunologista tai metabolista vaikutustapaa.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kuluttajien turvallisuuden, 
kansanterveyden ja ympäristön aloilla 
toimivien tiedekomiteoiden ja 
asiantuntijoiden neuvoa-antavan 
rakenteen luomisesta ja päätöksen 
2004/210/EY kumoamisesta 5 päivänä 
elokuuta 2008 tehdyllä komission 
päätöksellä 2008/721/EY1 perustetun 
kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevän 
tiedekomitean (SCENIHR) havainnot, 
jotka komitea esitti 15 päivänä huhtikuuta 
2010 antamassaan tieteellisessä 
lausunnossa uudelleenkäsiteltyjen 
kertakäyttöisenä markkinoille saatettavien 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta, 
sekä komission havainnot, jotka se esitti 
27 päivänä elokuuta 2010 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
direktiivin 93/42/ETY 12 a artiklan 
mukaisessa kertomuksessa Euroopan 
unionissa käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden uudelleenkäsittelystä2, osoittavat 
tarpeen kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyn sääntelylle, jotta 
varmistetaan terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoinen suojelu ja mahdollistetaan 
samalla tämän käytännön 
jatkokehittäminen selkeitten ehtojen 
mukaisesti. Kun kertakäyttöinen laite 
käsitellään uudelleen, sen suunniteltua 
käyttötarkoitusta muutetaan, ja 
uudelleenkäsittelijää olisi sen vuoksi 
pidettävä uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Tämänhetkinen mahdollisuus 
kertakäyttöisiksi merkittyjen 
lääkinnällisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyyn ei loogisesti eikä 
oikeudellisesti hyväksyttävä. Siksi 
uudelleen pitäisi käsitellä vain 
uudelleenkäsiteltäviksi merkittyjä laitteita. 
Samoin kertakäyttöisiksi merkittyjen 
laitteiden pitäisi todella olla 
kertakäyttöisiä, ja laitteilla pitäisi olla 
vain kaksi vaihtoehtoa: kertakäyttöisyys 
tai mahdollisuus uudelleenkäyttöön. 
Viime aikoina valmistajat ovat alkaneet 
merkitä laitteitaan kertakäyttöisiksi liian 
järjestelmällisesti. Tämän välttämiseksi 
kaikkien laitteiden pitäisi olla 
periaatteessa uudelleenkäytettäviä, ja 
valmistajan pitäisi antaa riittäviin 
tieteellisiin tietoihin perustuvat perustelut 
säännöstä poikkeamiseen. Perustelu olisi 
ilmoitettava laitteiden rekisteröintiä 
koskevassa sähköisessä järjestelmässä. 
Luokan III laitteiden osalta poikkeus 
edellyttäisi kehittymässä olevia ja 
vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean myönteistä 
lausuntoa. Laitteiden uudelleenkäsittely 
käsittää monia erilaisia toimia, joiden 
avulla varmistetaan, että lääkinnällistä 
laitetta voidaan käyttää turvallisesti 
uudelleen. Toimia ovat esimerkiksi 
dekontaminaatio, sterilointi, puhdistus, 
purkaminen, korjaaminen, osien vaihto ja 
pakkaaminen. Näihin toimiin olisi 
sovellettava vertailukelpoisia ja avoimia 
standardeja.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Avoimuus ja parempi tiedonsaanti
ovat olennaisen tärkeitä, jotta potilaat ja 
terveydenhuollon ammattilaiset saavat 
vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 
jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 
saadaan vankka perusta ja jotta 
sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 
luottamusta voidaan lisätä.

(35) Avoimuus ja riittävä tietojen saanti 
tarkoitetun käyttäjän kannalta 
asianmukaisessa muodossa ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta potilaat, käyttäjät
ja terveydenhuollon ammattilaiset saavat 
vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 
jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 
saadaan vankka perusta ja jotta 
sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 
luottamusta voidaan lisätä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Yksi keskeisistä seikoista on 
keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 
erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskeva 
järjestelmä olisi erottamaton osa, jotta 
voidaan koota ja käsitellä tietoja, jotka 
koskevat markkinoilla olevia lääkinnällisiä 
laitteita sekä asianomaisia talouden 
toimijoita, todistuksia, kliinisiä 
tutkimuksia, vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa. Tietokannan 
tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta, 
tehostaa ja helpottaa tiedonkulkua talouden 
toimijoiden, ilmoitettujen laitosten tai 
toimeksiantajien ja jäsenvaltioiden välillä 
samoin kuin jäsenvaltioiden kesken ja 
jäsenvaltioiden ja komission välillä, välttää 
moninkertaisia raportointivaatimuksia ja 

(36) Yksi keskeisistä seikoista on 
keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 
erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskeva 
järjestelmä olisi erottamaton osa, jotta 
voidaan koota ja käsitellä tietoja, jotka 
koskevat markkinoilla olevia lääkinnällisiä 
laitteita sekä asianomaisia talouden 
toimijoita, myyntilupia, todistuksia, 
kliinisiä tutkimuksia, 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa. Tietokannan 
tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta
parantamalla yleisön ja terveydenhuollon 
ammattilaisten tiedonsaantia, tehostaa ja 
helpottaa tiedonkulkua talouden 
toimijoiden, virastojen, ilmoitettujen 
laitosten tai toimeksiantajien ja 
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tehostaa jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia. Sisämarkkinoilla tämä 
voidaan toteuttaa tehokkaasti ainoastaan 
unionin tasolla, ja sen vuoksi komission 
tulisi kehittää edelleen ja ylläpitää 
eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 
tietokantaa (Eudamed), joka on perustettu 
eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 
tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 
annetulla komission päätöksellä 
2010/227/EU.

jäsenvaltioiden välillä samoin kuin 
jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltioiden ja 
komission välillä, välttää moninkertaisia 
raportointivaatimuksia ja tehostaa 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia.
Sisämarkkinoilla tämä voidaan toteuttaa 
tehokkaasti ainoastaan unionin tasolla, ja 
sen vuoksi komission tulisi kehittää 
edelleen ja ylläpitää eurooppalaista 
lääkinnällisten laitteiden tietokantaa
(Eudamed), joka on perustettu 
eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 
tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 
annetulla komission päätöksellä 
2010/227/EU.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Markkinoilla olevia laitteita, 
asianomaisia talouden toimijoita ja 
todistuksia koskevien Eudamedin 
sähköisten järjestelmien tulisi antaa 
yleisölle mahdollisuus saada riittävästi 
tietoa unionin markkinoilla olevista 
laitteista. Kliinisiä tutkimuksia koskevan 
sähköisen järjestelmän tulisi toimia 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
välineenä ja antaa toimeksiantajille 
mahdollisuus esittää halutessaan useita 
jäsenvaltioita koskeva yksi keskitetty 
hakemus ja ilmoittaa tässä yhteydessä 
vakavista haittatapahtumista. Sähköisen 
vaaratilannejärjestelmän olisi annettava 
valmistajille mahdollisuus ilmoittaa sekä 
vakavista vaaratilanteista että muista 
raportoitavista tapahtumista; sen olisi myös 
toimittava kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten tukena näiden 
koordinoidessa ilmoitusten arviointia.

(37) Eudamedin sähköisten järjestelmien 
tulisi antaa yleisölle ja terveydenhuollon 
ammattilaisille mahdollisuus saada 
riittävästi tietoa unionin markkinoilla 
olevista laitteista. On tärkeää varmistaa 
riittävän hyvä yleinen pääsy sekä 
terveydenhuollon ammattilaisten pääsy 
sellaisiin Eudamedin sähköisten 
järjestelmien osiin, jotka antavat keskeistä 
tietoa lääkinnällisistä laitteista, jotka 
voivat aiheuttaa vaaraa kansanterveydelle 
ja turvallisuudelle. Jos pääsy on 
rajoitettu, olisi oltava mahdollista 
julkistaa perustellusta pyynnöstä 
lääkinnällisiä laitteita koskevia 
ajantasaisia tietoja, ellei pääsyn 
rajoittaminen ole perusteltua 
luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä. 
Kliinisiä tutkimuksia koskevan sähköisen 
järjestelmän tulisi toimia jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön välineenä ja antaa 
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Markkinavalvontaa koskevan sähköisen 
järjestelmän tulisi olla toimivaltaisten 
viranomaisten välisen tiedonvaihdon 
työväline.

toimeksiantajille mahdollisuus esittää 
halutessaan useita jäsenvaltioita koskeva 
yksi keskitetty hakemus ja ilmoittaa tässä 
yhteydessä vakavista haittatapahtumista.
Sähköisen vaaratilannejärjestelmän olisi 
annettava valmistajille mahdollisuus 
ilmoittaa sekä vakavista vaaratilanteista 
että muista raportoitavista tapahtumista; 
sen olisi myös toimittava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tukena 
näiden koordinoidessa ilmoitusten 
arviointia. Markkinavalvontaa koskevan 
sähköisen järjestelmän tulisi olla 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
tiedonvaihdon työväline.

Or. en

Perustelu

On terveyteen ja turvallisuuteen liittyvän yleisen edun mukaista, että tietojen saantia 
laajennetaan ja tiedot annetaan pyynnöstä, kun sitä on rajoitettu.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Valmistajien tulisi suuririskisten 
lääkinnällisten laitteiden osalta laatia
laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 
suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 
kliinisen arvioinnin tuloksista tiivistelmä, 
jonka tulisi olla julkisesti saatavilla.

(39) Valmistajien tulisi suuririskisten 
lääkinnällisten laitteiden osalta antaa 
myyntilupamenettelyyn osallistuvalle 
kansalliselle viranomaiselle tai virastolle 
tapauksen mukaan täydellinen kertomus 
asianomaisen laitteen turvallisuudesta ja 
kliinisestä suorituskyvystä. Kertomuksen 
tiivistelmän olisi oltava julkisesti 
saatavissa Eudamedin kautta.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Suuririskisten lääkinnällisten 
laitteiden osalta viranomaisille olisi 
tiedotettava aikaisessa vaiheessa laitteista, 
joille tehdään vaatimustenmukaisuuden 
arviointi, ja annettava oikeus tieteellisesti 
pätevin perustein tarkastella ilmoitettujen 
laitosten suorittamaa alustavaa arviointia, 
etenkin silloin kun on kyse uusista 
laitteista, laitteista, joissa käytetään uutta 
teknologiaa, sellaiseen laiteluokkaan 
kuuluvista laitteista, jonka osalta on tehty 
aiempaa enemmän ilmoituksia vakavista 
vaaratilanteista, taikka olennaisilta 
osiltaan samankaltaisista laitteista, joita 
koskevissa eri ilmoitettujen laitosten 
tekemissä vaatimustenmukaisuuden 
arvioinneissa on havaittu huomattavia 
poikkeavuuksia. Tässä asetuksessa 
säädetty menettely ei estä valmistajaa 
ilmoittamasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle vapaaehtoisesti, että se 
aikoo esittää vaatimustenmukaisuuden 
arviointia koskevan hakemuksen 
suuririskisen lääkinnällisen laitteen 
osalta, ennen kuin se esittää hakemuksen 
ilmoitetulle laitokselle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä ei pitäisi soveltaa 
kaikentyyppisiin laitteisiin. Olisi otettava 
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käyttöön nopea keskitetty 
myyntilupamenettely innovatiivisille 
implantoitaville laitteille, joiden 
olennaisena osana on aine, jonka 
katsottaisiin erillään käytettynä olevan 
lääke, jolla on laitetta täydentävä 
lisävaikutus, innovatiivisille laitteille, 
jotka on tarkoitettu lääkkeen 
annosteluun, ja innovatiivisille laitteille, 
jotka on valmistettu käyttäen ihmisestä tai 
eläimestä saatuja kudoksia tai soluja tai 
niistä peräisin olevia tuotteita, jotka ovat 
elinkyvyttömiä tai jotka on tehty 
elinkyvyttömiksi. Olisi otettava käyttöön 
nopea hajautettu myyntilupamenettely 
kaikille luokan III laitteille, ei-
innovatiivisille implantoitaville laitteille, 
ei-innovatiivisille laitteille, joiden 
olennaisena osana on aine, jonka 
katsottaisiin erillään käytettynä olevan 
lääke, jolla on laitetta täydentävä 
lisävaikutus, ja ei-innovatiivisille laitteille, 
jotka on tarkoitettu lääkkeen 
annosteluun, ja innovatiivisille laitteille, 
jotka on valmistettu käyttäen ihmisestä tai 
eläimestä saatuja kudoksia tai soluja tai 
niistä peräisin olevia tuotteita, jotka ovat 
elinkyvyttömiä tai jotka on tehty 
elinkyvyttömiksi.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Luokan I laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näihin tuotteisiin liittyvä haavoittuvuustaso 
on matala. Ilmoitetun laitoksen 
asianmukaisen osallistumisen olla

(44) Luokan I laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näihin tuotteisiin liittyvä haavoittuvuustaso 
on matala. Luokkien IIa ja IIb 
lääkinnällisten laitteiden osalta ilmoitetun 
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pakollista luokkiin II a, II b ja III
kuuluvien lääkinnällisten laitteiden osalta, 
ja luokkaan III kuuluvien lääkinnällisten 
laitteiden osalta tulisi vaatia niiden 
suunnittelun ja valmistuksen nimenomaista 
ennakkohyväksyntää ennen kuin ne 
voidaan saattaa markkinoille.

laitoksen asianmukaisen osallistumisen
olisi oltava pakollista. Luokan III 
laitteiden osalta viraston tai 
jäsenvaltioiden osallistumisen olisi oltava 
pakollista, ja olisi vaadittava myös niiden 
suunnittelun ja valmistuksen nimenomaista 
ennakkohyväksyntää ennen kuin ne 
voidaan saattaa markkinoille.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Kliininen tutkimus pitäisi aloittaa 
vasta sen jälkeen, kun riippumattomalta 
eettiseltä toimikunnalta on saatu 
myönteinen lausunto. Jäsenvaltioiden 
pitäisi tehdä tarvittavat toimet eettisten 
toimikuntien perustamiseksi, jos sellaisia 
ei vielä ole.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(49) Useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa suoritettavien kliinisten 
tutkimusten toimeksiantajille tulisi antaa 
mahdollisuus esittää yksi keskitetty 
hakemus hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseksi. Jotta mahdollistetaan 
resurssien yhteiskäyttö ja varmistetaan 
johdonmukaisuus useassa jäsenvaltiossa 
suoritettavassa kliinisessä tutkimuksessa 

(49) Useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa suoritettavien kliinisten 
tutkimusten toimeksiantajille tulisi antaa 
mahdollisuus esittää yksi keskitetty 
hakemus hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseksi. Jotta mahdollistetaan 
resurssien yhteiskäyttö ja varmistetaan 
johdonmukaisuus useassa jäsenvaltiossa 
suoritettavassa kliinisessä tutkimuksessa 
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tutkittavan laitteen ja tieteellisen 
koeasetelman terveys- ja 
turvallisuusnäkökohtien arvioinnissa, 
tällaisen keskitetyn hakemuksen tulisi 
helpottaa koordinoivan jäsenvaltion 
johdolla tapahtuvaa jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia. Koordinoidussa 
arvioinnissa ei tulisi käsitellä kliinisen 
tutkimuksen luonteeltaan kansallisia, 
paikallisia ja eettisiä näkökohtia, tietoinen 
suostumus mukaan luettuna. Kullakin 
jäsenvaltiolla tulisi olla lopullinen vastuu 
sen päättämisestä, voidaanko kliininen 
tutkimus suorittaa sen alueella.

tutkittavan laitteen ja tieteellisen 
koeasetelman terveys- ja 
turvallisuusnäkökohtien arvioinnissa, 
tällaisen keskitetyn hakemuksen tulisi 
helpottaa koordinoivan jäsenvaltion 
johdolla tapahtuvaa jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia. Kullakin jäsenvaltiolla tulisi 
olla lopullinen vastuu sen päättämisestä, 
voidaanko kliininen tutkimus suorittaa sen 
alueella.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa
epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 
valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 
vaaratilanteiden 
uusiutumismahdollisuudet voidaan 
minimoida.

(53) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimet terveydenhuollon 
ammattilaisten, käyttäjien ja potilaiden 
tietämyksen parantamiseksi vakavista 
vaaratilanteista ilmoittamisen tärkeydestä. 
Terveydenhuollon ammattilaisilla, 
käyttäjillä ja potilailla tulisi olla oikeus ja
mahdollisuus ilmoittaa tällaisista
vaaratilanteista kansallisella tasolla 
käyttäen yhdenmukaistettuja malleja. Jotta 
tällaisten vaaratilanteiden toistumisen 
riski voitaisiin minimoida, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tiedotettava asiasta valmistajille ja 
välitettävä tiedot Eudamedin vastaavan 
sähköisen järjestelmän kautta, kun ne
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(57) Jäsenvaltioiden on perittävä maksuja 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta, jotta varmistetaan 
jäsenvaltioiden suorittaman näiden 
laitosten valvonnan kestävyys ja luodaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
ilmoitetuille laitoksille.

(57) Jäsenvaltioiden olisi perittävä maksuja 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta, jotta varmistetaan 
jäsenvaltioiden suorittaman näiden 
laitosten valvonnan kestävyys ja luodaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
ilmoitetuille laitoksille. Maksujen olisi 
oltava vertailukelpoisia kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja ne olisi julkistettava.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(58) Vaikka tämä asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen periä maksuja 
kansallisella tasolla toteutettavista toimista, 
jäsenvaltioiden olisi avoimuuden 
varmistamiseksi ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille, ennen kun ne 
päättävät maksujen tasosta ja rakenteesta.

(58) Vaikka tämä asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen periä maksuja 
kansallisella tasolla toteutettavista toimista, 
jäsenvaltioiden olisi avoimuuden 
varmistamiseksi ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille, ennen kun ne 
päättävät maksujen vertailukelpoisesta
tasosta ja rakenteesta.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(58 a) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
sääntöjä ilmoitettuihin elimiin liittyvistä 
vakiomaksuista, joiden olisi oltava 
vertailukelpoisia kaikissa jäsenvaltioissa. 
Komission olisi annettava suuntaviivoja 
maksujen vertailukelpoisuuden 
varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
välitettävä vakiomaksujaan koskeva 
luettelo komissiolle ja varmistettava, että 
niiden alueella rekisteröidyt ilmoitetut 
laitokset julkistavat luettelonsa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimiensa vakiomaksuista.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Olisi perustettava
asiantuntijakomitea, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmä, suorittamaan 
sille tällä asetuksella ja in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista annetulla 
asetuksella (EU) N:o […/…] annetut 
tehtävät, antamaan neuvoja komissiolle ja 
avustamaan komissiota ja jäsenvaltioita 
tämän asetuksen yhtenäisen tulkinnan 
varmistamisessa; ryhmän tulisi koostua 
henkilöistä, jotka jäsenvaltiot nimeävät 
kyseisillä henkilöillä lääkinnällisten 
laitteiden alalla ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
alalla olevien tehtävien tai kokemuksen 

(59) Olisi perustettava lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmä, suorittamaan 
sille tällä asetuksella ja in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista annetulla 
asetuksella (EU) N:o […/…] annetut 
tehtävät, antamaan neuvoja komissiolle ja 
avustamaan komissiota ja jäsenvaltioita 
tämän asetuksen yhtenäisen tulkinnan 
varmistamisessa; ryhmän tulisi koostua 
henkilöistä, jotka jäsenvaltiot nimeävät 
kyseisillä henkilöillä lääkinnällisten 
laitteiden alalla ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
alalla olevien tehtävien tai kokemuksen 
perusteella.
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perusteella.

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä ei ole sinänsä asiantuntijakomitea, vaan EU:n 
tason koordinointiryhmä, ja koska siltä puuttuu kaikki asiantuntemus, jota tarvittaisiin esiin 
tulevista erityisistä kysymyksistä päättämiseksi, ryhmä tarvitsee avukseen neuvoa-antavan 
komitean, joka tarjoaa erityistä asiantuntemusta tapauskohtaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tuotteisiin, jotka sisältävät biologisia 
aineksia tai organismeja, muita kuin c ja 
e alakohdassa tarkoitettuja elinkykyisiä 
aineksia tai organismeja, mukaan luettuina 
elävät mikro-organismit, bakteerit, sienet 
tai virukset, tai koostuvat niistä;

(f) tuotteisiin, jotka sisältävät biologisia 
aineksia tai organismeja, muita kuin c ja 
e alakohdassa tarkoitettuja elinkykyisiä 
aineksia tai organismeja, ja joiden 
suunniteltu tarkoitus saavutetaan 
farmakologisesti, immunologisesti tai 
metabolisesti, mukaan luettuina tietyt
elävät mikro-organismit, bakteerit, sienet 
tai virukset, tai koostuvat niistä;

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä eläviä biologisia aineksia sisältävät lääkinnälliset laitteet kuuluvat direktiivin 
93/42/ETY soveltamisalaan. Biologisten ainesten yleinen jättäminen asetuksen ulkopuolelle 
johtaisi sellaisten markkinoilla tällä hetkellä olevien turvallisten ja tehokkaiden 
lääkinnällisten laitteiden menetykseen, joita ei hyväksyttäisi lääkinnällisiksi laitteiksi, koska 
niillä ei ole farmakologista, immunologista tai metabolista vaikutustapaa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

8 a) ’uudelleenkäytettävällä laitteella’ 
tarkoitetaan laitetta, joka on tarkoitettu 



PR\933401FI.doc 21/117 PE507.972v02-00

FI

usean potilaan käyttöön tai käytettäväksi 
useissa menettelyissä;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9) ’kriittiseen käyttöön tarkoitetulla 
kertakäyttöisellä laitteella’ tarkoitetaan 
kertakäyttöistä laitetta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi kirurgisissa invasiivisissa 
lääketieteellisissä toimenpiteissä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 31 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a) ’suorituskyvyllä’ tarkoitetaan 
laitteen teknisiä ominaisuuksia, 
vaikutuksia ja hyötyä, kun sitä käytetään 
suunniteltuun tarkoitukseen 
käyttöohjeiden mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 31 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 b) ’hyödyllä’ tarkoitetaan 
lääkinnällisen laitteen myönteisiä 
terveysvaikutuksia kliinisten ja ei-
kliinisten tietojen perusteella;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 31 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 c) ’turvallisuudella’ tarkoitetaan 
lääkinnällisen laitteen aiheuttaman tai 
sen käyttöön liittyvän riskin tai haitan 
välttämistä;

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 33 alakohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33) ’kliinisellä tutkimuksella’ tarkoitetaan 
yhteen tai useampaan ihmiseen 
kohdistuvaa järjestelmällistä tutkimusta, 
jonka tarkoituksena on arvioida laitteen 
turvallisuus tai suorituskyky;

33) ’kliinisellä tutkimuksella’ tarkoitetaan 
yhteen tai useampaan ihmiseen 
kohdistuvaa järjestelmällistä tutkimusta, 
jonka tarkoituksena on arvioida laitteen 
turvallisuus tai suorituskyky;

Jos lääkinnällisten laitteiden kliiniset 
tutkimukset ovat pakollisia tämän 
asetuksen mukaisesti, niiden pitää 
käsittää asianomaista kohderyhmää 
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koskevia kliinisiä satunnaistutkimuksia ja 
hyvin kontrolloituja tutkimuksia.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 36 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

36)’kliinisillä tiedoilla’ tarkoitetaan laitteen 
käytöstä saatuja turvallisuutta tai 
suorituskykyä koskevia tietoja, jotka on 
saatu

36) ’kliinisillä tiedoilla’ tarkoitetaan
kaikkia laitteen käytöstä saatuja 
turvallisuutta tai suorituskykyä koskevia 
tietoja, jotka on saatu

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 40 alakohta

Komission teksti Tarkistus

40) ’laitteen virheellisyydellä’ tarkoitetaan
tutkittavan laitteen tunnistetiedoissa, 
laadussa, kestävyydessä, luotettavuudessa, 
turvallisuudessa tai suorituskyvyssä 
esiintyvää puutetta, mukaan luettuina 
toimintahäiriö, käyttövirheet tai puutteet 
valmistajan antamissa tiedoissa;

40) ’laitteen virheellisyydellä’ tarkoitetaan
suorituskyvyn arviointiin tarkoitetun 1–6 
alakohdassa tarkoitetun laitteen 
tunnistetiedoissa, laadussa, kestävyydessä, 
luotettavuudessa, turvallisuudessa tai 
suorituskyvyssä esiintyvää puutetta, 
mukaan luettuina toimintahäiriö, 
käyttövirheet tai puutteet valmistajan 
antamissa tiedoissa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korjataan virheellinen viittaus.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 
tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä 78 a artiklassa 
tarkoitetun neuvoa-antavan komitean 
lausunnon pohjalta, kuuluuko jokin tietty 
tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin, ja jos 
kuuluu, se määrittää riskiluokituksen 
todellisen riskin ja tieteellisten tietojen 
perusteella. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot 
vaihtavat tuotteen, tuoteluokan tai 
tuoteryhmän sääntelyaseman 
määrittelemiseksi asiantuntemusta 
lääkinnällisten laitteiden, in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, lääkkeiden, 
ihmiskudosten ja -solujen, kosmeettisten 
valmisteiden, biosidien, elintarvikkeiden 
ja tarvittaessa muiden tuotteiden aloilla.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Kertakäyttöiset laitteet ja niiden 
uudelleenkäsittely
1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
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oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.
2. Ainoastaan sellaisia kertakäyttöisiä 
laitteita saa uudelleenkäsitellä, jotka on 
saatettu unionin markkinoille tämän 
asetuksen mukaisesti tai ennen [.. päivää 
..kuuta .., date of application of this 
Regulation] direktiivin 90/385/ETY tai 
direktiivin 93/42/ETY mukaisesti. 
3. Kriittiseen käyttöön tarkoitettujen 
kertakäyttöisten laitteiden osalta sallitaan 
vain sellainen uudelleenkäsittely, jota 
pidetään turvallisena uusimman 
tieteellisen näytön perusteella.
4. Komissio vahvistaa ja päivittää 
säännöllisesti täytäntöönpanosäädöksin 
luettelon sellaisten kriittiseen käyttöön 
tarkoitettujen kertakäyttöisten laitteiden 
luokista tai ryhmistä, jotka voidaan 
uudelleenkäsitellä 3 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. 
5. Uudelleenkäsitellyn laitteen 
merkinnöissä ja soveltuvissa tapauksissa 
käyttöohjeessa on mainittava 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeushenkilön tai 
luonnollisen henkilön nimi ja osoite sekä 
muut asianmukaiset tiedot liitteessä I 
olevan 19 kohdan mukaisesti. 
Alkuperäisen kertakäyttöisen laitteen 
valmistajan nimeä ja osoitetta ei enää saa 
ilmoittaa merkinnöissä, mutta ne on 
mainittava uudelleenkäsitellyn laitteen 
käyttöohjeissa. 
6. Jäsenvaltio voi pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön kansallisia säädöksiä, joilla 
kyseisen jäsenvaltion kansanterveyden 
suojelun perusteella kielletään sen 
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alueella
(a) kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittely ja kertakäyttöisten 
laitteiden siirtäminen toiseen 
jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan 
uudelleenkäsiteltäväksi;
(b) uudelleenkäsiteltyjen laitteiden 
asettaminen saataville.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kansallisista säännöksistä ja niiden 
käyttöönoton perusteista komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille. Komissio julkaisee 
kyseiset tiedot.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Kertakäyttöisten laitteiden merkintää ja 

uudelleenkäytettävien laitteiden 
uudelleenkäsittelyä koskevat yleiset 

periaatteet
1. Kaikkia lääkinnällisiä laitteita on 
käsiteltävä uudelleenkäytettävinä 
laitteina, ellei valmistaja ole merkinnyt 
niitä toisin.
2. Ainoastaan sellaisia 
uudelleenkäytettäviä laitteita saa 
uudelleenkäsitellä, jotka on saatettu 
unionin markkinoille tämän asetuksen 
mukaisesti tai ennen [tämän asetuksen 
soveltamispäivä] direktiivin 90/385/ETY 
tai direktiivin 93/42/ETY mukaisesti.
”Kertakäyttöisiä” laitteita ei saa 
uudelleenkäsitellä.
3. Jos laite on merkitty 
”kertakäyttöiseksi”, valmistajan on 
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esitettävä riittäviin tieteellisiin todisteisiin 
pohjautuvat perusteet sille, ettei laitteen 
turvallinen uudelleenkäsittely ole 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
15 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b artikla
Menettely merkittäessä luokan III laitteet 

kertakäyttöisiksi laitteiksi
1. Poiketen 15 a artiklan 3 kohdasta jos 
valmistaja aikoo merkitä luokan III 
tuotteen ”kertakäyttöiseksi”, valmistajan 
on ennen sitä suoritettava kokeita 
riittävien tieteellisten todisteiden 
saamiseksi tai viitattava uusimpiin 
tieteellisiin tietoihin sen todistamiseksi, 
ettei asianomaisen laitteen 
uudelleenkäsittelyä katsota turvalliseksi.
2. Kun tieteelliset tiedot on kerätty, 
valmistajan on annettava ne komissiolle, 
joka kuulee asiassa välittömästi 
kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevää 
tiedekomiteaa.
Kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevän 
tiedekomitean on annettava lausunto 90 
päivän kuluessa ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja valmistajalle.
Jos komitea toteaa, että valmistajan 
esittämät tieteelliset todisteet eivät riitä 
todistamaan, että laitteen 
uudelleenkäsittely ei ole turvallista, se 
pyytää valmistajaan suorittamaan lisää 
kokeita parempien todisteiden saamiseksi.
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Kun komitea on saanut valmistajalta 
pyydetyt lisätodisteet, se antaa lopullisen 
lausuntonsa 30 päivän kuluessa ja 
ilmoittaa asiasta komissiolle ja 
valmistajalle.
Valmistaja voi merkitä luokan III laitteen 
”kertakäyttöiseksi” vasta, kun 
kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevä 
tiedekomitea on katsonut, että on 
olemassa riittävät tieteelliset todisteet siitä, 
että asianomaisen laitteen 
uudelleenkäsittelyä ei pidetä turvallisena.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
15 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 c artikla
Menettely merkittäessä kertakäyttöiset 
laitteet uudelleenkäytettäviksi laitteiksi

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, joka haluaa 
uudelleenkäsitellä ”kertakäyttöiseksi” 
merkityn laitteen ja jolla on todisteet siitä, 
että laite voidaan uudelleenkäsitellä 
turvallisesti, on ilmoitettava aikeestaan 
komissiolle ja esitettävä todisteet sille.
Komissio kuulee asiasta välittömästi 
kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevää 
tiedekomiteaa.
Kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevän 
tiedekomitean on annettava lausunto 90 
päivän kuluessa ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle, valmistajalle sekä 
luonnolliselle henkilölle tai 
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oikeushenkilölle.
2. Jos komitea on luonnollisen tai 
oikeushenkilön kanssa samaa mieltä siitä, 
että laitteen uudelleenkäsittely on 
mahdollista, valmistajan on 
mahdollisimman pian ja kuitenkin 90 
päivän kuluessa komitean lausunnosta 
merkittävä lääkinnällinen tuote uudelleen 
”uudelleenkäytettäväksi”.
3. Jos komitea antaa kielteisen 
lausunnon, mutta luonnollinen tai 
oikeushenkilö ei ole asiasta samaa mieltä, 
se voi 60 päivän kuluessa lausunnon 
hyväksymisestä esittää komissiolle 
lisätodisteita siitä, ettei laitteen 
uudelleenkäsittely vaaranna potilaan 
turvallisuutta.
Tämän jälkeen komissio pyytää 
välittömästi kehittymässä olevia ja 
vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevää tiedekomiteaa käsittelemään 
lisätodisteita asianmukaisella tavalla ja 
antamaan lopullisen lausunnon 90 päivän 
kuluessa.
Jos komitea vahvistaa ensimmäisen 
lausuntonsa, jossa se ei hyväksynyt 
asianomaisen laitteen uutta merkintää 
uudelleenkäytettäväksi, asianomaisen 
kertakäyttöisen laitteen 
uudelleenkäsittelyä pyytänyt luonnollinen 
tai oikeushenkilö ei saa käsitellä laitetta 
uudelleen.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
15 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 d artikla
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Uudelleenkäytettäviksi merkittyjen 
lääkinnällisten laitteiden 

uudelleenkäsittely
1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
”uudelleenkäytettäväksi” merkittyä 
laitetta siten, että laitetta voidaan käyttää 
uudelleen unionissa, pidetään 
uudelleenkäsitellyn laitteen valmistajana, 
ja kyseisen henkilön on täytettävä tässä 
asetuksessa valmistajille säädetyt 
velvoitteet.
2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksen avulla EU:n 
normit, joiden avulla varmistetaan 
”uudelleenkäytettäviksi” merkittyjen 
lääkinnällisten laitteiden turvallinen 
uudelleenkäsittely.
Tällöin komissio varmistaa, että 
standardit vastaavat uusinta tieteellistä 
tietoa, asianomaisia ISO-standardeja ja 
muita tunnustettujen kansainvälisten 
standardointielinten hyväksymiä 
kansainvälisiä teknisiä standardeja niin, 
että kansainvälisten standardien avulla 
voidaan varmistaa vähintään korkeampi 
turvallisuuden ja suorituskyvyn taso kuin 
ISO-standardeilla.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
26 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tiivistelmä turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä

Turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä 
koskeva raportti
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1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi.
Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

1. Kun on aloitettu laitteiden – muiden 
kuin yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
myyntilupamenettely, valmistajan on 
laadittava laitteen turvallisuutta ja
kliinistä suorituskykyä koskeva raportti,
joka perustuu kaikkiin kliinisen 
tutkimuksen aikana kerättyyn tietoon.
Valmistajan on myös laadittava raportin 
tiivistelmä, joka on kirjoitettava niin, että
se on helposti maallikon ymmärrettävissä.
Raportin luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa tapauksen mukaan 
myyntilupamenettelyyn osallistuvalle 
kansalliselle viranomaiselle tai virastolle, 
joka validoi sen.

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
tiivistelmä on julkistettava Eudamedin 
kautta 27 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ja liitteessä V olevan A osan 18 kohdan 
mukaisesti. 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
säätää turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevan tiivistelmän 
muodosta ja siihen sisällytettävien 
tietoelementtien esitystavasta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 88 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
säätää sekä 1 kohdassa tarkoitetun 
raportin että turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevan tiivistelmän 
muodosta ja siihen sisällytettävien 
tietoelementtien esitystavasta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 88 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Asianmukainen raportti, joka sisältää kaikki kliinisen tutkimuksen tiedot, on välitettävä 
ilmoitetuille laitoksille, ja raportin käyttäjäystävällinen tiivistelmä on julkistettava yleisesti 
Eudamedin kautta.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) 41 b artiklassa tarkoitettu sähköinen 
myyntilupien valvontajärjestelmä.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden, ilmoitettujen laitosten, 
talouden toimijoiden ja toimeksiantajien on 
syötettävä tiedot Eudamediin, kuten 
2 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä 
järjestelmiä koskevissa säännöksissä 
todetaan.

3. Viraston, jäsenvaltioiden, ilmoitettujen 
laitosten, talouden toimijoiden ja 
toimeksiantajien ja terveydenhuollon 
ammattilaisten on syötettävä tiedot 
Eudamediin, kuten 2 kohdassa tarkoitettuja 
sähköisiä järjestelmiä koskevissa 
säännöksissä todetaan.

Or. en

Perustelu

Eudamediin sisältyvät erilaiset sähköiset järjestelmät antavat yleisölle eritasoisen pääsyn. 
Jotta voidaan varmistaa tietojen käyttökelpoisuus suuren yleisön kannalta, on tärkeää, että 
kaikki saatavissa olevat osat esitetään käyttäjäystävällisellä tavalla, jonka määrittää komissio 
kuullen asianomaista organisaatiota, joka voi parhaiten antaa menettelyä koskevia neuvoja.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja
komission saataville. Tiedot on saatettava 

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Tiedot on saatettava
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ilmoitettujen laitosten, talouden 
toimijoiden, toimeksiantajien ja yleisön 
saataville edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöksissä määritellyssä 
laajuudessa.

viraston, ilmoitettujen laitosten, talouden 
toimijoiden, toimeksiantajien, 
terveydenhuollon ammattilaisten ja 
yleisön saataville edellä olevassa 
2 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä 
määritellyssä laajuudessa.

Or. en

Perustelu

Eudamediin sisältyvät erilaiset sähköiset järjestelmät antavat yleisölle eritasoisen pääsyn. 
Jotta voidaan varmistaa tietojen käyttökelpoisuus suuren yleisön kannalta, on tärkeää, että 
kaikki saatavissa olevat osat esitetään käyttäjäystävällisellä tavalla, jonka määrittää komissio 
kuullen asianomaista organisaatiota, joka voi parhaiten antaa menettelyä koskevia neuvoja.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rekisteröidyt voivat 
tosiasiallisesti käyttää 
tiedonsaantioikeuttaan sekä oikeuttaan 
oikaista henkilötietonsa ja vastustaa niiden 
käsittelyä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
direktiivin 95/46/EY mukaisesti. Niiden on 
varmistettava, että rekisteröidyt voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja poistetuiksi.
Vastuualueidensa puitteissa komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
virheelliset ja luvatta käsitellyt tiedot 
poistetaan sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti. Oikaisut ja poistot on tehtävä 
mahdollisimman pian mutta viimeistään 60 
päivän kuluttua rekisteröidyn esittämästä 
pyynnöstä.

6. Komission, viraston ja jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että rekisteröidyt voivat 
tosiasiallisesti käyttää 
tiedonsaantioikeuttaan sekä oikeuttaan 
oikaista henkilötietonsa ja vastustaa niiden 
käsittelyä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
direktiivin 95/46/EY mukaisesti. Niiden on 
varmistettava, että rekisteröidyt voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja poistetuiksi.
Vastuualueidensa puitteissa komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
virheelliset ja luvatta käsitellyt tiedot 
poistetaan sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti. Oikaisut ja poistot on tehtävä 
mahdollisimman pian mutta viimeistään 60 
päivän kuluttua rekisteröidyn esittämästä 
pyynnöstä.

Or. en
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Perustelu

Eudamediin sisältyvät erilaiset sähköiset järjestelmät antavat yleisölle eritasoisen pääsyn. 
Jotta voidaan varmistaa tietojen käyttökelpoisuus suuren yleisön kannalta, on tärkeää, että 
kaikki saatavissa olevat osat esitetään käyttäjäystävällisellä tavalla, jonka määrittää komissio 
kuullen asianomaista organisaatiota, joka voi parhaiten antaa menettelyä koskevia neuvoja.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Eudamedin kehittämisen ja 
hallinnoinnin yhteydessä komissio kuulee 
asianomaisia kumppaneita potilas- ja 
kuluttajajärjestöt mukaan lukien 
varmistaakseen, että kaikki Eudamedin 
julkisesti saatavissa olevat osat ovat 
käyttäjäystävällisessä muodossa.

Or. en

Perustelu

Eudamediin sisältyvät erilaiset sähköiset järjestelmät antavat yleisölle eritasoisen pääsyn. 
Jotta voidaan varmistaa tietojen käyttökelpoisuus suuren yleisön kannalta, on tärkeää, että 
kaikki saatavissa olevat osat esitetään käyttäjäystävällisellä tavalla, jonka määrittää komissio 
kuullen asianomaista organisaatiota, joka voi parhaiten antaa menettelyä koskevia neuvoja.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Ilmoitetuista laitoksista vastaavalla 
kansallisella viranomaisella on oltava
käytettävissään riittävästi pätevää 
henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan sille 
kuuluvat tehtävät asianmukaisesti.

6. Ilmoitetuista laitoksista vastaavalla 
kansallisella viranomaisella on oltava 
riittävästi pysyvää ja pätevää omaa
henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan sille 
kuuluvat tehtävät asianmukaisesti. Tämän 
vaatimuksen noudattamista arvioidaan 8 
kohdassa tarkoitetun vertaisarvioinnin 
avulla.
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Erityisesti tuotteisiin liittyviä arviointeja 
suorittavan ilmoitettujen laitosten 
henkilöstön työn auditoinnista vastaavan 
kansallisen viranomaisen henkilöstöllä on 
todistetusti oltava pätevyys, joka vastaa 
ilmoitettujen laitosten henkilöstön 
pätevyyttä liitteessä VI olevan 3.2.5. 
kohdan mukaisesti.
Erityisesti valmistajan 
laadunhallintajärjestelmän auditointeja 
suorittavan ilmoitettujen laitosten 
henkilöstön työn auditoinnista vastaavan 
kansallisen viranomaisen henkilöstöllä on 
todistetusti oltava pätevyys, joka vastaa 
ilmoitettujen laitosten henkilöstön 
pätevyyttä liitteessä VI olevan 3.2.6. 
kohdan mukaisesti.

Jos kansallinen viranomainen on vastuussa 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä 
muiden tuotteiden kuin lääkinnällisten 
laitteiden alalla, lääkinnällisten laitteiden 
osalta toimivaltaista viranomaista on 
kuultava kaikista nimenomaan 
lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä 
näkökohdista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 33 artiklan 3 kohdan 
soveltamista.

Jos kansallinen viranomainen on vastuussa 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä 
muiden tuotteiden kuin lääkinnällisten 
laitteiden alalla, lääkinnällisten laitteiden 
osalta toimivaltaista viranomaista on 
kuultava kaikista nimenomaan 
lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä 
näkökohdista.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava
komissiolle ja muille jäsenvaltioille
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

7. Jäsenvaltioiden on annettava
komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki 
niiden pyytämä tieto menettelyistään, jotka 
koskevat vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arviointia, nimeämistä ja 
ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, sekä mahdollisista muutoksista 
näihin tietoihin.
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Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen 
vertaisarviointisuunnitelma, jolla 
varmistetaan asianmukainen tehtäväkierto 
arviointia suorittavien ja arvioinnin 
kohteena olevien viranomaisten välillä, ja 
toimitettava se komissiolle. Komissio voi 
osallistua arviointiin. Vertaisarvioinnin 
tulokset on ilmoitettava kaikille 
jäsenvaltioille ja komissiolle, ja tiivistelmä 
tuloksista on saatettava julkisesti saataville.

Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen 
vertaisarviointisuunnitelma, jolla 
varmistetaan asianmukainen tehtäväkierto 
arviointia suorittavien ja arvioinnin 
kohteena olevien viranomaisten välillä, ja 
toimitettava se komissiolle. Komissio
osallistuu arviointiin. Vertaisarvioinnin 
tulokset on ilmoitettava kaikille 
jäsenvaltioille ja komissiolle, ja tiivistelmä 
tuloksista on saatettava julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 
organisaatiota koskevat ja yleiset 
vaatimukset sekä laadunhallintaa, 
resursseja ja prosessia koskevat 
vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 
nimetty tämän asetuksen mukaisesti.
Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 
vähimmäisvaatimukset asetetaan 
liitteessä VI.

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 
organisaatiota koskevat ja yleiset 
vaatimukset sekä laadunhallintaa, 
resursseja ja prosessia koskevat 
vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 
nimetty tämän asetuksen mukaisesti. Tässä 
suhteessa keskeisellä sijalla on oma 
hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on farmakologista, 
lääketieteellistä ja teknistä tietoa. 
Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 
vähimmäisvaatimukset asetetaan 
liitteessä VI. Erityisesti liitteessä VI olevaa 
1.2. kohtaa noudattaen ilmoitetun 
laitoksen organisaation ja toiminnan on 
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oltava sellaista, että pystytään turvaamaan 
sen toiminnan riippumattomuus, 
objektiivisuus ja puolueettomuus ja 
välttämään eturistiriitoja.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Ilmoitetulla laitoksella on oltava oma 
pysyvä ja pätevä henkilöstö sekä 
asiantuntemus laitteiden suorituskyvyn 
arviointiin liittyvillä teknisillä aloilla sekä 
lääketieteessä. Niiden pitää voida arvioida 
alihankkijoiden laatua itse.
Alihankintasopimuksia myönnetään 
julkisille tahoille. Sopimuksia voidaan 
myöntää myös ulkoisille asiantuntijoille 
innovatiivisten lääkinnällisten laitteiden 
tai menetelmien arvioimiseksi, jos 
kliininen asiantuntemus on rajoitettua.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ilmoitettujen laitosten on julkistettava 
luettelo alihankkijoista tai tytäryhtiöistä 
sekä erityistehtävistä, joista ne vastaavat.

Or. en
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtäviä saa teettää alihankintana 
tai tytäryhtiöllä ainoastaan 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
hakeneen oikeushenkilön tai luonnollisen 
henkilön suostumuksella.

3. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtäviä saa teettää alihankintana 
tai tytäryhtiöllä ainoastaan 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
hakeneen oikeushenkilön tai luonnollisen 
henkilön nimenomaisella suostumuksella.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitettujen laitosten on pidettävä
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen saatavilla
asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai 
tytäryhtiön pätevyyden tarkistamista sekä 
työtä, jonka se on suorittanut tämän 
asetuksen mukaisesti.

4. Ilmoitettujen laitosten on esitettävä 
vähintään kerran vuodessa ilmoitetuista 
laitoksista vastaavalle kansalliselle 
viranomaiselle asiakirjat, jotka koskevat 
alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden 
tarkistamista sekä työtä, jonka se on 
suorittanut tämän asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos havaitaan, ettei laitos täytä liitteessä VI
asetettuja vaatimuksia, havainnot on 
käsiteltävä arviointiprosessin aikana ja 
niistä on keskusteltava ilmoitetuista 
laitoksista vastaavan kansallisen 

Jos havaitaan, ettei hakijan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
vastaava laitos täytä liitteessä VI asetettuja 
vaatimuksia, havainnot on käsiteltävä 
arviointiprosessin aikana ja niistä on 
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viranomaisen ja yhteisen arviointiryhmän 
kesken, jotta voidaan päästä 
yhteisymmärrykseen hakemuksen 
arvioinnista. Eriävät näkemykset on 
esitettävä vastaavan kansallisen 
viranomaisen arviointikertomuksessa.

keskusteltava ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen ja 
yhteisen arviointiryhmän kesken.
Kansallisen viranomaisen on esitettävä
arviointikertomuksessa toimet, jotka se 
toteuttaa varmistaakseen, että hakijan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
vastaava elin täyttää liitteessä VI asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 
lausuntonsa arviointikertomuksesta ja 
ilmoitusluonnoksesta 21 päivän kuluessa 
näiden asiakirjojen vastaanottamisesta, ja 
komission on toimitettava lausunto 
viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 21 päivän 
kuluessa yhteisen arviointiryhmän 
lausunnon vastaanottamisesta annettava 
ilmoitusluonnosta koskeva suositus, joka
asianomaisen kansallisen viranomaisen on 
otettava asianmukaisesti huomioon
tehdessään päätöstä ilmoitetun laitoksen 
nimeämisestä.

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 
lausuntonsa arviointikertomuksesta ja 
ilmoitusluonnoksesta 21 päivän kuluessa 
näiden asiakirjojen vastaanottamisesta, ja 
komission on toimitettava lausunto 
viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 21 päivän 
kuluessa yhteisen arviointiryhmän 
lausunnon vastaanottamisesta annettava 
ilmoitusluonnosta koskeva suositus. 
Asianomaisen kansallisen viranomaisen on 
otettava lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän suositus huomioon
tehdessään päätöstä ilmoitetun laitoksen 
nimeämisestä. Jos päätös poikkeaa 
suosituksesta, kansallisen 
viranomaisenon esitettävä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle kaikki 
tarvittavat perustelut.

Or. en
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ainoastaan 
sellaisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia, jotka täyttävät 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
ainoastaan sellaisia 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, 
jotka täyttävät liitteessä VI asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli ilmoitetuista laitoksista vastaava 
kansallinen viranomainen on vastuussa 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä 
muiden tuotteiden kuin lääkinnällisten 
laitteiden alalla, lääkinnällisten laitteiden 
osalta toimivaltaisen viranomaisen on 
ennen ilmoittamista annettava 
myönteinen lausunto ilmoituksesta ja sen 
soveltamisalasta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Mikäli jäsenvaltio tai komissio esittää 
vastalauseita 7 kohdan mukaisesti, 
ilmoituksen voimaantuloa on lykättävä.
Tällöin komission on tuotava asia 

8. Mikäli jäsenvaltio tai komissio esittää 
vastalauseita 7 kohdan mukaisesti, 
ilmoituksen voimaantuloa on lykättävä
välittömästi. Tällöin komission on tuotava 
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lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän käsiteltäväksi 
15 päivän kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
asianomaisia osapuolia kuultuaan 
annettava lausuntonsa 28 päivän kuluessa 
siitä, kun asia on tuotu sen käsiteltäväksi.
Jos ilmoittava jäsenvaltio ei ole samaa 
mieltä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän lausunnosta, se voi 
vaatia lausuntoa komissiolta.

asia lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän käsiteltäväksi 
15 päivän kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
asianomaisia osapuolia kuultuaan 
annettava lausuntonsa 28 päivän kuluessa 
siitä, kun asia on tuotu sen käsiteltäväksi.
Jos ilmoittava jäsenvaltio ei ole samaa 
mieltä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän lausunnosta, se voi 
vaatia lausuntoa komissiolta.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio julkaisee luettelon laitoksista, 
jotka on ilmoitettu tämän asetuksen nojalla, 
mukaan luettuina laitoksille annetut 
tunnistenumerot ja toimet, joita varten ne 
on ilmoitettu. Komissio huolehtii luettelon 
pitämisestä ajan tasalla.

2. Komissio julkaisee helposti yleisesti 
saatavissa olevassa muodossa luettelon 
laitoksista, jotka on ilmoitettu tämän 
asetuksen nojalla, mukaan luettuina 
laitoksille annetut tunnistenumerot ja 
toimet, joita varten ne on ilmoitettu.
Komissio huolehtii luettelon pitämisestä 
ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitettujen laitosten on viipymättä 
tiedotettava ilmoitetuista laitoksista 
vastaavalle kansalliselle viranomaiselle 
kaikista muutoksista, etenkin niiden 

Ilmoitettujen laitosten on viipymättä ja 
viimeistään 15 päivän kuluessa
tiedotettava ilmoitetuista laitoksista 
vastaavalle kansalliselle viranomaiselle 
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henkilöstöä, toimitiloja, tytäryhtiöitä tai 
alihankkijoita koskevista muutoksista, 
jotka voivat vaikuttaa liitteessä VI 
asetettujen vaatimusten täyttymiseen ja 
niiden kykyyn toteuttaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt niiden 
nimeämisvaltuutuksen piiriin kuuluvien 
laitteiden osalta.

kaikista muutoksista, etenkin niiden 
henkilöstöä, toimitiloja, tytäryhtiöitä tai 
alihankkijoita koskevista muutoksista, 
jotka voivat vaikuttaa liitteessä VI 
asetettujen vaatimusten täyttymiseen ja 
niiden kykyyn toteuttaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt niiden 
nimeämisvaltuutuksen piiriin kuuluvien 
laitteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoitettujen laitosten on vastattava 
viipymättä niiden oman tai toisen 
jäsenvaltion viranomaisen tai komission 
esittämiin pyyntöihin, jotka koskevat 
niiden suorittamia 
vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Sen 
jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, on 
valvottava, että toisen jäsenvaltion 
viranomaisten tai komission esittämiin 
pyyntöihin vastataan, jollei vastaamatta
jättämiselle ole oikeutettua perustetta; 
tällöin kumpikin osapuoli voi kuulla
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmää. Ilmoitettu laitos tai
ilmoitetuista laitoksista vastaava 
kansallinen viranomainen voi vaatia, että 
toisen jäsenvaltion viranomaisille tai 
komissiolle toimitettuja tietoja on 
käsiteltävä luottamuksellisina.

2. Ilmoitettujen laitosten on vastattava 
viipymättä ja viimeistään 15 päivän 
kuluessa niiden oman tai toisen 
jäsenvaltion viranomaisen tai komission 
esittämiin pyyntöihin, jotka koskevat 
niiden suorittamia 
vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Sen 
jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, on 
valvottava, että toisen jäsenvaltion 
viranomaisten tai komission esittämiin 
pyyntöihin vastataan. Jos vastaamatta
jättämiseen on oikeutettu peruste, 
ilmoitettujen laitosten on selitettävä syyt 
siihen, ja niiden on kuultava
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmää, joka antaa tämän 
jälkeen suosituksen. Ilmoitetuista 
laitoksista vastaavan kansallisen 
viranomaisenon noudatettava 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän suositusta.

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on viipymättä 
tiedotettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille ilmoituksen peruuttamisesta 
määräajaksi, rajoittamisesta tai 
peruuttamisesta kokonaan.

Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on viipymättä ja 
viimeistään 10 päivän kuluessa
tiedotettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille ilmoituksen peruuttamisesta 
määräajaksi, rajoittamisesta tai 
peruuttamisesta kokonaan.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on arvioitava, 
onko ilmoituksen muuttamiseen johtaneilla 
syillä vaikutusta kyseisen ilmoitetun 
laitoksen antamiin todistuksiin, ja sen on 
esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 
muutoksista. Mikäli se on tarpeen 
markkinoilla olevien laitteiden 
turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 
viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 
laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 
kokonaan todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti, viranomaisen 
määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 
kuluessa. Jos ilmoitettu laitos ei noudata 
kehotusta määritellyn ajanjakson kuluessa 
tai jos se on lopettanut toimintansa, 

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on arvioitava, 
onko ilmoituksen muuttamiseen johtaneilla 
syillä vaikutusta kyseisen ilmoitetun 
laitoksen antamiin todistuksiin, ja sen on 
esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 
muutoksista. Mikäli se on tarpeen 
markkinoilla olevien laitteiden 
turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 
viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 
laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 
kokonaan todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti, viranomaisen 
määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 
kuluessa ja viimeistään 30 päivää raportin 
julkaisemisen jälkeen. Jos ilmoitettu laitos 
ei noudata kehotusta määritellyn 
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ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on itse 
peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 
todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti.

ajanjakson kuluessa tai jos se on lopettanut 
toimintansa, ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen on itse 
peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 
todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisen tai ilmoitetun laitoksen, joka 
ottaa hoitaakseen ilmoitusmuutoksen 
kohteena olevan ilmoitetun laitoksen 
tehtävät, on viipymättä ilmoitettava asiasta 
komissiolle, muille jäsenvaltioille ja muille 
ilmoitetuille laitoksille.

Viranomaisen tai ilmoitetun laitoksen, joka 
ottaa hoitaakseen ilmoitusmuutoksen 
kohteena olevan ilmoitetun laitoksen 
tehtävät, on viipymättä ja viimeistään 10 
päivän kuluessa ilmoitettava asiasta 
komissiolle, muille jäsenvaltioille ja muille 
ilmoitetuille laitoksille.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että ilmoitettujen 
laitosten välillä järjestetään asianmukainen 
koordinointi ja yhteistyö, jotka toteutetaan 
lääkinnällisten laitteiden, myös in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, alalla toimivien 
ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmässä.

Komissio varmistaa, että ilmoitettujen 
laitosten välillä järjestetään asianmukainen 
koordinointi ja yhteistyö, jotka toteutetaan 
lääkinnällisten laitteiden, myös in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, alalla toimivien 
ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmässä. Ryhmä kokoontuu 
säännöllisesti ja vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.
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Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Maksut Kansallisten viranomaisten toimista 
perittävät maksut

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 
sijoittautuneet, on perittävä maksuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 
ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 
katettava kokonaan tai osittain niiden 
toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 
laitoksista vastaavat kansalliset 
viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 
sijoittautuneet, on perittävä maksuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 
ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 
katettava kokonaan tai osittain niiden 
toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 
laitoksista vastaavat kansalliset 
viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 
mukaisesti. Maksujen on oltava 
vertailukelpoisia eri jäsenvaltioissa ja 
niiden suuruus on julkistettava.

Or. en
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maksujen rakenne ja taso, 
ottaen huomioon ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamista, innovoinnin 
tukemista ja kustannustehokkuutta 
koskevat tavoitteet. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä niiden ilmoitettujen laitosten 
etunäkökohtiin, jotka ovat esittäneet 
31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen akkreditointielimen antaman 
voimassa olevan todistuksen, sekä niiden 
ilmoitettujen laitosten etunäkökohtiin, 
jotka ovat komission suosituksessa 
2003/361/EY määriteltyjä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maksujen rakenne ja
vertailukelpoinen taso, ottaen huomioon 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojaamista, innovoinnin tukemista ja 
kustannustehokkuutta koskevat tavoitteet
sekä tarve luoda yhtäläiset 
toimintaedellytykset kaikissa 
jäsenvaltioissa. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä niiden ilmoitettujen laitosten 
etunäkökohtiin, jotka ovat esittäneet 
31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen akkreditointielimen antaman 
voimassa olevan todistuksen, sekä niiden 
ilmoitettujen laitosten etunäkökohtiin, 
jotka ovat komission suosituksessa 
2003/361/EY määriteltyjä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
40 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

40 a artikla
Ilmoitettujen laitosten 

vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimista perimien maksujen 

avoimuus
1. Jäsenvaltioiden on annettava 
säännöksiä ilmoitettujen laitosten 
vakiomaksuista.
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2. Maksujen on oltava vertailukelpoisia 
eri jäsenvaltioissa. Komissio esittää 
maksujen vertailukelpoisuuden 
saavuttamista koskevia suuntaviivoja 24 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.
3. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
komissiolle vakiomaksujaan koskeva 
luettelo.
4. Kansallisen viranomaisen on 
varmistettava, että ilmoitetut laitokset 
julkistavat vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimista perittävien maksujen 
luettelot.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
V luku – 1 a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a osa – Myyntilupa

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a artikla

Myyntilupaa koskevat yleiset periaatteet
1. Mitään seuraavista laitteista ei saa 
saattaa markkinoille unionissa, ellei 
unionin myyntilupaa ole myönnetty 41 c 
artiklassa tarkoitetulla keskitetyllä 
menettelyllä ja tämän asetuksen 
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säännösten mukaisesti:
– innovatiiviset implantoitavat laitteet,
– 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
innovatiiviset laitteet,
– 1 artiklan 5 kohdassa ja liitteessä VII 
olevassa 5.3. kohdassa (sääntö 11) 
tarkoitetut innovatiiviset laitteet,
– innovatiiviset laitteet, joiden 
valmistuksessa käytetään elinkyvyttömiä 
tai elinkyvyttömiksi tehtyjä ihmis- tai 
eläinperäisiä kudoksia tai soluja tai niistä 
peräisin olevia tuotteita.
2. Mitään seuraavista laitteista ei saa 
saattaa minkään jäsenvaltion 
markkinoille, ellei asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
ole myöntänyt kansallista myyntilupaa 41 
d artiklassa tarkoitetulla keskitetyllä 
menettelyllä ja tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti:
– luokan III laitteet,
– ei-innovatiiviset implantoitavat laitteet, 
– 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut ei-
innovatiiviset laitteet,
– 1 artiklan 5 kohdassa ja liitteessä VII 
olevassa 5.3. kohdassa (sääntö 11) 
tarkoitetut ei-innovatiiviset laitteet, tai
– ei-innovatiiviset laitteet, joiden 
valmistuksessa käytetään elinkyvyttömiä 
tai elinkyvyttömiksi tehtyjä ihmis- tai 
eläinperäisiä kudoksia tai soluja tai niistä 
peräisin olevia tuotteita.
3. Poiketen 2 kohdasta valmistaja voi 
päättää hakea myyntilupaa keskitetyllä 
menettelyllä 2 kohdassa tarkoitetuille 
tuotteille.
4. Komissiolle siirretään valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä 1 kohdassa olevan luettelon 
muuttamiseksi teknistä kehitystä 
vastaavalla tavalla.
5. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilta 
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laitteilta, jotka jo ovat unionin 
markkinoilla tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä, edellytetään 
myyntilupaa tässä jaksossa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti siitä päivästä 
alkaen, jolloin niiden todistuksen 
voimassaolo päättyy.
6. Tämän jakson mukaisesti myönnetty 
myyntilupa on voimassa viisi vuotta.
Myyntilupa voidaan uusia viiden vuoden 
jälkeen viraston suorittaman riskiä ja 
hyötyä koskevan uuden arvioinnin 
jälkeen.
7. Tapauksen mukaan komission tai 
jäsenvaltioiden on vietävä kaikki 41 c, 
41 d, 41 e ja 41 f artiklan säännösten 
mukaiset myyntilupahakemukset ja 
myönnetyt myyntiluvat sekä 41 b 
artiklassa tarkoitetut tiedot 41 b artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuun järjestelmään 
viipymättä ja viimeistään 15 päivän 
kuluessa niiden vastaanottamisesta.
Ennen lääkinnällisen laitteen 
hakemuksen tarkastelun aloittamista 41 c 
artiklassa tarkoitetun lääkinnällisten 
laitteiden lupakomitean tai asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on varmistettava, ettei samaa 
lääkinnällistä laitetta koskevaa muuta 
hakemusta ole esitetty.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
41 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 b artikla

Sähköinen myyntilupajärjestelmä
1. Komissio perustaa yhteistyössä 
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jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän ja hallinnoi 
kyseistä järjestelmää, jonka avulla 
käsitellään tämän jakson mukaisia 
myyntilupahakemuksia ja myönnettyjä 
myyntilupia sekä kootaan ja käsitellään 
seuraavia tietoja:
– valmistajan nimi,
– lääkinnällisen laitteen nimi ja 
riskiluokka,
– sovellettava menettely,
– hajautetun menettelyn tapauksessa 
jäsenvaltio, jossa valmistaja on esittänyt 
hakemuksen,
– myyntilupahakemukseen liitetyt 
asiakirjat,
– myyntilupamenettelyn aikana esitetty 
lääkinnällistä laitetta koskeva 
arviointikertomus,
– myyntiluvan hyväksymispäivä ja laitteen 
markkinoille saattamisen päivä, jos kyse 
on eri päivistä,
– myyntiluvan väliaikaista tai lopullista 
peruuttamista koskevat tiedot.
2. Euroopan lääkeviraston on vietävä 
sähköiseen rekisteröintijärjestelmään 
sähköisessä muodossa kerätyt ja käsitellyt 
tiedot, jotka koskevat 41 c artiklassa 
tarkoitettua keskitettyä menettelyä.
Jäsenvaltioiden on vietävä sähköiseen 
rekisteröintijärjestelmään sähköisessä 
muodossa kerätyt ja käsitellyt tiedot, jotka 
koskevat 41 d artiklassa tarkoitettua 
hajautettua menettelyä.
3. Jos tietoja on päivitettävä liittyen 
laitteen saattamiseen markkinoille, 
laitteen markkinoille saattamisen 
keskeyttämiseen tai laitteen poistamiseen 
markkinoilta, valmistajan on ilmoitettava 
asiasta välittömästi tapauksen mukaan 
virastolle tai kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, joka päivittää sähköisessä 
järjestelmässä olevat tiedot välittömästi.
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4. Sähköisessä järjestelmässä kerätyt ja 
käsitellyt myyntilupahakemuksia koskevat 
tiedot ovat vain jäsenvaltioiden, viraston 
ja komission saatavissa.
Myönnettyjä myyntilupia koskevat 
sähköisessä järjestelmässä kerätyt ja 
käsitellyt tiedot ovat yleisesti saatavissa.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
41 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 c artikla

Keskitetty menettely
1. Perustetaan lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitea 41 d artiklan säännösten 
mukaisesti. Komitea on osa Euroopan 
lääkevirastoa.
2. Lääkinnällisten laitteiden lupakomitea 
laatii viraston lausunnon kaikista asioista, 
jotka koskevat keskitetyllä menettelyllä 
esitettyjen hakemusten hyväksyttävyyttä ja 
aktiivisia aineita sisältävien tai 
vapauttavien implantoitavien laitteiden 
markkinoille saattamista koskevan luvan 
myöntämistä, muuttamista, keskeyttämistä 
tai peruuttamista.
3. Jokaisen 41 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja laitteita koskevan 
hakemuksen pitää sisältää tapauksen 
mukaan liitteissä VII, IX ja X tarkoitetut 
yksityiskohdat ja asiakirjat.
4. Hakemukseen on liitettävä virastolle 
hakemuksen käsittelystä suoritettava 
maksu.
5. Viraston on huolehdittava siitä, että 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
lausunto annetaan 210 päivän kuluessa 
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asianmukaisesti tehdyn hakemuksen 
vastaanottamisesta.
Lääkinnällisten laitteiden lupakomitealle 
on annettava vähintään 80 päivää 
hakemuksen vastaanottamisesta 
myyntilupahakemukseen liitetyissä 
asiakirjoissa olevien tieteellisten tietojen 
arviointia varten. Virasto voi pidentää 
aikaa lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean esittämästä perustellusta 
pyynnöstä.
6. Komitea voi pyytää vain kerran 
valmistajaa toimittamaan lisätietoja, jotka 
ovat tarpeen tieteellisesti perustelluista 
syistä myyntilupahakemuksen arviointia 
varten. Tässä yhteydessä voidaan pyytää 
näytteitä tai tehdä käynti valmistajan 
toimitiloihin. Kun tällainen pyyntö on 
esitetty, edellä 5 kohdassa tarkoitettu aika 
keskeytyy, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu.
7. Komissio laatii viraston, jäsenvaltioiden 
ja sidosryhmien kanssa neuvotellen 
yksityiskohtaisen oppaan, jossa 
määritellään muoto, jota noudattaen 
lupahakemukset on tehtävä.
8. Jos lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitea pitää sitä tarpeellisena 
suorittamansa hakemuksen käsittelyn 
loppuunsaattamiseksi, se voi vaatia 
tekemään hakijaa koskevan erityisen 
tarkastuksen kyseisen lääkinnällisen 
laitteen valmistuspaikalla. Tarkastuksista 
ei ilmoiteta etukäteen.
Tarkastuksen suorittavat edellä 5 
kohdassa tarkoitettua aikarajaa 
noudattaen jäsenvaltioiden tarkastajat, 
joilla on asianmukainen pätevyys. 
Tarkastajien mukana voi olla 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
nimittämän raportoija tai asiantuntija.
9. Viraston on ilmoitettava viipymättä 
hakijalle, jos lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean mukaan:



PR\933401FI.doc 53/117 PE507.972v02-00

FI

(a) hakemus ei täytä tässä asetuksessa 
vahvistettuja myyntiluvan 
myöntämisperusteita;
(b) hakemukseen liitetyt asiakirjat eivät 
vastaa tämän asetuksen säännöksiä tai 
niitä on muutettava tai täydennettävä;
(c) myyntilupa on myönnettävä tietyin 
ehdoin;
(d) asianomaisen lääkinnällisen laitteen 
myyntilupa on evättävä, koska laite ei 
täytä tämän asetuksen vaatimuksia.
10. Viidentoista päivän kuluessa edellä 9 
kohdassa tarkoitetun lausunnon 
vastaanottamisesta hakijan tai haltijan on 
ilmoitettava kirjallisesti virastolle 
aikomuksestaan pyytää lausunnon 
oikaisemista. Tällöin hakijan on 
toimitettava pyynnön yksityiskohtaiset 
perustelut virastolle 60 päivän kuluessa 
lausunnon vastaanottamisesta.
Lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
on tarkasteltava lausuntoaan uudelleen 
60 päivän kuluessa pyynnön perustelujen 
vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 
726/2004 62 artiklan 1 kohdan neljännen 
alakohdan ehtojen mukaisesti. Pyynnön 
johdosta tehtävien päätelmien perustelut 
on liitettävä lopulliseen lausuntoon.
11. Viraston on lähetettä lääkinnällisten 
laitteiden lupakomitean lopullinen 
lausunto 15 päivän kuluessa sen 
hyväksymisestä komissiolle, jäsenvaltioille 
sekä hakijalle ja toimitettava samalla 
raportti, joka kuvaa lääkinnällisen 
laitteen arviointia lääkinnällisten 
laitteiden lupakomiteassa ja jossa 
esitetään sen päätelmiä perusteet.
12. Jos hakija peruuttaa virastolle 
tekemänsä myyntilupahakemuksen ennen 
kuin hakemuksesta on annettu lausunto, 
hakijan on ilmoitettava virastolle 
peruuttamisen syyt. Virasto julkistaa 
nämä tiedot ja, jos arviointilausunto on
käytettävissä, julkaisee sen poistettuaan 
siitä kaikki liikesalaisuuksina pidettävät 
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tiedot.
13. Komissio laatii hakemusta koskevan 
päätösluonnoksen 15 päivän kuluessa 
11 kohdassa tarkoitetun lausunnon 
vastaanottamisesta.
Jos päätösluonnos poikkeaa viraston 
lausunnosta, komissio liittää siihen 
yksityiskohtaisen selvityksen 
eroavuuksien syistä.
Päätösluonnos toimitetaan jäsenvaltioille 
ja hakijalle.
Jäsenvaltioilla on 22 päivää aikaa 
ilmoittaa komissiolle päätösluonnosta 
koskevat kirjalliset huomionsa. Jos päätös 
on kuitenkin tehtävä pian, lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevän komitean 
puheenjohtaja voi asettaa tapauksen 
kiireellisyyden mukaan tiukemman 
aikarajan. Poikkeuksellisia olosuhteita 
lukuun ottamatta määräajan on oltava 
vähintään viisi päivää.
14. Jäsenvaltiot voivat pyytää kirjallisesti, 
että 13 kohdassa tarkoitettua 
päätösluonnosta käsitellään lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevän komitean 
täysistunnossa, ja niiden on esitettävä 
samalla yksityiskohtaiset syyt tähän.
Jos komissio arvioi, että jäsenvaltion 
kirjallisissa huomioissa tuodaan esiin 
uusia tärkeitä tieteellisiä tai teknisiä 
kysymyksiä, joita ei ole käsitelty viraston 
antamassa lausunnossa, lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevän komitean 
puheenjohtaja keskeyttää menettelyn ja 
palauttaa hakemuksen virastolle 
uudelleen käsiteltäväksi.
15. Komissio tekee lopullisen päätöksen 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen 30 päivän 
kuluessa tarkastelun päättymisestä.
16. Myyntiluvan epääminen merkitsee 
koko unionissa voimassa olevaa kieltoa 
saattaa markkinoille 41 a artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja laitteita.
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17. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
myyntiluvanhaltijan on ilmoitettava 
virastolle lääkinnällisen laitteen 
tosiasiallisen markkinoille saattamisen 
ajankohdat eri jäsenvaltioissa ottaen 
huomioon erilaiset luvan saaneet 
pakkaustyypit.
18. Myyntiluvan haltijan on myös 
ilmoitettava virastolle, jos tuotteen 
markkinoille saattaminen lopetetaan joko 
väliaikaisesti tai pysyvästi, ja esitettävä 
asiaa koskevat lääketieteelliset ja/tai 
taloudelliset perusteet.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
41 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 d artikla

Lääkinnällisten laitteiden lupakomitea
1. Lääkinnällisten laitteiden 
lupakomiteassa on seuraavat jäsenet:
(a) yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka 
kukin jäsenvaltio nimittää tämän artiklan 
3 kohdan mukaisesti;
(b) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella, jotta varmistetaan, että 
komiteassa on tarvittava asiantuntemus 
lääkinnällisten laitteiden osalta;
(c) yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka 
komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan sen 
varmistamiseksi, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöt ovat edustettuina;
(d) yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka 
komissio nimittää julkisen 
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kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan sen 
varmistamiseksi, että potilasjärjestöt ovat 
edustettuina.
Varajäsenet edustavat jäseniä ja 
äänestävät jäsenten puolesta näiden 
poissa ollessa. Edellä a alakohdassa 
tarkoitetut varajäsenet voidaan nimittää 
raportoijiksi asetuksen (EY) 726/2004 62 
artiklan mukaisesti.
2. Jäsenvaltio voi delegoida tehtävänsä 
lääkinnällisten laitteiden lupakomiteassa 
jollekin toiselle jäsenvaltiolle. 
Jäsenvaltiota voi edustaa vain yksi muu 
jäsenvaltio.
3. Lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean jäsenet ja varajäsenet 
nimitetään heidän lääkinnällisiä laitteita 
koskevan asiantuntemuksensa 
perusteella, jotta voidaan varmistaa paras 
mahdollinen erityispätevyys ja asiaa 
koskeva laajan asiantuntemus. Siksi 
jäsenvaltioiden on oltava yhteydessä 
viraston hallintoneuvostoon ja komissioon 
sen varmistamiseksi, että lääkinnällisten 
laitteiden lupakomitean lopullinen 
kokoonpano kattaa sen tehtäviin liittyvät 
tieteelliset alat.
4. Lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean jäsenet ja varajäsenet 
nimitetään kolmivuotiskaudeksi, jota 
voidaan jatkaa kerran, ja heidät voidaan 
sen jälkeen nimittää uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettuja menettelyjä noudattaen. 
Komitea valitsee puheenjohtajan 
täysjäsentensä keskuudesta 
kolmivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran.
5. Lääkinnällisten laitteiden 
lupakomiteaan sovelletaan asetuksen 
(EY) 726/2004 61 artiklan 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 
kohtaa.
6. Lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean mandaatti kattaa kaikki 
lääkinnällisten laitteiden arviointiin 
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liittyvät näkökohdat 41 c ja 41 f artiklan 
mukaisen soveltamisalan ja menettelyjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
41 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 e artikla

Hajautettu menettely
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 41 b 
artiklassa tarkoitetun sähköisen 
myyntilupajärjestelmän avulla, ettei 
tarkasteltavana ole samanaikaisesti 
mitään muuta hakemusta ja ettei samalla 
lääkinnälliselle laitteelle ole myönnetty 
mitään muuta myyntilupaa.
2. Jos jäsenvaltio toteaa, että saman 
lääkinnällisen laitteen 
myyntilupahakemusta tutkitaan jo 
toisessa jäsenvaltiossa, asianomaisen 
jäsenvaltion on kieltäydyttävä 
käsittelemästä hakemusta ja ilmoitettava 
hakijalle välittömästi.
3. Jos jäsenvaltio on antanut luvan 
lääkinnälliselle laitteelle, josta on esitetty 
myyntilupahakemus jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa, toisen jäsenvaltion on 
hylättävä hakemus ja ilmoitettava 
hakijalle välittömästi.
4. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 41 a artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen laitteiden 
myyntilupamenettely saatetaan 
päätökseen enintään 210 päivän kuluessa 
asianmukaisen hakemuksen jättämisestä.
5. Jäsenvaltion toimivaltainen 
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viranomainen voi pyytää vain kerran 
valmistajaa toimittamaan lisätietoja, jotka 
ovat tarpeen tieteellisesti perustelluista 
syistä myyntilupahakemuksen arviointia 
varten. Tässä yhteydessä voidaan pyytää 
näytteitä tai tehdä käynti valmistajan 
toimitiloihin. Edellä 4 kohdassa 
tarkoitettu aika keskeytetään ennen 
lisätietoja koskevan pyynnön esittämistä 
ja viimeistään 60 päivän kuluessa.
6. Jos hakija peruuttaa jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
esittämänsä myyntilupahakemuksen 
ennen kuin hakemuksesta on annettu 
lausunto, hakijan on ilmoitettava 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle menettelynsä syyt. 
Kansallinen toimivaltainen viranomainen 
julkistaa nämä tiedot ja, jos 
arviointilausunto on käytettävissä, 
julkaisee sen poistettuaan siitä kaikki 
liikesalaisuuksina pidettävät tiedot.
7. Heti, kun myyntilupa annetaan, 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa siitä hakijalle.
8. Kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on julkistettava myyntilupa 
viipymättä ja viimeistään 15 päivän 
kuluessa.
9. Kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on laadittava 
arviointikertomus ja esitettävä asiaa 
koskevia huomautuksia etenkin liittyen 
kliinisten tutkimusten tuloksiin sekä 
riskinhallintajärjestelmään.
10. Kaikkien liiketoiminnan kannalta 
luottamuksellisten tietojen poistamisen 
jälkeen kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on asetettava 
arviointilausunto julkisesti saataviin 
viipymättä ja viimeistään 15 päivän 
kuluessa ja esitettävä samalla 
lausuntonsa perusteet.
11. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
virastolle kaikista myöntämistään 
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myyntiluvista.
12. Kun myyntilupa on myönnetty, 
myyntiluvan haltijan on ilmoitettava 
luvan myöntäneen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
päivämäärä, jolloin lääkinnällinen laite 
todella saatetaan asianomaisen 
jäsenvaltion markkinoille.
13. Myyntiluvan haltijan on myös 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jos lääkinnällisen laitteen 
saattaminen jäsenvaltion markkinoille 
lopetetaan joko väliaikaisesti tai pysyvästi, 
ja esitettävä asiaa koskevat 
lääketieteelliset ja/tai taloudelliset 
perusteet.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
41 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 f artikla

Hajautetun myyntiluvan vastavuoroinen 
tunnustaminen

1. 78 artiklan mukaisesti perustettu 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä vastaa kaikkien 
sellaisten kysymysten tutkimisesta, jotka 
koskevat 41 e artiklan mukaisen 
lupamenettelyn ehdot täyttävän 
lääkinnällisen laitteen myyntilupaa 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltioissa.
2. Jos tällaiselle lääkinnälliselle laitteelle 
haetaan myyntilupaa useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, hakijan on 
esitettävä kyseisissä jäsenvaltioissa 
toimivaltaiselle viranomaiselle hakemus, 
joka perustuu samaan aineistoon. 
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Asiakirjoihin on liitettävä tämän 
asetuksen VIII, IX ja X liitteessä 
tarkoitetut tiedot ja asiakirjat. 
Asiakirjoissa on oltava myös luettelo 
jäsenvaltioista, joita hakemus koskee. 
Hakijan on pyydettävä yhtä näistä 
jäsenvaltioista toimimaan 
viitejäsenvaltiona ja laatimaan 
lääkinnällistä laitetta koskeva 3 tai 4 
kohdan mukainen arviointilausunto.
3. Jos lääkinnälliselle laitteelle on jo 
myönnetty myyntilupa hakemuksen 
esittämishetkellä, asianomainen 
jäsenvaltion on tunnustettava 
viitejäsenvaltion myöntämä myyntilupa. 
Viitejäsenvaltio on myyntiluvan ensiksi 
myöntänyt jäsenvaltio. Siksi myyntiluvan 
haltijan on pyydettävä viitejäsenvaltiota 
päivittämään luvan saaneen 
lääkinnällisen laitteen arviointilausunto. 
Viitejäsenvaltion on laadittava 
arviointilausunto tai saatettava se ajan 
tasalle 90 päivän kuluessa asianmukaisen 
hakemuksen vastaanottamisesta. 
Arviointilausunto ja muut asiaan liittyvät 
tiedot ja asiakirjat on lähetettävä 
asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä 
hakijalle.
4. Jos lääkinnällinen laite ei ole saanut 
myyntilupaa hakemuksen 
esittämishetkellä, hakijan on pyydettävä 
viitejäsenvaltiota laatimaan 
arviointilausunnon luonnos. 
Viitejäsenvaltion on laadittava lausunto 
asiakirjat 120 päivän kuluessa 
asianmukaisen hakemuksen 
vastaanottamisesta ja toimitettava ne 
asianomaisille jäsenvaltioille ja hakijalle.
5. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
hyväksyttävä arviointilausunto 90 päivän 
kuluessa edellä 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen 
vastaanottamisesta, ja sen on ilmoitettava 
asiasta viitejäsenvaltioille. 
Viitejäsenvaltion on todettava kaikkien 
osapuolten kesken vallitseva 
yhteisymmärrys, saatettava menettely 
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päätökseen ja ilmoitettava asiasta 
hakijalle.
6. Kunkin jäsenvaltion, jossa hakemus on 
esitetty 2 kohdan mukaisesti, on annettava 
hyväksyttyä arviointilausuntoa vastaavat 
päätös 30 päivän kuluessa sopimusta 
koskevan tiedon saamisesta.
7. Jos jäsenvaltio ei voi hyväksyä 
arviointilausuntoa 5 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa 
kansanterveydelle mahdollisesti 
aiheutuvan vakavan riskin vuoksi, sen on 
esitettävä yksityiskohtainen kuvaus 
kantansa syistä viitejäsenvaltiolle, toiselle 
asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä 
hakijalle. Kiistanalaiset kohdat on 
annettava viipymättä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän 
ratkaistaviksi.
8. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmässä kaikkien 7 
kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on 
pyrittävä sopimaan toteutettavista 
toimista. Niiden on annettava hakijalle 
tilaisuus esittää näkemyksensä suullisesti 
tai kirjallisesti. Jos jäsenvaltiot pääsevät 
sopimukseen 60 päivän kuluessa siitä, 
kun erimielisyyden syyt on ilmoitettu 
koordinointiryhmälle, viitejäsenvaltio 
toteaa yhteisymmärryksen, saattaa 
menettelyn päätökseen ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Edellä olevaa 6 kohtaa 
sovelletaan.
9. Jos jäsenvaltiot eivät pääse 
sopimukseen 7 kohdassa asetetussa 60 
päivän määräajassa, asiasta on 
välittömästi ilmoitettava virastolle 41 g 
artiklassa säädetyn menettelyn 
soveltamiseksi. Virastolle on toimitettava 
yksityiskohtainen selvitys kysymyksistä, 
joista jäsenvaltiot eivät ole päässeet 
sopimukseen, ja erimielisyyden syistä. 
Hakijalle on toimitettava kopio.
10. Kun hakija on saanut ilmoituksen 
siitä, että asia on saatettu viraston 
käsiteltäväksi, hänen on toimitettava 
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virastolle viipymättä jäljennös 2 kohdassa 
tarkoitetuista tiedoista ja asiakirjoista.
11. Edellä 9 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa jäsenvaltiot, jotka ovat 
hyväksyneet viitejäsenvaltion 
arviointilausunnon, voivat hakijan 
pyynnöstä antaa lääkinnälliselle laitteelle 
luvan odottamatta 41 g artiklassa 
tarkoitetun menettelyn päättymistä. Tässä 
tapauksessa myönnetty lupa ei kuitenkaan 
rajoita tämän menettelyn lopputulosta.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
41 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 g artikla

Hajautetun myyntiluvan vastavuoroista 
tunnustamista koskevien kiistojen 

ratkaisumenettely
1. Sovellettaessa tässä artiklassa säädettyä 
menettelyä lääkinnällisiä laitteita 
käsittelevä komitea tekee päätöksen ja 
antaa perustellun lausunnon 60 päivän 
kuluessa asian saattamisesta sen 
käsiteltäväksi.
Kiireellisissä tapauksissa komitea voi 
puheenjohtajansa ehdotuksesta päättää 
lyhyemmästä määräajasta.
2. Asian tutkimiseksi lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevä komitea nimeää yhden 
jäsenistään esittelijäksi. Komitea voi myös 
nimetä riippumattomia asiantuntijoita 
neuvomaan erityiskysymyksissä. 
Nimetessään tällaisia asiantuntijoita 
komitea määrittelee heidän tehtävänsä ja 
vahvistaa määräajan tehtävien 
suorittamiselle.
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3. Ennen lausunnon antamista 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevä komitea 
tarjoaa myyntiluvan hakijalle tai haltijalle 
mahdollisuuden antaa kirjallinen tai 
suullinen selvitys komitean ilmoittamassa 
määräajassa.
Komitea voi lykätä 1 kohdassa 
tarkoitettua määräaikaa, jotta 
myyntiluvan hakija tai haltija voi 
valmistella selvitystään.
4. Viraston on ilmoitettava hakijalle tai 
myyntiluvan haltijalle heti asianomaisen 
lääkinnällisen laitteen myyntilupaa 
koskevasta komitean lausunnosta.
Viidentoista päivän kuluessa 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevän 
komitean lausunnon vastaanottamisesta 
myyntiluvan hakijan tai haltijan on 
ilmoitettava kirjallisesti virastolle 
aikomuksestaan pyytää lausunnon 
oikaisemista. Tällöin sen on toimitettava 
pyyntönsä yksityiskohtaiset perustelut 
virastolle 60 päivän kuluessa lausunnon 
vastaanottamisesta.
Komitean on tarkasteltava lausuntoaan 
uudelleen 60 päivän kuluessa pyynnön 
perusteiden saamisesta. Sen on nimettävä 
toinen esittelijä ja tarvittaessa toinen 
yhteisesittelijä kuin alkuperäisellä 
lausunnolla on ollut. 
Uudelleentarkastelussa käsitellään vain 
hakijan tai myyntiluvan esiin tuomia 
lausunnon kohtia, ja se perustuu vain 
sellaisiin tieteellisiin tietoihin, jotka olivat 
käytettävissä komitean antaessa 
alkuperäisen lausuntonsa. Hakija tai 
myyntiluvan haltija voi pyytää komiteaa 
kuulemaan uudelleentarkastelun 
yhteydessä 78 a artiklan mukaisesti 
perustettua neuvoa-antavaa komiteaa.
Uudelleentarkastelun yhteydessä tehtyjen 
päätelmien perustelut on liitettävä tämän 
artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun 
arviointilausuntoon.
5. Viraston on toimitettava lääkinnällisiä 
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laitteita käsittelevän komitean lopullinen 
lausunto 15 päivän kuluessa sen 
antamisesta jäsenvaltioille, komissiolle ja 
myyntiluvan hakijalle tai haltijalle 
yhdessä lääkinnällisen laitteen 
arviointilausunnon ja komitean 
päätelmien perusteena olevien syiden 
kanssa.
Jos 41 f artiklassa tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen hajautetun 
myyntiluvan vastavuoroista tunnustamista 
koskevasta hakemuksesta annetaan 
myönteinen lausunto, lausuntoon on 
liitettävä seuraavat asiakirjat:
(a) 41 f artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
täydentävät asiakirjat;
(b) lupaan mahdollisesti vaikuttavat 
seikat;
(c) yksityiskohtaiset tiedot suositelluista 
ehdoista tai rajoituksista, jotka koskevat 
kyseisen lääkinnällisen laitteen turvallista 
ja tehokasta käyttöä;
(d) lääkinnällisen laitteen merkinnän ja 
sitä koskevan lehtisen ehdotettu teksti.
6. Komissio valmistelee hakemusta 
koskevan päätösluonnoksen 5 kohdassa 
tarkoitetun lausunnon vastaanottamista 
seuraavien 15 päivän aikana, ottaen 
huomioon unionin oikeuden säännökset.
Jos päätösluonnoksessa ennakoidaan 
markkinoille saattamista koskevan luvan 
antamista, siihen on liitettävä 5 kohdassa 
mainitut asiakirjat.
Jos päätösluonnos ei ole viraston 
lausunnon mukainen, komissio liittää 
siihen myös yksityiskohtaisen selvityksen 
eroavuuksien syistä.
Päätösluonnos toimitetaan jäsenvaltioille 
ja myyntiluvan hakijalle tai haltijalle.
Jäsenvaltioilla on 22 päivää aikaa 
ilmoittaa komissiolle päätösluonnosta 
koskevat kirjalliset huomionsa. Jos päätös 
on kuitenkin tehtävä pian, lääkinnällisiä 
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laitteita käsittelevän komitean 
puheenjohtaja voi asettaa tapauksen 
kiireellisyyden mukaan tiukemman 
aikarajan. Poikkeuksellisia olosuhteita 
lukuun ottamatta määräajan on oltava 
vähintään viisi päivää.
7. Jäsenvaltiot voivat pyytää kirjallisesti, 
että 6 kohdassa tarkoitettua 
päätösluonnosta käsitellään 88 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevän komitean 
täysistunnossa, ja niiden on esitettävä 
samalla yksityiskohtaiset syyt tähän.
Jos komissio arvioi, että jäsenvaltion 
kirjallisissa huomioissa tuodaan esiin 
uusia tärkeitä tieteellisiä tai teknisiä 
kysymyksiä, joita ei ole käsitelty viraston 
antamassa lausunnossa, lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevän komitean 
puheenjohtaja keskeyttää menettelyn ja 
palauttaa hakemuksen virastolle 
uudelleen käsiteltäväksi.
8. Komissio tekee lopullisen päätöksen 88 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen 30 päivän 
kuluessa menettelyn päättymisestä. 
Komissio päivittää asianomaista laitetta 
koskevia tietoja 41 b artiklassa 
tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä.
9. Myyntiluvan epääminen merkitsee koko 
unionissa voimassa olevaa kieltoa saattaa 
asianomainen laite markkinoille.
10. Edellä 8 kohdassa tarkoitettu päätös 
osoitetaan kaikille jäsenvaltioille ja 
annetaan tiedoksi myyntiluvan haltijalle 
tai hakijalle. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden ja viitejäsenvaltion on 
joko myönnettävä tai peruutettava 
myyntilupa tai tehtävä tarvittavat 
muutokset sen ehtoihin, jotta lupa olisi 
päätöksen mukainen, 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksiannosta. Niiden on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja virastolle.

Or. en
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
41 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 h artikla

Myyntiluvan muuttaminen
1. Markkinoille saattamista koskevan 
luvan haltijan hakemus 41 c, 41 e ja 41 f 
artiklan säännösten mukaisesti annetun 
markkinoille saattamista koskevan luvan 
muuttamiseksi on saatettava kaikkien 
niiden jäsenvaltioiden käsiteltäväksi, jotka 
ovat jo antaneet luvan asianomaiselle 
lääkinnälliselle laitteelle.
Komissiolla on toimivalta hyväksyä 
virastoa kuullen tämän asetuksen 89 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
asianmukaisten menettelyjen 
hyväksymiseksi myyntiluvan ehtojen 
muuttamisen tarkastelua varten.
2. Komission ratkaistavaksi jätettyjen 
tuotteiden osalta 41 g artiklassa säädettyä 
menettelyä sovelletaan soveltuvin osin 
markkinoille saattamista koskevaan 
lupaan tehtyihin muutoksiin.
3. Kun jäsenvaltio arvioi, että 
markkinoille saattamista koskevaan, 
tämän luvun säännösten mukaan 
annettuun lupaan tehtävä muutos tai 
luvan tilapäinen peruuttaminen tai 
peruuttaminen kokonaan on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi, sen on 
ilmoitettava siitä virastolle viipymättä 41 g 
artiklassa säädetyn menettelyn 
soveltamiseksi.
Kun tarvitaan nopeita toimia 
kansanterveyden suojelemiseksi, 
jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti 
keskeyttää asianomaisen lääkinnällisen 
laitteen markkinoille saattamisen ja 
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käytön alueellaan siihen saakka, kunnes 
lopullinen päätös hyväksytään. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, 
virastolle ja muille jäsenvaltioille 
viimeistään seuraavana työpäivänä 
toimenpiteensä perusteet.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden –
muiden kuin yksilölliseen käyttöön 
valmistettujen laitteiden tai tutkittavien 
laitteiden – valmistajiin on sovellettava 
liitteessä VIII esitettyä kattavaan 
laadunvarmistukseen ja 
suunnitteluasiakirjojen tarkastukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia. Valmistaja voi vaihtoehtoisesti 
soveltaa liitteessä IX esitettyä 
tyyppitarkastukseen perustuvaa
vaatimustenmukaisuuden arviointia
yhdessä liitteessä X esitetyn tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen 
perustuvan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin kanssa.

2. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden –
muiden kuin yksilölliseen käyttöön 
valmistettujen laitteiden tai tutkittavien 
laitteiden – valmistajiin on sovellettava 
liitteessä VIII esitettyä kattavaan 
laadunvarmistukseen ja 
suunnitteluasiakirjojen tarkastukseen 
perustuvaa myyntilupaa. Valmistaja voi 
vaihtoehtoisesti soveltaa liitteessä IX 
esitettyä tyyppitarkastukseen perustuvaa
myyntilupaa yhdessä liitteessä X esitettyyn
tuotteen vaatimustenmukaisuuden
tarkastukseen perustuvan myyntiluvan
kanssa.

Kun kyseessä ovat 1 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
laitteet, ilmoitetun laitoksen on 
noudatettava tapauksen mukaan joko 
liitteessä VIII olevan II luvun 6.1 kohdassa 
tai liitteessä IX olevassa 6 kohdassa 
esitettyä kuulemismenettelyä.

Kun kyseessä ovat 1 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
laitteet, 41 c artiklassa tarkoitetun 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean tai 
kansallisen viranomaisen on noudatettava 
tapauksen mukaan joko liitteessä VIII 
olevan II luvun 6.1 kohdassa tai 
liitteessä IX olevassa 6 kohdassa esitettyä 
kuulemismenettelyä.

Kun kyseessä ovat 1 artiklan 2 kohdan 
e alakohdan mukaisesti tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat laitteet,

Kun kyseessä ovat 1 artiklan 2 kohdan 
e alakohdan mukaisesti tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat laitteet,
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ilmoitetun laitoksen on noudatettava 
tapauksen mukaan joko liitteessä VIII 
olevan II luvun 6.2 kohdassa tai 
liitteessä IX olevassa 6 kohdassa esitettyä 
kuulemismenettelyä.

myyntiluvan on noudatettava tapauksen 
mukaan joko liitteessä VIII olevan II luvun
6.2 kohdassa tai liitteessä IX olevassa 
6 kohdassa esitettyä kuulemismenettelyä.

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luokkaan II b luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta yksilölliseen käyttöön 
valmistettuja laitteita tai tutkittavia laitteita 
– valmistajiin on sovellettava liitteessä VIII 
esitettyä kattavaan laadunvarmistukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia lukuun ottamatta sen II lukua ja 
arvioitava edustava otos 
suunnitteluasiakirjoista teknisten 
asiakirjojen yhteydessä. Valmistaja voi 
vaihtoehtoisesti soveltaa liitteessä IX 
esitettyä tyyppitarkastukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
yhdessä liitteessä X esitetyn tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen 
perustuvan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin kanssa.

3. 41 a artiklasta poiketen luokkaan II b 
luokiteltujen laitteiden – lukuun ottamatta 
yksilölliseen käyttöön valmistettuja laitteita 
tai tutkittavia laitteita – valmistajiin on 
sovellettava liitteessä VIII esitettyä 
kattavaan laadunvarmistukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia lukuun 
ottamatta sen II lukua ja arvioitava 
edustava otos suunnitteluasiakirjoista 
teknisten asiakirjojen yhteydessä. 
Valmistaja voi vaihtoehtoisesti soveltaa 
liitteessä IX esitettyä tyyppitarkastukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia yhdessä liitteessä X esitetyn 
tuotteen vaatimustenmukaisuuden 
tarkastukseen perustuvan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Luokkaan II a luokiteltujen laitteiden – 4. 41 a artiklasta poiketen luokkaan II b 
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lukuun ottamatta yksilölliseen käyttöön 
valmistettuja laitteita tai tutkittavia laitteita 
– valmistajiin on sovellettava liitteessä VIII 
esitettyä kattavaan laadunvarmistukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia lukuun ottamatta sen II lukua ja 
arvioitava edustava otos 
suunnitteluasiakirjoista teknisten 
asiakirjojen yhteydessä. Valmistaja voi 
vaihtoehtoisesti valita liitteessä II 
vahvistettujen teknisten asiakirjojen 
laatimisen yhdessä liitteessä X olevan 
A osan 7 kohdassa tai B osan 8 kohdassa 
esitetyn tuotteen vaatimustenmukaisuuden 
tarkastukseen perustuvan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
kanssa.

luokiteltujen laitteiden – lukuun ottamatta 
yksilölliseen käyttöön valmistettuja laitteita 
tai tutkittavia laitteita – valmistajiin on 
sovellettava liitteessä VIII esitettyä 
kattavaan laadunvarmistukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia lukuun 
ottamatta sen II lukua ja arvioitava 
edustava otos suunnitteluasiakirjoista 
teknisten asiakirjojen yhteydessä. 
Valmistaja voi vaihtoehtoisesti valita 
liitteessä II vahvistettujen teknisten 
asiakirjojen laatimisen yhdessä liitteessä X 
olevan A osan 7 kohdassa tai B osan 
8 kohdassa esitetyn tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen 
perustuvan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin kanssa.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitettujen laitosten osallistuminen Ilmoitettujen laitosten osallistuminen 
vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyyn

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely edellyttää ilmoitetun 
laitoksen osallistumista, valmistaja voi 
esittää hakemuksen valitsemalleen 

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely edellyttää ilmoitetun 
laitoksen osallistumista, valmistaja voi 
esittää hakemuksen valitsemalleen 
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ilmoitetulle laitokselle edellyttäen, että 
kyseinen laitos on ilmoitettu kyseisiä 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja laitteita varten.
Samaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimea koskevaa hakemusta ei voi 
samanaikaisesti esittää useammalle kuin 
yhdelle ilmoitetulle laitokselle.

ilmoitetulle laitokselle edellyttäen, että 
kyseinen laitos on ilmoitettu kyseisiä 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja laitteita varten. Jos 
valmistaja esittää hakemuksen jossakin 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle 
ilmoitetulle laitokselle kuin johon se on 
rekisteröity, valmistajan on ilmoitettava 
hakemuksesta ilmoitetuista laitoksista 
vastaavalle kyseisen jäsenvaltion 
kansalliselle viranomaiselle. Samaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimea 
koskevaa hakemusta ei voi samanaikaisesti 
esittää useammalle kuin yhdelle 
ilmoitetulle laitokselle.

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Tiettyjen vaatimustenmukaisuuden 

arviointien tarkastelumenettely
1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista. 
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 
19.3 kohdassa tarkoitetuista 
käyttöohjeista ja luonnos 26 artiklassa 
tarkoitetusta turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä. 
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
mennessä vaatimustenmukaisuuden 
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arviointi on määrä saattaa päätökseen. 
Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 
ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. 
2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä 
tai komission ehdotuksesta päätettävä 
tällaisen pyynnön esittämisestä 
78 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
pyynnössään esitettävä tieteellisesti pätevä 
terveyteen liittyvä syy sille, että se on 
päättänyt pyytää alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamista tietyn tapauksen 
osalta. Tasapuolisen kohtelun periaate on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.
Ilmoitetun laitoksen on viiden päivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
tiedotettava siitä valmistajalle. 
3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi esittää 
huomautuksia alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmästä viimeistään 60 päivän 
kuluttua tiivistelmän toimittamisesta. 
Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua 
toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 
lisätietojen toimittamista, jotka 
tieteellisesti pätevin perustein ovat tarpeen 
ilmoitetun laitoksen tekemän alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan
pyytää näytteitä tai tehdä käynti 
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valmistajan toimitiloihin. Tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu huomautusten esittämiseen 
varattu ajanjakso keskeytetään siihen 
saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmät 
lisätietopyynnöt eivät keskeytä 
huomautusten esittämiseen varattua 
ajanjaksoa.
4. Ilmoitetun laitoksen on otettava kaikki 
3 kohdan mukaisesti saadut 
huomautukset asianmukaisesti huomioon. 
Sen on toimitettava komissiolle selvitys
siitä, kuinka huomautukset on otettu 
huomioon, mukaan luettuina 
asianmukaiset perustelut saatujen 
huomautusten huomiotta jättämiselle, 
sekä kyseistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointia koskeva lopullinen 
päätöksensä. Komissio toimittaa nämä 
tiedot viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. 
5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määritellä – luokan III laitteita lukuun 
ottamatta – erityisiä laiteluokkia tai -
ryhmiä, joihin 1–4 kohtaa sovelletaan 
tietyn ennalta määrätyn ajan, jos tätä 
pidetään tarpeellisena 
potilasturvallisuuden ja kansanterveyden 
suojelun kannalta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tämän kohdan nojalla hyväksyttävien 
toimenpiteiden perusteena voi olla 
ainoastaan yksi tai useampia seuraavista 
perusteista:
(a) laitteen uutuus tai laitteen perustana 
olevan teknologian uutuus ja tästä 
johtuvat huomattavat kliiniset tai 
kansanterveyteen kohdistuvat 
vaikutukset;
(b) tietyn laiteluokan tai -ryhmän riski-
hyötysuhteen haitallinen muutos, joka 
johtuu tieteellisesti todetuista 
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terveysriskeistä, jotka koskevat 
komponentteja tai lähdemateriaalia tai 
vian aiheuttamia terveyteen kohdistuvia 
vaikutuksia; 
(c) 61 artiklan mukaisesti raportoitujen 
vakavien vaaratilanteiden määrän kasvu 
tietyn laiteluokan tai -ryhmän osalta;
(d) huomattavat poikkeavuudet eri 
ilmoitettujen laitosten tekemissä 
olennaisilta osiltaan samankaltaisten 
laitteiden vaatimustenmukaisuuden 
arvioinneissa; 
(e) kansanterveyteen liittyvät
huolenaiheet, jotka koskevat tiettyä 
laiteluokkaa tai -ryhmää tai niiden 
perustana olevaa teknologiaa.
6. Komissio saattaa tiivistelmän 3 kohdan 
mukaisesti esitetyistä huomautuksista ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tuloksista yleisön 
saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja 
tai liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja.
7. Komissio perustaa teknisen 
infrastruktuurin ilmoitettujen laitosten ja 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän välistä sähköistä 
tiedonvaihtoa varten.
8. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt ja 
menettelyjä koskevat seikat, joita 
sovelletaan alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamiseen ja 
analysointiin 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarkistetaan, että laitteilla saadaan 
aikaan suunnitelman mukaiset hyödyt
potilaalle sellaisina kuin valmistaja on ne 
määritellyt;

(b) tarkistetaan laitteen kliininen 
turvallisuus ja tehokkuus sekä
suunnitelman mukainen hyöty potilaalle, 
kun laitetta käytetään suunniteltuun 
tarkoitukseen kohderyhmässä 
käyttöohjeiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kliiniset tutkimukset on suunniteltava 
sellaisiksi ja ne on suoritettava siten, että 
kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan ja että kliinisessä 
tutkimuksessa tuotettavat kliiniset tiedot 
ovat luotettavia ja varmoja.

3. Kliiniset tutkimukset on suunniteltava 
sellaisiksi ja ne on suoritettava siten, että 
kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan 50 a artiklan 3 
kohdan mukaisesti ja että kliinisessä 
tutkimuksessa tuotettavat kliiniset tiedot 
ovat luotettavia ja varmoja.

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
50 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

50 a artikla
Eettisen työryhmän osallistuminen
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1. Lupa kliinisen tutkimuksen 
suorittamiseen voidaan myöntää vain, jos 
riippumaton eettinen komitea on aiemmin 
antanut tutkimuksesta myönteisen 
lausunnon.
2. Eettisen komitean lausunnossa on 
käsiteltävä erityisesti lääketieteellistä 
oikeutusta, kliiniseen tutkimukseen 
osallistuvien tutkittavien suostumusta, 
jonka he ovat antaneet saatuaan kaikki 
kliinistä tutkimusta koskevat tiedot, sekä 
tutkijoiden ja tutkimustilojen ja -laitteiden 
soveltuvuutta.
3. Eettisen työryhmän on varmistettava, 
että kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan.
4. Se on riippumaton tutkijasta, 
toimeksiantajasta ja muusta mahdollisesta 
sopimattomasta vaikutuksesta. Se toimii 
sen maan tai niiden maiden lakien ja 
asetusten mukaisesti, jossa tutkimus on 
tarkoitus tehdä, ja sen on noudatettava 
kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä 
normeja ja standardeja.
5. Eettiseen toimikuntaan kuuluu 
selkeästi määritelty määrä jäseniä ja 
varajäseniä, joiden joukossa on 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä, 
maallikoita ja vähintään yksi kokenut ja 
osaava potilas tai potilaan edustaja, joilla 
on yhdessä tarvittava pätevyys ja kokemus 
ehdotetun kliinisen tutkimuksen 
tieteellisten lääketieteellisten ja eettisten 
näkökohtien tarkastelemiseksi ja 
arvioimiseksi.
6. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat 
toimet eettisten toimikuntien 
perustamiseksi, jos sellaisia ei vielä ole, ja
helpotettava niiden työtä.
Jäsenvaltioiden on julkaistava eettisten 
toimikuntien jäsenten ja varajäsenten 
määrä, nimet ja ammatit ja ilmoitettava 
komissiolle eettisten toimikuntien 
kokoonpano sekä niiden työn 
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alkamisajankohta.

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kliinisen tutkimuksen toimeksiantajan 
on esitettävä hakemus ja siihen liittyvät 
liitteessä XIV olevassa II luvussa 
tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 
(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 
tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 
on kuuden päivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava 
toimeksiantajalle, kuuluuko kliininen 
tutkimus tämän asetuksen soveltamisalaan 
ja sisältääkö hakemus vaaditut asiakirjat.

2. Kliinisen tutkimuksen toimeksiantajan 
on esitettävä hakemus ja siihen liittyvät 
liitteessä XIV olevassa II luvussa 
tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 
(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 
tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 
on kymmenen päivän kuluessa 
hakemuksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava toimeksiantajalle, kuuluuko 
kliininen tutkimus tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja sisältääkö hakemus 
vaaditut asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli jäsenvaltio katsoo, että 
hakemuksen kohteena oleva kliininen 
tutkimus ei kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan tai että hakemus on 
puutteellinen, sen on ilmoitettava tästä 
toimeksiantajalle ja annettava 
toimeksiantajalle enintään kuuden päivän 
määräaika selvitysten antamiseksi ja 
hakemuksen täydentämiseksi.

3. Mikäli jäsenvaltio katsoo, että 
hakemuksen kohteena oleva kliininen 
tutkimus ei kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan tai että hakemus on 
puutteellinen, sen on ilmoitettava tästä 
toimeksiantajalle ja annettava 
toimeksiantajalle enintään kymmenen
päivän määräaika selvitysten antamiseksi 
ja hakemuksen täydentämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli jäsenvaltio ei ole lähettänyt 
toimeksiantajalle ilmoitusta 2 kohdan 
mukaisesti kolmen päivän kuluessa 
selvitysten tai täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, kliinisen tutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat.

Mikäli jäsenvaltio ei ole lähettänyt 
toimeksiantajalle ilmoitusta 2 kohdan 
mukaisesti viiden päivän kuluessa 
selvitysten tai täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, kliinisen tutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 35 päivän kuluttua 4 kohdassa 
tarkoitetusta validointipäivästä, ellei 
asianomainen jäsenvaltio ole tämän 
ajanjakson kuluessa ilmoittanut 
toimeksiantajalle, että se hylkää 
hakemuksen kansanterveyttä, 
potilasturvallisuutta tai yleistä järjestystä 
koskevien syiden perusteella.

(c) 60 päivän kuluttua 4 kohdassa 
tarkoitetusta validointipäivästä, ellei 
asianomainen jäsenvaltio ole tämän 
ajanjakson kuluessa ilmoittanut 
toimeksiantajalle, että se hylkää 
hakemuksen kansanterveyttä, 
potilasturvallisuutta tai yleistä järjestystä 
koskevien syiden perusteella.

Or. en
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Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) tutkimusmenettely, osallistuvat 
tutkittavat sekä tutkimuksen päämäärä.

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kliinisen tutkimuksen päätyttyä 
toimeksiantaja on vietävä 53 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään 
tiivistelmä tutkimustuloksista muodossa, 
joka on helposti maallikon 
ymmärrettävissä.

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o […/…] 
[…] artiklan mukaisesti perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 52 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o […/…] 
[…] artiklan mukaisesti perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 52 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 



PR\933401FI.doc 79/117 PE507.972v02-00

FI

tietoja saa saattaa ainoastaan
jäsenvaltioiden ja komission saataville.

tietoja saa saattaa jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Komissio varmistaa 
myös, että terveydenhuollon 
ammattilaisilla on pääsy sähköiseen 
järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki sähköisessä järjestelmässä 
olevat tiettyä lääkinnällistä laitetta 
koskevat tiedot on perustellusta pyynnöstä 
annettava niitä pyytäneelle taholle, paitsi 
jos kaikkien tietojen tai niiden osan 
luottamuksellisuus on perusteltua jostakin 
seuraavista syistä:
(a) henkilötietojen suoja asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 mukaisesti;
(b) kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
suoja;
(c) jäsenvaltioiden toteuttama kliinisen 
tutkimuksen suorittamista koskeva 
tehokas valvonta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että myös terveydenhuollon ammattilaisilla on asianmukainen pääsy kliinisiä 
tutkimuksia koskevaan sähköiseen järjestelmään, koska se sisältää raportteja vakavista 
haittatapahtumista ja laitteiden puutteista. On myös tärkeää varmistaa, että yleisen edun 
ollessa kyseessä on olemassa tapa pyytää tietoja, jotka eivät muutoin ole välittömästi 
saatavissa ilman erityistä pyyntöä.
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Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 
keskeyttänyt tai lopettanut kliinisen 
tutkimuksen, jos se on vaatinut kliinisen 
tutkimuksen huomattavaa muutosta tai 
tilapäistä keskeyttämistä tai jos 
toimeksiantaja on ilmoittanut sille kliinisen 
tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 
turvallisuussyiden vuoksi, jäsenvaltion on 
ilmoitettava päätöksestään ja siihen 
johtaneista syistä kaikille jäsenvaltioille ja 
komissiolle 53 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 
keskeyttänyt tai lopettanut kliinisen 
tutkimuksen, jos se on vaatinut kliinisen 
tutkimuksen huomattavaa muutosta tai 
tilapäistä keskeyttämistä tai jos 
toimeksiantaja on ilmoittanut sille kliinisen 
tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 
turvallisuussyiden tai tehokkuuteen 
liittyvien syiden vuoksi, jäsenvaltion on 
ilmoitettava päätöksestään ja siihen 
johtaneista syistä kaikille jäsenvaltioille ja 
komissiolle 53 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimeksiantaja on tilapäisesti 
keskeyttänyt kliinisen tutkimuksen 
turvallisuussyiden vuoksi, tämän on 
tiedotettava asiasta asianomaisille 
jäsenvaltioille 15 päivän kuluessa 
tilapäisestä keskeyttämisestä.

1. Jos toimeksiantaja on tilapäisesti 
keskeyttänyt kliinisen tutkimuksen 
turvallisuussyiden tai tehokkuuteen 
liittyvien syiden vuoksi, tämän on 
tiedotettava asiasta asianomaisille 
jäsenvaltioille 15 päivän kuluessa 
tilapäisestä keskeyttämisestä.

Or. en
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Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimeksiantajan on ilmoitettava kaikille 
asianomaisille jäsenvaltioille kyseisiin 
jäsenvaltioihin liittyvän kliinisen 
tutkimuksen päättymisestä ja esitettävä 
perusteet, jos kyse on ennenaikaisesta 
lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä 
15 päivän kuluessa kyseiseen jäsenvaltioon 
liittyvän kliinisen tutkimuksen 
päättymisestä.

2. Toimeksiantajan on ilmoitettava kaikille 
asianomaisille jäsenvaltioille kyseisiin 
jäsenvaltioihin liittyvän kliinisen 
tutkimuksen päättymisestä ja esitettävä 
perusteet, jos kyse on ennenaikaisesta 
lopettamisesta, jotta kaikki jäsenvaltiot 
voivat tiedottaa kyseisen kliinisen 
tutkimuksen tuloksista samanlaisia 
kliinisiä tutkimuksia unionissa 
samanaikaisesti suorittaville 
toimeksiantajille. Ilmoitus on tehtävä 
15 päivän kuluessa kyseiseen jäsenvaltioon 
liittyvän kliinisen tutkimuksen 
päättymisestä.

Jos tutkimus suoritetaan useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, toimeksiantajan on 
ilmoitettava kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille kliinisen tutkimuksen 
päättymisestä kokonaisuudessaan. Ilmoitus 
on tehtävä 15 päivän kuluessa kliinisen 
tutkimuksen päättymisestä 
kokonaisuudessaan.

Jos tutkimus suoritetaan useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, toimeksiantajan on 
ilmoitettava kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille kliinisen tutkimuksen 
päättymisestä kokonaisuudessaan. Kaikille 
jäsenvaltioille on myös ilmoitettava syyt 
kliinisen tutkimuksen ennenaikaiseen 
lopettamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat 
ilmoittaa kyseisen kliinisen tutkimuksen 
tuloksista toimeksiantajille, jotka 
suorittavat samanlaisia kliinisiä 
tutkimuksia samanaikaisesti unionissa. 
Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 
kliinisen tutkimuksen päättymisestä 
kokonaisuudessaan.

Or. en
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Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimeksiantajan on tässä keskitetyssä 
hakemuksessa ehdotettava yhtä 
asianomaisista jäsenvaltioista 
koordinoivaksi jäsenvaltioksi. Jos kyseinen 
jäsenvaltio ei halua ryhtyä koordinoivaksi 
jäsenvaltioksi, sen on kuuden päivän 
kuluessa keskitetyn hakemuksen 
toimittamisesta sovittava toisen 
jäsenvaltion kanssa siitä, että tämä toinen 
jäsenvaltio toimii koordinoivana 
jäsenvaltiona. Jos yksikään jäsenvaltioista 
ei suostu koordinoivaksi jäsenvaltioksi, 
toimeksiantajan ehdottaman jäsenvaltion 
on toimittava koordinoivana jäsenvaltiona.
Jos jostakin muusta kuin toimeksiantajan 
ehdottamasta jäsenvaltiosta tulee 
koordinoiva jäsenvaltio, 51 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu määräaika alkaa sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona jäsenvaltio 
hyväksyy tehtävän.

2. Toimeksiantajan on tässä keskitetyssä 
hakemuksessa ehdotettava yhtä 
asianomaisista jäsenvaltioista 
koordinoivaksi jäsenvaltioksi. Raportoiva 
jäsenvaltio valitaan niiden viiden 
asianomaisen jäsenvaltion joukosta, 
joissa suurin osa kliiniseen tutkimukseen 
osallistuvista tutkittavista asuu. Jos 
kyseinen jäsenvaltio ei halua ryhtyä 
koordinoivaksi jäsenvaltioksi, sen on 
kuuden päivän kuluessa keskitetyn 
hakemuksen toimittamisesta sovittava 
toisen jäsenvaltion kanssa siitä, että tämä 
toinen jäsenvaltio toimii koordinoivana 
jäsenvaltiona. Jos yksikään jäsenvaltioista 
ei suostu koordinoivaksi jäsenvaltioksi, 
toimeksiantajan ehdottaman jäsenvaltion 
on toimittava koordinoivana jäsenvaltiona.
Jos jostakin muusta kuin toimeksiantajan 
ehdottamasta jäsenvaltiosta tulee 
koordinoiva jäsenvaltio, 51 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu määräaika alkaa sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona jäsenvaltio 
hyväksyy tehtävän.

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat 
vaaratilanteet;

(a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat 
vaaratilanteet sekä niiden päivämäärä ja 
paikka; valmistajan on ilmoitettava myös 
tiedot tapaukseen osallisina olleista 
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potilaista tai käyttäjistä ja 
terveydenhuollon ammattilaisista, jos 
tiedot ovat saatavissa;

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 
ja potilaita raportoimaan oletetuista 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista maansa 
toimivaltaisille viranomaisille.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet kohdennetut 
tiedotuskampanjat mukaan lukien
rohkaistakseen terveydenhuollon 
ammattilaisia, käyttäjiä ja potilaita 
raportoimaan oletetuista 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista vakavista 
vaaratilanteista maansa toimivaltaisille 
viranomaisille ja auttaakseen siinä.
Jäsenvaltioiden on tiedotettava näistä 
toimenpiteistä komissiolle.

Niiden on kirjattava tällaiset raportit 
keskitetysti kansallisella tasolla. Mikäli 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
saa tällaisia raportteja, sen on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että kyseisen laitteen valmistaja saa tiedon 
vaaratilanteesta. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kirjattava tällaiset 
raportit keskitetysti kansallisella tasolla.
Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa tällaisia raportteja, sen 
on ilmoitettava kyseisen laitteen
valmistajalle välittömästi. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen toteaa, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti saadut raportit 
liittyvät vakavaan vaaratilanteeseen, sen 
on ilmoitettava näistä raporteista 62 
artiklassa tarkoitetussa sähköisessä 
järjestelmässä viipymättä, ellei valmistaja 
ole jo raportoinut samasta 
vaaratilanteesta.

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä
standardilomakkeita, joiden avulla 

Komissio kehittää yhteistyössä
jäsenvaltioiden kanssa ja asianomaisia 
kumppaneita kuullen potilas- ja 
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terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista.

kuluttajajärjestöt mukaan lukien
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat ilmoittaa sähköisesti ja 
ei-sähköisesti vakavista vaaratilanteista.

Or. en

Perustelu

Olisi vahvistettava näkökohtia, jotka liittyvät terveydenhuollon ammattilaisten, käyttäjien ja 
potilaiden tekemiin ilmoituksiin. Komission olisi potilas- ja kuluttajajärjestöjä kuullen 
kehitettävä sekä sähköisiä että ei-sähköisiä standardilomakkeita sellaisia käyttäjiä varten, 
joilla ei ole pääsyä internetiin tai jotka eivät osaa käyttää tietokonetta.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 
laitosten saataville.

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission, viraston,
ilmoitettujen laitosten ja terveydenhuollon 
ammattilaisten saataville.

Or. en

Perustelu

Jos on olemassa oikeutettu etu tietojen saantiin tiettyihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä 
vakavista vaaratilanteista aikaisessa vaiheessa, on luotava kattava oikeus tiedonsaantiin.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio varmistaa, että
terveydenhuollon ammattilaisilla ja
yleisöllä on pääsy sähköiseen järjestelmään 

3. Komissio varmistaa, että yleisöllä on 
pääsy sähköiseen järjestelmään 
asianmukaisessa laajuudessa. Se varmistaa 
erityisesti, että jos pyydetään tiettyä 



PR\933401FI.doc 85/117 PE507.972v02-00

FI

asianmukaisessa laajuudessa. lääkinnällistä laitetta koskevia tietoja,
tiedot annetaan viipymättä ja viimeistään 
15 päivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Jos on olemassa oikeutettu etu tietojen saantiin tiettyihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä 
vakavista vaaratilanteista aikaisessa vaiheessa, on luotava kattava oikeus tiedonsaantiin.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli toimivaltainen viranomainen 
toteaa 61 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
vastaanotettujen raporttien osalta, että 
tiedot koskevat vakavaa vaaratilannetta, 
sen on viipymättä ilmoitettava näistä 
raporteista 62 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta, jollei 
valmistaja ole jo raportoinut samasta 
vaaratilanteesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tämän säännöksen sisällyttämiseen 61 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden ja komission saatavilla.

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden, komission, viraston sekä 
terveydenhuollon ammattilaisten
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saatavilla. Komissio varmistaa myös, että 
yleisöllä on pääsy sähköiseen 
järjestelmään asianmukaisessa 
laajuudessa. Se varmistaa erityisesti, että 
jos pyydetään tiettyä lääkinnällistä laitetta 
koskevia tietoja, tiedot annetaan 
viipymättä ja viimeistään 15 päivän 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että virastolla ja terveydenhuollon ammattilaisilla on täysi pääsy 
markkinavalvontaa koskevaan sähköiseen järjestelmään, koska se sisältää tärkeitä tietoja 
terveysriskin aiheuttavista laitteista. Vaikka yleisöllä voikin olla eriytetty pääsy, jos vain on 
olemassa oikeutettu etu tietojen saantiin tiettyihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä 
vakavista vaaratilanteista aikaisessa vaiheessa, on luotava kattava oikeus tiedonsaantiin.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Koordinointiryhmä voi 
tapauskohtaisesti kutsua asiantuntijoita ja 
muita kolmansia osapuolia osallistumaan 
kokouksiin tai pyytää näiltä kirjallisia 
kannanottoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tapauskohtaisuuden asemesta olisi perustettava suoria asiantuntijaneuvoja ja 
asiantuntemusta tarjoavat neuvoa-antava komitea tukemaan komission, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän ja jäsenvaltioiden työtä.
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Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sellaisten kysymysten tarkastelu, jotka 
liittyvät vastavuoroista tunnistamista 
koskevaan menettelyyn 41 e artiklan 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
78 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

78 a artikla

Neuvoa-antava komitea
1. On perustettava monialainen neuvoa-
antava komitea, joka koostuu 
asiantuntijoista sekä sidosryhmien ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
edustajista. Se antaa lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle, 
komissiolle ja jäsenvaltioille tukea, 
tieteellisiä neuvoja ja asiantuntemusta 
erilaisista lääketieteelliseen teknologiaan 
liittyvistä seikoista, jotka koskevat 
lääkinnällisiä laitteita ja diagnoosien 
tekoon käytettäviä in vitro -lääkinnällisiä 
laitteita, lääkinnällisiä tuotteita koskevia 
rajatapauksia, ihmiskudoksia ja -soluja, 
kosmetiikkaa, biosideja, elintarvikkeita ja 
tarvittaessa muita tuotteita sekä muita 
tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
liittyviä seikkoja.
2. Neuvoa-antavan komitean on kuultava 
Euroopan lääkevirastoa ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista, kun 
se käsittelee rajatapauksia, joihin liittyy 
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lääkinnällisiä tuotteita ja elintarvikkeita.
3. Komissio antaa neuvoa-antavan 
komitean toiminnalle logistista tukea.

Or. en

Perustelu

Tapauskohtaisuuden asemesta olisi perustettava suoria asiantuntijaneuvoja ja 
asiantuntemusta tarjoavat neuvoa-antava komitea tukemaan komission, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän ja jäsenvaltioiden työtä.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tutkia sellaisia kysymyksiä, jotka 
liittyvät vastavuoroista tunnistamista 
koskevaan menettelyyn 41 e artiklan 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän ja EU:n 
vertailulaboratorioiden henkilöstön 
jäsenillä ei saa olla lääkinnällisten 
laitteiden toimialaan taloudellisia tai muita 
sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa 
heidän puolueettomuuteensa. Heidän on 
sitouduttava palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti. Heidän on annettava 
ilmoitus välittömistä ja välillistä 
sidonnaisuuksista, joita heillä voi olla 
lääkinnällisten laitteiden toimialaan, ja 

1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän ja EU:n 
vertailulaboratorioiden henkilöstön 
jäsenillä ei saa olla lääkinnällisten 
laitteiden toimialaan taloudellisia tai muita 
sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa 
heidän puolueettomuuteensa. Heidän on 
sitouduttava palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti. Heidän on annettava 
ilmoitus välittömistä ja välillistä 
sidonnaisuuksista, joita heillä voi olla 
lääkinnällisten laitteiden toimialaan, ja 
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saatettava ilmoitus ajan tasalle aina kun 
tilanteeseen tulee merkityksellinen muutos.
Nämä ilmoitukset sidonnaisuuksista 
julkaistaan pyynnöstä. Tätä artiklaa ei 
sovelleta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän työryhmiin 
osallistuviin sidosryhmien edustajiin.

saatettava ilmoitus ajan tasalle aina kun 
tilanteeseen tulee merkityksellinen muutos.
Nämä ilmoitukset sidonnaisuuksista 
julkaistaan pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän tapauskohtaisesti 
kutsumien asiantuntijoiden ja muiden 
kolmansien osapuolten on ilmoitettava 
sidonnaisuutensa kyseessä olevan asian 
osalta.

2. Edellä 78 a artiklassa tarkoitettuun 
neuvoa-antavaan komiteaan osallistuvien
asiantuntijoiden on ilmoitettava 
sidonnaisuutensa kyseessä olevan asian 
osalta.

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
kannustaakseen rekisterien perustamista 
tietyille laitetyypeille, jotta voidaan koota 
markkinoille saattamisen jälkeisiä 
laitteiden käyttöön liittyviä kokemuksia.
Tällaiset rekisterit edistävät laitteiden 
pitkän aikavälin turvallisuuden ja 
suorituskyvyn riippumatonta arviointia.

Komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen rekisterien perustaminen 
lääkinnällisille laitteille, jotta voidaan 
koota markkinoille saattamisen jälkeisiä 
laitteiden käyttöön liittyviä kokemuksia.
On perustettava järjestelmällisesti 
rekisterit luokkien IIb ja III 
lääkinnällisille laitteille. Tällaiset 
rekisterit edistävät laitteiden pitkän 
aikavälin turvallisuuden ja suorituskyvyn 
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riippumatonta arviointia.

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

II luku VI luku
Laitteiden asettaminen saataville, talouden 
toimijoiden velvoitteet, uudelleenkäsittely, 

CE-merkintä, vapaa liikkuvuus

Laitteiden asettaminen saataville, talouden 
toimijoiden velvoitteet, uudelleenkäsittely, 

CE-merkintä, vapaa liikkuvuus

Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
V1 b luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

VII luku
Lääkinnällisten laitteiden 

uudelleenkäsittely
Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 15 a, 15 b, 
15 c, 15 d

Or. en
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Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

III luku VIII luku
Laitteiden tunnistaminen ja jäljitettävyys, 

laitteiden ja talouden toimijoiden 
rekisteröinti, tiivistelmä turvallisuudesta ja 
kliinisestä suorituskyvystä, eurooppalainen 

lääkinnällisten laitteiden tietokanta

Laitteiden tunnistaminen ja jäljitettävyys, 
laitteiden ja talouden toimijoiden 

rekisteröinti, eurooppalainen 
lääkinnällisten laitteiden tietokanta

Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 23, 24, 25, 
27

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

IV luku IV luku
Ilmoitetut laitokset Ilmoitetut laitokset

Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 a, 
43

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
V luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

V luku II luku
Luokittelu ja vaatimustenmukaisuuden Lääkinnällisten laitteiden luokittelu
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arviointi
Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 41

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
II a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III luku
Myyntilupa ja vaatimustenmukaisuuden 

arviointi
Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 26, 41a, 
41 b, 41 c, 41 d, 41 e, 41 f, 41 g, 41 h, 42, 
44, 45, 46, 47, 48

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
VI luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VI luku V luku
Kliininen arviointi ja kliiniset tutkimukset Kliininen arviointi ja kliiniset tutkimukset

Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 49, 50, 
50 a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en
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Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
VII luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VII luku IX luku

Vaaratilannejärjestelmä ja 
markkinavalvonta

Vaaratilannejärjestelmä ja 
markkinavalvonta

Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75

Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
VII luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VIII luku X luku

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä, EU:n 

vertailulaboratoriot, laiterekisterit

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä, EU:n 

vertailulaboratoriot, laiterekisterit

Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 76, 77, 78, 
78 a, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en
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Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
IX luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

IX luku XI LUKU

Luottamuksellisuus, tietosuoja, rahoitus, 
seuraamukset

Luottamuksellisuus, tietosuoja, rahoitus, 
seuraamukset

Tähän lukuun kuuluvat artiklat: 84, 85, 86, 
87

Or. en

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19.2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) Jos laite on tarkoitettu 
kertakäyttöiseksi, se on ilmoitettava. 
Valmistajan ilmoituksen, jonka mukaan 
laite on kertakäyttöinen, on oltava 
yhdenmukainen kaikkialla unionissa.

(n) Jos laite on tarkoitettu 
kertakäyttöiseksi, se on ilmoitettava. 
Valmistajan on esitettävä riittävät 
todisteet siitä, ettei laitetta voida 
uudelleenkäsitellä turvallisesti. 
Valmistajan ilmoituksen, jonka mukaan 
laite on kertakäyttöinen, on oltava 
yhdenmukainen kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19.2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) Jos kyseessä on uudelleen käsitelty 
kertakäyttöinen laite, se on ilmoitettava, 
samoin jo tehtyjen uudelleenkäsittelyjen 
määrä ja mahdolliset 

Poistetaan.
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uudelleenkäsittelyjen määrää koskevat 
rajoitukset.

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19.3 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) Jos laite on tarkoitettu käytettäväksi 
uudelleen, laitteen uutta käyttöä varten 
tarvittavia asianmukaisia menetelmiä 
koskevat tiedot, mukaan lukien puhdistus, 
desinfiointi, dekontaminaatio, 
pakkaaminen ja tarvittaessa myös validoitu 
uudelleensterilointimenetelmä. Lisäksi on 
annettava tiedot sen osoittamiseksi, milloin 
laitetta ei pidä enää käyttää uudelleen, 
esimerkiksi merkit materiaalin 
haurastumisesta tai sallittujen 
käyttökertojen enimmäismäärä.

(k) Jos laite on tarkoitettu käytettäväksi 
uudelleen, laitteen uutta käyttöä varten 
tarvittavia asianmukaisia menetelmiä 
koskevat tiedot, mukaan lukien puhdistus, 
desinfiointi, dekontaminaatio, 
pakkaaminen, uudelleenkäyttökertojen 
suurin sallittu määrä ja tarvittaessa myös 
validoitu uudelleensterilointimenetelmä.
Lisäksi on annettava tiedot sen 
osoittamiseksi, milloin laitetta ei pidä enää 
käyttää uudelleen, esimerkiksi merkit 
materiaalin haurastumisesta.

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19.3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) Jos laitteessa on merkintä siitä, että laite 
on kertakäyttöinen, tiedot valmistajan 
tiedossa olevista tunnetuista 
ominaispiirteistä ja teknisistä tekijöistä, 
jotka saattavat aiheuttaa riskin, jos laitetta 
käytetään uudelleen. Jos käyttöohjeita ei 
19.1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
tarvita, tietojen on oltava käyttäjän 
saatavilla pyynnöstä.

(l) Lukuun ottamatta 15 b artiklassa 
tarkoitettuja laitteita, jos laitteessa on 
merkintä siitä, että laite on kertakäyttöinen,
kaikki tiedot valmistajan tiedossa olevista 
tunnetuista ominaispiirteistä ja teknisistä 
tekijöistä, jotka saattavat aiheuttaa riskin, 
jos laitetta käytetään uudelleen. Jos 
käyttöohjeita ei 19.1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti tarvita, tietojen on oltava 
käyttäjän saatavilla pyynnöstä.
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Or. en

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6.1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tämän asetuksen liitteessä XIII olevan 
B osan mukainen markkinoille saattamisen 
jälkeen toteutettavaa kliinistä seurantaa 
koskeva suunnitelma ja arviointiraportti tai 
perustelut, miksi kyseistä kliinistä 
seurantaa ei ole katsottu tarpeelliseksi tai 
asianmukaiseksi.

(d) tämän asetuksen liitteessä XIII olevan 
B osan mukainen markkinoille saattamisen 
jälkeen toteutettavaa kliinistä seurantaa 
koskeva suunnitelma ja arviointiraportti
mukaan lukien arviointiraportin 
tarkastelu riippumattoman tieteellisen 
elimen toimesta luokan III lääkinnällisten 
laitteiden osalta tai perustelut, miksi 
kyseistä kliinistä seurantaa ei ole katsottu 
tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden parantamiseksi riippumattoman tieteellisen elimen on suoritettava valmistajan 
arviointiraporttia koskeva riippumaton arviointi suurimmin riskin aiheuttavien laitteiden 
osalta.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. uudelleen käsitelty kertakäyttöinen 
laite (kyllä/ei),

10. kertakäyttöisten laitteiden osalta 15 a 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettu perustelu,

Or. en
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Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.1.4. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.4. Ilmoitetun laitoksen 
organisaatiorakenteen, vastuunjaon ja 
toiminnan on oltava sellaisia, että ne 
herättävät luottamusta suoritettavaan 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimintaan ja sen tuloksiin.

1.1.4. Ilmoitetun laitoksen 
organisaatiorakenteen, vastuunjaon ja 
toiminnan on oltava sellaisia, että ne 
herättävät luottamusta suoritettavaan 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimintaan ja sen tuloksiin.

Ylimmän johdon ja muun 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja sen 
tuloksiin vaikuttavan henkilöstön 
organisaatiorakenne, tehtävät, vastuualueet 
ja valtuudet on dokumentoitava selkeästi.

Ylimmän johdon ja muun 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja sen 
tuloksiin vaikuttavan henkilöstön 
organisaatiorakenne, tehtävät, vastuualueet 
ja valtuudet on dokumentoitava selkeästi.
Näiden tietojen on oltava julkisesti 
saatavilla.

Or. en

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.3. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.3. Ilmoitettu laitos, sen ylin johto ja sen 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
vastaava henkilöstö eivät saa

1.2.3. Ilmoitettu laitos, sen ylin johto ja sen 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
vastaava henkilöstö eivät saa:

– olla tuotteiden suunnittelijoita, 
valmistajia, tavarantoimittajia, asentajia, 
ostajia, omistajia, käyttäjiä, huoltajia 
eivätkä näiden osapuolten valtuutettuja 
edustajia. Tämä ei sulje pois sellaisten 
arvioitujen laitteiden ostamista 
(esimerkiksi mittausvälineitä), joita 
ilmoitettu laitos tarvitsee toiminnassaan tai 
suorittaessaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointia, tai tällaisten tuotteiden käyttöä 
henkilökohtaisiin tarpeisiin;

– olla tuotteiden suunnittelijoita, 
valmistajia, tavarantoimittajia, asentajia, 
ostajia, omistajia, käyttäjiä, huoltajia 
eivätkä näiden osapuolten valtuutettuja 
edustajia. Tämä ei sulje pois sellaisten 
arvioitujen laitteiden ostamista 
(esimerkiksi mittausvälineitä), joita 
ilmoitettu laitos tarvitsee toiminnassaan tai 
suorittaessaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointia, tai tällaisten tuotteiden käyttöä 
henkilökohtaisiin tarpeisiin;

– olla suoranaisesti mukana arvioimiensa – olla suoranaisesti mukana arvioimiensa 
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tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa 
tai rakentamisessa, myynnissä, 
asentamisessa, käytössä tai huollossa 
eivätkä edustaa näissä toiminnoissa 
mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa 
osallistua mihinkään toimintaan, joka voi 
olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat 
arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa 
niiden riippumattomuutta, joka liittyy 
vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, 
joita varten ne on ilmoitettu;

tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa 
tai rakentamisessa, myynnissä, 
asentamisessa, käytössä tai huollossa 
eivätkä edustaa näissä toiminnoissa 
mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa 
osallistua mihinkään toimintaan, joka voi 
olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat 
arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa 
niiden riippumattomuutta, joka liittyy 
vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, 
joita varten ne on ilmoitettu;

– tarjota tai antaa palveluja, jotka voivat 
vaarantaa luottamusta niiden 
riippumattomuuteen, puolueettomuuteen 
tai objektiivisuuteen. Ne eivät etenkään saa 
tarjota tai antaa valmistajalle, sen 
valtuutetulle edustajalle, 
tavarantoimittajalle tai kaupalliselle 
kilpailijalle konsulttipalveluja, jotka 
koskevat arvioitavina olevien tuotteiden tai 
prosessien suunnittelua, rakentamista, 
myyntiä tai huoltoa. Tämä ei sulje pois 
yleisiä koulutustoimia, jotka liittyvät 
lääkinnällisiä laitteita koskevaan 
sääntelyyn tai näitä laitteita koskeviin 
standardeihin ja jotka eivät ole 
asiakaskohtaisia.

– tarjota tai antaa palveluja, jotka voivat 
vaarantaa luottamusta niiden 
riippumattomuuteen, puolueettomuuteen 
tai objektiivisuuteen. Ne eivät etenkään saa 
tarjota tai antaa valmistajalle, sen 
valtuutetulle edustajalle, 
tavarantoimittajalle tai kaupalliselle 
kilpailijalle konsulttipalveluja, jotka 
koskevat arvioitavina olevien tuotteiden tai 
prosessien suunnittelua, rakentamista, 
myyntiä tai huoltoa. Tämä ei sulje pois 
yleisiä koulutustoimia, jotka liittyvät 
lääkinnällisiä laitteita koskevaan 
sääntelyyn tai näitä laitteita koskeviin 
standardeihin ja jotka eivät ole 
asiakaskohtaisia.

Ilmoitetun laitoksen on esitettävä 
kansalliselle viranomaiselle todisteet siitä, 
ettei tähän kohdan noudattamiseen liity 
eturistiriitoja. Kansallisen viranomaisen 
on raportoitava komissiolle kahdesti 
vuodessa täysin avoimesti.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.6. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.6. Ilmoitetun laitoksen on varmistettava 
ja dokumentoitava, että sen tytäryhtiöiden 

1.2.6. Ilmoitetun laitoksen on varmistettava 
ja dokumentoitava, että sen tytäryhtiöiden 
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tai alihankkijoiden tai muiden siihen 
liittyvien tahojen toimet eivät vaikuta sen 
suorittamien vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimien riippumattomuuteen, 
puolueettomuuteen tai objektiivisuuteen.

tai alihankkijoiden tai muiden siihen 
liittyvien tahojen toimet eivät vaikuta sen 
suorittamien vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimien riippumattomuuteen, 
puolueettomuuteen tai objektiivisuuteen.
Ilmoitetun laitoksen on esitettävä 
kansalliselle viranomaiselle todisteet 
tämän kohdan noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1.3. Luottamuksellisuus 1.3. Luottamuksellisuus

Ilmoitetun laitoksen henkilöstön on 
noudatettava salassapitovelvollisuutta 
kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se 
saa suorittaessaan tämän asetuksen 
mukaisia tehtäviään, paitsi ilmoitetusta 
laitoksesta vastaaviin kansallisiin 
viranomaisiin, toimivaltaisiin 
viranomaisiin tai komissioon nähden. 
Omistusoikeudet on suojattava. 
Ilmoitetulla laitoksella on oltava käytössä 
tätä koskevat dokumentoidut menettelyt.

Ilmoitetun laitoksen henkilöstön on 
noudatettava salassapitovelvollisuutta 
kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se 
saa suorittaessaan tämän asetuksen 
mukaisia tehtäviään, vain perustelluissa 
tapauksissa ja paitsi ilmoitetusta laitoksesta 
vastaaviin kansallisiin viranomaisiin, 
toimivaltaisiin viranomaisiin tai 
komissioon nähden. Omistusoikeudet on 
suojattava. Ilmoitetulla laitoksella on 
oltava käytössä tätä koskevat 
dokumentoidut menettelyt.

Kun tietoja pyytävät yleisö tai 
terveydenhuollon ammattilaiset, 
ilmoitetun laitoksen on julkistettava syyt 
siihen, miksi tällaiset tiedot eivät ole 
julkisia.

Or. en
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Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.1. alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1.6.1. Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava 
asiaa koskevaan standardointiin ja 
ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 
toimintaan tai varmistettava, että sen 
henkilöstö on näistä tietoinen ja että sen 
arviointi- ja päätöstentekohenkilöstö tuntee 
kaiken asiaa koskevan lainsäädännön, 
ohjeet ja parhaita toimintatapoja koskevat 
asiakirjat, jotka on hyväksytty tämän 
asetuksen puitteissa.

1.6.1. Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava 
asiaa koskevaan standardointiin ja 
ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 
toimintaan tai varmistettava, että sen 
henkilöstö on näistä tietoinen ja että sen 
arviointi- ja päätöstentekohenkilöstö tuntee 
kaiken asiaa koskevan lainsäädännön, 
ohjeet ja parhaita toimintatapoja koskevat 
asiakirjat, jotka on hyväksytty tämän 
asetuksen puitteissa. Ilmoitetun laitoksen 
on pidettävä kirjaa toimista, joita se 
käyttää henkilöstölleen tiedottamiseen.

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1. alakohta 

Komission teksti Tarkistus

3.1. Yleistä 3.1. Yleistä
3.1.1. Ilmoitetun laitoksen on kyettävä 
suorittamaan tällä asetuksella sille osoitetut 
tehtävät mahdollisimman suurta 
ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä 
erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä 
noudattaen riippumatta siitä, suorittaako 
ilmoitettu laitos kyseiset tehtävät itse vai 
tehdäänkö ne sen puolesta ja vastuulla.

3.1.1. Ilmoitetun laitoksen on kyettävä 
suorittamaan tällä asetuksella sille osoitetut 
tehtävät mahdollisimman suurta 
ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä 
erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä 
noudattaen riippumatta siitä, suorittaako 
ilmoitettu laitos kyseiset tehtävät itse vai 
tehdäänkö ne sen puolesta ja vastuulla.

Sen käytettävissä on etenkin oltava 
tarvittava henkilöstö sekä tarvittavat 
laitteet ja tilat, jotta se voi suorittaa 
asianmukaisesti siihen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät, 
jota varten se on ilmoitettu.

Sen käytettävissä on etenkin oltava 
tarvittava henkilöstö sekä tarvittavat 
laitteet ja tilat, jotta se voi suorittaa 
asianmukaisesti siihen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät, 
jota varten se on ilmoitettu.
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Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa 
on riittävä määrä tieteellistä henkilöstöä, 
jolla on tarvittava kokemus ja tietämys 
niiden laitteiden lääketieteellisen 
toimivuuden ja suorituskyvyn 
arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 
ottaen huomioon tämän asetuksen 
vaatimukset ja erityisesti liitteen I 
vaatimukset.

Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa 
on jatkuvasti riittävä määrä tieteellistä 
henkilöstöä, jolla on tarvittava kokemus ja 
tietämys niiden laitteiden lääketieteellisen 
toimivuuden ja suorituskyvyn 
arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 
ottaen huomioon tämän asetuksen 
vaatimukset ja erityisesti liitteen I 
vaatimukset.

3.1.2. Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina 
aikoina ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai -
luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 
oltava käytössään tarpeellinen 
hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on tekninen asiantuntemus 
sekä riittävä ja asianmukainen 
lääkinnällisiin laitteisiin ja vastaavaan 
teknologiaan liittyvä kokemus, jotta se voi 
suorittaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, kliinisten tietojen 
arviointi mukaan luettuna.

3.1.2. Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina 
aikoina ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai -
luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 
oltava käytössään tarpeellinen 
hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on farmakologinen, 
lääketieteellinen ja tekninen asiantuntemus 
sekä riittävä ja asianmukainen 
lääkinnällisiin laitteisiin ja vastaavaan 
teknologiaan liittyvä kokemus, jotta se voi 
suorittaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, kliinisten tietojen 
arviointi mukaan luettuna.

3.1.3. Ilmoitetun laitoksen on 
dokumentoitava selkeästi 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittavan henkilöstön tehtävien, 
vastuualueiden ja valtuuksien laajuus ja 
rajoitukset ja tiedotettava niistä 
asianomaiselle henkilöstölle.

3.1.3. Ilmoitetun laitoksen on 
dokumentoitava selkeästi 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittavan henkilöstön tehtävien, 
vastuualueiden ja valtuuksien laajuus ja 
rajoitukset ja tiedotettava niistä 
asianomaiselle henkilöstölle.

3.1.3 a. Ilmoitetun laitoksen on annettava 
luettelo henkilöstöstään ja sen 
asiantuntemuksesta komissiolle ja 
pyynnöstä muille osapuolille. Luetteloa on 
pidettävä ajan tasalla.

Or. en
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Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2. alakohta – 3.2.3. alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.3. Henkilöstön, joka vastaa muun 
henkilöstön valtuuttamisesta suorittamaan 
vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä, 
sekä henkilöstön, jolla on kokonaisvastuu 
loppuarvioinnista ja sertifiointia koskevasta 
päätöksenteosta, on oltava ilmoitetun 
laitoksen itsensä eikä alihankkijan 
palveluksessa. Näillä henkilöstöryhmillä 
on oltava osoitettu tietämys ja kokemus 
seuraavista:

3.2.3. Henkilöstön, joka vastaa muun 
henkilöstön valtuuttamisesta suorittamaan 
vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä, 
sekä henkilöstön, jolla on kokonaisvastuu 
loppuarvioinnista ja sertifiointia koskevasta 
päätöksenteosta, on oltava ilmoitetun 
laitoksen itsensä eikä alihankkijan 
palveluksessa. Näillä henkilöstöryhmillä 
on oltava osoitettu tietämys ja kokemus 
seuraavista:

– lääkinnällisiä laitteita koskeva unionin 
lainsäädäntö ja asiaan liittyvät 
ohjeasiakirjat;

– lääkinnällisiä laitteita koskeva unionin 
lainsäädäntö ja asiaan liittyvät 
ohjeasiakirjat;

– tämän asetuksen mukaiset 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt;

– tämän asetuksen mukaiset 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt;

– lääkinnällisiin laitteisiin liittyvän 
teknologian, lääkinnällisiä laitteita 
valmistavan toimialan sekä lääkinnällisten 
laitteiden suunnittelun ja valmistuksen 
laaja tuntemus;

– lääkinnällisiin laitteisiin liittyvän 
teknologian, lääkinnällisiä laitteita 
valmistavan toimialan sekä lääkinnällisten 
laitteiden suunnittelun ja valmistuksen 
laaja tuntemus;

– ilmoitetun laitoksen 
laadunhallintajärjestelmä ja siihen liittyvät 
menettelyt;

– ilmoitetun laitoksen 
laadunhallintajärjestelmä ja siihen liittyvät 
menettelyt;

– erilaiset kelpoisuuden alat (tietämys, 
kokemus ja muunlainen pätevyys), joita 
edellytetään lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 
sekä niitä koskevat kelpoisuuskriteerit;

– erilaiset kelpoisuuden alat (tietämys, 
kokemus ja muunlainen pätevyys), joita 
edellytetään lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 
sekä niitä koskevat kelpoisuuskriteerit;

– lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
osallistuvalle henkilöstölle soveltuva 
koulutus;

– lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
osallistuvalle henkilöstölle soveltuva 
koulutus;

– kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja 
raportteja, joilla osoitetaan, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointi on 
suoritettu asianmukaisesti.

– kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja 
raportteja, joilla osoitetaan, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointi on 
suoritettu asianmukaisesti,
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– vähintään kolmen vuoden 
asianmukainen kokemus 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
ilmoitetussa laitoksessa.

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2. alakohta – 3.2.4. alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.4. Ilmoitetuilla laitoksilla on oltava 
saatavilla henkilöstöä, jolla on kliinistä
kokemusta. Kyseisen henkilöstön on oltava 
säännöllisesti mukana 
päätöksentekoprosessissa, jotta se pystyy

3.2.4. Kliiniset asiantuntijat: ilmoitetuilla 
laitoksilla on oltava jatkuvasti saatavilla
henkilöstöä, jolla on kokemusta kliinisten 
tutkimusten suunnittelusta, 
lääketieteellisistä tilastoista, kliinisistä 
hoitosuunnitelmista sekä hyvästä 
kliinisestä tutkimustavasta kliinisten 
tutkimusten sekä farmakologian alalla.
Kyseisen henkilöstön on oltava 
säännöllisesti mukana 
päätöksentekoprosessissa, jotta se pystyy

– tunnistamaan tilanteet, joissa valmistajan 
suorittaman kliinisen arvioinnin 
tarkasteluun tarvitaan asiantuntija, sekä 
yksilöimään asiamukaiset ja pätevät 
asiantuntijat;

– tunnistamaan tilanteet, joissa kliinisten 
tutkimussuunnitelmien sekä valmistajan 
suorittaman kliinisen arvioinnin 
tarkasteluun tarvitaan asiantuntija, sekä 
yksilöimään asiamukaiset ja pätevät 
asiantuntijat;

– kouluttamaan asianmukaisesti 
ulkopuolisia kliinisiä asiantuntijoita 
tuntemaan asiaa koskevat tämän asetuksen 
vaatimukset, delegoidut ja/tai 
täytäntöönpanosäädökset, 
yhdenmukaistetut standardit, yhteiset 
tekniset eritelmät ja ohjeasiakirjat, ja 
varmistamaan, että ulkopuoliset kliiniset 
asiantuntijat ovat täysin tietoisia antamansa 
arvioinnin ja neuvonnan asiayhteydestä ja 
seurauksista;

– kouluttamaan asianmukaisesti 
ulkopuolisia kliinisiä asiantuntijoita 
tuntemaan asiaa koskevat tämän asetuksen 
vaatimukset, delegoidut ja/tai 
täytäntöönpanosäädökset, 
yhdenmukaistetut standardit, yhteiset 
tekniset eritelmät ja ohjeasiakirjat, ja 
varmistamaan, että ulkopuoliset kliiniset 
asiantuntijat ovat täysin tietoisia antamansa 
arvioinnin ja neuvonnan asiayhteydestä ja 
seurauksista;

– keskustelemaan valmistajan kliinisen 
arvioinnin sisältämistä kliinisistä tiedoista 
yhdessä valmistajan ja ulkopuolisten 

– keskustelemaan suunnitellun 
tutkimusasetelman perusteluista,
kliinisistä tutkimussuunnitelmista ja 
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kliinisten asiantuntijoiden kanssa sekä 
opastamaan asianmukaisesti ulkopuolisia 
kliinisiä asiantuntijoita tarkastelemaan 
kliinistä arviointia;

kontrollitoimenpiteen valinnasta
valmistajan ja ulkopuolisten kliinisten 
asiantuntijoiden kanssa sekä opastamaan 
asianmukaisesti ulkopuolisia kliinisiä 
asiantuntijoita tarkastelemaan kliinistä 
arviointia;

– tarkastelemaan kriittisesti ja tieteellisin 
perustein kliinisiä tietoja sekä tuloksia, 
jotka ulkopuoliset kliiniset asiantuntijat 
esittävät valmistajan kliinisen arvioinnin 
tarkastelussa;

– tarkastelemaan kriittisesti kliinisiä
tutkimussuunnitelmia ja esitettyjä 
kliinisiä tietoja sekä tuloksia, jotka 
ulkopuoliset kliiniset asiantuntijat esittävät 
valmistajan kliinisen arvioinnin 
tarkastelussa;

– varmistamaan kliinisten asiantuntijoiden 
tekemien kliinisten tarkasteluiden 
vertailukelpoisuuden ja 
johdonmukaisuuden;

– varmistamaan kliinisten asiantuntijoiden 
tekemien kliinisten tarkasteluiden 
vertailukelpoisuuden ja 
johdonmukaisuuden;

– tekemään objektiivisen kliinisen 
päätöksen valmistajan kliinisen arvioinnin 
tarkastelusta ja esittämään suosituksen 
ilmoitetun laitoksen päätöksentekijöille.

– tekemään objektiivisen kliinisen 
päätöksen valmistajan kliinisen arvioinnin 
tarkastelusta ja esittämään suosituksen 
ilmoitetun laitoksen päätöksentekijöille.

– hallittava aktiivisia aineita koskevat 
tiedot.

Or. en

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2. alakohta – 3.2.5. alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.5. Henkilöstöllä, joka vastaa 
tuotekohtaisesta tarkastelusta (kuten 
suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, teknisten 
asiakirjojen tarkastelu tai tyyppitarkastus, 
mukaan luettuna muun muassa kliininen 
arviointi, biologinen turvallisuus, 
sterilointi, ohjelmistojen validointi), on 
oltava seuraavanlainen osoitettu 
kelpoisuus:

3.2.5. Tuotteiden arvioijat: henkilöstöllä, 
joka vastaa tuotekohtaisesta tarkastelusta 
(kuten suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, 
teknisten asiakirjojen tarkastelu tai 
tyyppitarkastus, mukaan luettuna muun 
muassa kliininen arviointi, biologinen 
turvallisuus, sterilointi, ohjelmistojen 
validointi), on oltava seuraavanlainen 
osoitettu kelpoisuus:

Or. en
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Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2. alakohta – 3.2.6. alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.6. Valmistajan 
laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:

3.2.6. Auditoijat: valmistajan 
laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:

Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.3. alakohta – 3.3.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.3.1. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
käytössä menettely, jolla dokumentoidaan 
tarkasti jokaisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin osallistuvan henkilöstön jäsenen 
kelpoisuus sekä 3.2 kohdassa tarkoitettujen 
kelpoisuusvaatimusten täyttyminen. Jos 
3.2 kohdassa tarkoitettujen 
kelpoisuusvaatimusten täyttymistä ei 
poikkeuksellisissa olosuhteissa voida 
osoittaa kokonaisuudessaan, ilmoitetun 
laitoksen on asianmukaisesti perusteltava 
kyseisen henkilöstön valtuuttaminen 
suorittamaan tiettyjä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtäviä.

3.3.1. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
käytössä menettely, jolla dokumentoidaan 
tarkasti jokaisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin osallistuvan henkilöstön jäsenen 
kelpoisuus sekä 3.2 kohdassa tarkoitettujen 
kelpoisuusvaatimusten täyttyminen.

Or. en
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Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.4. alakohta 

Komission teksti Tarkistus

3.4. Alihankkijat ja ulkopuoliset 
asiantuntijat

3.4. Alihankkijat ja ulkopuoliset 
asiantuntijat

3.4.-1 Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
oma pysyvä ja pätevä henkilöstö sekä 
asiantuntemus paitsi laitteiden 
suorituskyvyn arviointiin liittyvillä 
teknisillä aloilla myös lääketieteessä. 
Niiden pitää voida arvioida 
alihankkijoiden laatua itse. Poikkeuksena 
sovelletaan seuraavia kohtia.

3.4.1. Ilmoitetut laitokset voivat teettää 
selkeästi määriteltyjä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osia 
alihankintana, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3.2 kohdasta johtuvia 
rajoituksia. Laadunhallintajärjestelmien 
auditoinnin tai tuotekohtaisten 
tarkastelujen teettäminen 
kokonaisuudessaan alihankintana ei ole 
sallittua.

3.4.1. Ilmoitetut laitokset voivat teettää 
selkeästi määriteltyjä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osia 
alihankintana julkisilla tahoilla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3.2 kohdasta 
johtuvia rajoituksia. Sopimuksia voidaan 
myöntää myös ulkoisille asiantuntijoille 
innovatiivisten lääkinnällisten laitteiden 
tai menetelmien arvioimiseksi, jos 
kliininen asiantuntemus on rajoitettua. 
Laadunhallintajärjestelmien auditoinnin tai 
tuotekohtaisten tarkastelujen teettäminen 
kokonaisuudessaan alihankintana ei ole 
sallittua.

3.4.2. Jos ilmoitettu laitos teettää 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia 
alihankintana joko organisaatiolla tai 
henkilöllä, laitoksella on oltava säännöt, 
joissa määritetään minkälaisin edellytyksin 
alihankinta voidaan toteuttaa. Kaikki 
alihankinta ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kuuleminen on 
dokumentoitava asianmukaisesti ja niistä 
on laadittava kirjallinen sopimus, jossa 
sovitaan muuan muassa 
luottamuksellisuudesta ja eturistiriidoista.

3.4.2. Jos ilmoitettu laitos teettää 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia 
alihankintana joko organisaatiolla tai 
henkilöllä, laitoksella on oltava säännöt, 
joissa määritetään minkälaisin edellytyksin 
alihankinta voidaan toteuttaa. Kaikki 
alihankinta ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kuuleminen on 
dokumentoitava asianmukaisesti, tietojen 
on oltava julkisesti saatavissa ja niistä on 
laadittava kirjallinen sopimus, jossa 
sovitaan muuan muassa 
luottamuksellisuudesta ja eturistiriidoista.

3.4.3. Jos alihankkijoita tai ulkopuolisia 
asiantuntijoita käytetään 

3.4.3. Jos alihankkijoita tai ulkopuolisia 
asiantuntijoita käytetään 
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vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 
etenkin kun on kyse uusista, invasiivisista 
ja implantoitavista laitteista tai 
teknologioista, ilmoitetulla laitoksella on 
oltava riittävästi omaa pätevyyttä kaikilla 
tuotealueilla, joilla se on nimetty 
johtamaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointia, jotta se voi varmistaa, että 
asiantuntijalausunnot ovat asianmukaisia ja 
päteviä, sekä tehdä sertifiointia koskevan 
päätöksen.

vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 
etenkin kun on kyse uusista invasiivisista 
ja uusista implantoitavista laitteista tai 
teknologioista, ilmoitetulla laitoksella on 
oltava riittävästi omaa pätevyyttä kaikilla 
tuotealueilla, joilla se on nimetty 
johtamaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointia, jotta se voi varmistaa, että 
asiantuntijalausunnot ovat asianmukaisia ja 
päteviä, sekä tehdä sertifiointia koskevan 
päätöksen.

3.4.4. Ilmoitetun laitoksen on vahvistettava 
menettelyt, joilla arvioidaan ja seurataan 
kaikkien käytettyjen alihankkijoiden ja 
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyttä.

3.4.4. Ilmoitetun laitoksen on vahvistettava 
menettelyt, joilla arvioidaan ja seurataan 
kaikkien käytettyjen alihankkijoiden ja 
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyttä.

3.4.4a. 3.4.2 ja 3.4.4 kohdassa tarkoitetut 
toimintatavat ja menettelyt on ilmoitettava 
kansalliselle viranomaiselle ennen 
alihankinnan toteutumista.

Or. en

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.5. alakohta – 3.5.2. alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.5.2. Sen on tarkasteltava henkilöstönsä 
pätevyyttä ja yksilöitävä koulutustarpeet 
pitääkseen yllä tarvittavan kelpoisuus- ja 
tietämystason.

3.5.2. Sen on tarkasteltava henkilöstönsä 
pätevyyttä, yksilöitävä koulutustarpeet ja 
varmistettava tarvittavien toimien 
toteuttaminen vastaavasti pitääkseen yllä 
tarvittavan kelpoisuus- ja tietämystason.

Or. en
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Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 kohta – 4.3. alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.3. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
käytössä dokumentoidut menettelyt ainakin 
seuraavia varten:

4.3. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
käytössä dokumentoidut ja julkisesti 
saatavissa olevat menettelyt ainakin 
seuraavia varten:

– valmistajan tai valtuutetun edustajan 
esittämä vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemus,

– valmistajan tai valtuutetun edustajan 
esittämä vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemus,

– hakemuksen käsittely, mukaan luettuna 
asiakirjojen täydellisyyden todentaminen, 
tuotteen määrittäminen laitteeksi sekä sen 
luokittelu,

– hakemuksen käsittely, mukaan luettuna 
asiakirjojen täydellisyyden todentaminen, 
tuotteen määrittäminen laitteeksi, sen 
luokittelu sekä sen auditointiarviointien 
vähimmäisaika,

– hakemuksen, kirjeenvaihdon ja 
toimitettavien asiakirjojen kieli,

– hakemuksen, kirjeenvaihdon ja 
toimitettavien asiakirjojen kieli,

– valmistajan tai valtuutetun edustajan 
kanssa sovitut sopimusehdot,

– valmistajan tai valtuutetun edustajan 
kanssa sovitut sopimusehdot,

– vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
perittävät maksut,

– vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
perittävät maksut,

– ennakkohyväksyntää varten 
toimitettavien merkityksellisten muutosten 
arviointi,

– ennakkohyväksyntää varten 
toimitettavien merkityksellisten muutosten 
arviointi,

– valvonnan suunnittelu, – valvonnan suunnittelu,
– todistusten uusiminen. – todistusten uusiminen.

Or. en

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 6.9. kohta – sääntö 21

Komission teksti Tarkistus

Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka Poistetaan.
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peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä absorboituvista tai hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden 
yhdistelmistä koostuvat laitteet kuuluvat 
luokkaan III.

Or. en

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – B osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valmistajan on analysoitava kliinisen 
seurannan havainnot ja kirjattava tulokset 
kliinisen seurannan arviointiraporttiin, joka 
liitetään teknisiin asiakirjoihin.

3. Valmistajan on analysoitava kliinisen 
seurannan havainnot ja kirjattava tulokset 
kliinisen seurannan arviointiraporttiin, joka 
liitetään teknisiin asiakirjoihin.

Luokan III lääkinnällisten laitteiden 
osalta kliinistä seurantaa koskevaa 
valmistajan arviointiraporttia arvioi 
riippumaton tieteellinen elin, kuten 
akateeminen laitos tai lääketieteellinen 
seura. Arvion suorittamiseksi valmistajan 
on annettava asiaa koskevat tiedot 
riippumattomalle tieteelliselle elimelle. 
Sekä kliinistä seurantaa koskeva 
valmistajan arviointiraportti että sen 
tarkastelu riippumattoman tieteellisen 
elimen toimesta ovat osa luokan III 
lääkinnällisten laitteiden teknisiä 
asiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden parantamiseksi riippumattoman tieteellisen elimen on suoritettava valmistajan 
arviointiraporttia koskeva riippumaton arviointi suurimmin riskin aiheuttavien laitteiden 
osalta.
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Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – B osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kliinisen seurannan arviointiraportin 
päätelmät on otettava huomioon 49 
artiklassa ja tämän liitteen A osassa 
tarkoitetussa kliinisessä arvioinnissa sekä 
liitteessä I olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetussa riskinhallinnassa. Jos 
kliinisessä seurannassa ilmenee tarve 
korjaaviin toimenpiteisiin, valmistajan on 
toteutettava ne.

4. Kliinisen seurannan arviointiraportin 
päätelmät ja tarvittaessa sen tarkastelu 3 
kohdassa tarkoitetun riippumattoman 
tieteellisen elimen toimesta on otettava 
huomioon 49 artiklassa ja tämän liitteen A 
osassa tarkoitetussa kliinisessä arvioinnissa 
sekä liitteessä I olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetussa riskinhallinnassa. Jos 
kliinisessä seurannassa ilmenee tarve 
korjaaviin toimenpiteisiin, valmistajan on 
toteutettava ne.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden parantamiseksi riippumattoman tieteellisen elimen on suoritettava valmistajan 
arviointiraporttia koskeva riippumaton arviointi suurimmin riskin aiheuttavien laitteiden 
osalta.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV –I osa – 2 kohta – 2.1. alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2.1. Kliiniset tutkimukset on suoritettava 
alan viimeisintä tieteellistä ja teknistä tasoa 
vastaavan asianmukaisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti, joka on 
määritelty siten, että siinä vahvistetaan tai 
kumotaan valmistajan laitetta koskevat 
väitteet ja 50 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut turvallisuutta, suorituskykyä ja 
hyöty-riskisuhdetta koskevat näkökohdat;
tutkimuksen tulee sisältää riittävä määrä 
havaintoja johtopäätösten tieteellisen 
pätevyyden takaamiseksi.

2.1. Kliiniset tutkimukset on suoritettava 
alan viimeisintä tieteellistä ja teknistä tasoa 
vastaavan asianmukaisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti, joka on 
määritelty siten, että siinä vahvistetaan tai 
kumotaan laitteen tekninen suorituskyky, 
laitteen kliininen turvallisuus ja 
tehokkuus käytettynä sen suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen kohderyhmässä 
käyttöohjeiden mukaisesti ja valmistajan 
laitetta koskevat väitteet ja 50 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut turvallisuutta, 
suorituskykyä ja hyöty-riskisuhdetta 
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koskevat näkökohdat; tutkimuksen tulee 
sisältää riittävä määrä havaintoja 
johtopäätösten tieteellisen pätevyyden 
takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV –I osa – 2 kohta – 2.3. alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2.3. Kliiniset tutkimukset on suoritettava 
olosuhteissa, jotka vastaavat laitteen 
tavanomaisia käyttöolosuhteita.

2.3. Kliiniset tutkimukset on suoritettava 
olosuhteissa, jotka vastaavat laitteen 
tavanomaisia käyttöolosuhteita
käytettäessä sitä suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen kohderyhmässä.

Or. en

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – II osa – 1 kohta – 1.11. alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1.11. Kliinistä tutkimusta koskevan 
tutkimussuunnitelman tiivistelmä (kliinisen 
tutkimuksen tavoite tai tavoitteet, 
tutkimukseen osallistuvien lukumäärä ja 
sukupuoli, tutkimukseen osallistuvien 
valintaperusteet, tutkimukseen osallistuvat 
alle 18-vuotiaat, tutkimuksen suunnittelu, 
kuten kontrolloitu/satunnaistettu tutkimus, 
kliinisen tutkimuksen suunniteltu aloitus-
ja lopetuspäivä).

1.11. Kliinistä tutkimusta koskevan 
tutkimussuunnitelman tiivistelmä (kliinisen 
tutkimuksen tavoite tai tavoitteet, 
tutkimukseen osallistuvien lukumäärä ja 
sukupuoli, tutkimukseen osallistuvien 
valintaperusteet, tutkimukseen osallistuvat 
alle 18-vuotiaat, tutkimuksen suunnittelu, 
kuten kontrolloitu/satunnaistettu tutkimus, 
kliinisen tutkimuksen suunniteltu aloitus-
ja lopetuspäivä). Koska kontrolloiduissa 
satunnaistutkimuksissa saadaan 
tavallisesti enemmän todisteita kliinisestä 
tehokkuudesta ja turvallisuudesta, 
muiden suunnitelmien tai tutkimusten 
käyttö on perusteltava. Myös 
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kontrollitoimenpiteen valinta on 
perusteltava. Perustelut on saatava 
riippumattomilta asiantuntijoilta, joilla on 
tarvittava pätevyys ja asiantuntemus.

Or. en
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PERUSTELUT

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta lääkinnällisten laitteiden nykyisen 
sääntelykehyksen tarkistamisesta. Tämän 20 vuoden ikäisen kehyksen tarkistaminen oli 
kipeästi tarpeen, ja nykyiseen lainsäädäntöön on tehty monia parannuksia. Esittelijä katsoo 
kuitenkin, että tekstiin pitäisi tehdä monia muitakin tarkistuksia, jotka kuvataan seuraavassa.

Tekstin rakenne

Komission tekstille ehdottama rakenne ei ole täysin tyydyttävä, koska se ei vastaa niiden 
toimien järjestystä, jotka on toteutettava, ennen kuin lääkinnällistä laitetta voidaan käyttää 
turvallisesti. Toisessa luvussa viitataan jo laitteiden asettamiseen saataville, vapaaseen 
liikkuvuuteen ja myös uudelleenkäsittelyyn, ennen kuin laitteiden luokittelusta tai 
hyväksymismenettelyn valinnasta puhutaan mitään. Käytetty järjestys myös korostaa laitteen 
saattamista markkinoille ja sen vapaata liikkumista EU:ssa samalla, kun potilaiden 
turvallisuutta ja kansanterveyttä koskevat seikat (luokittelu, hyväksymismenettely ja kliiniset 
tutkimukset) jäävät toiseen vaiheeseen.

Esittelijä katsoo, että laitteen elinkaaren looginen järjestys pitäisi ottaa paremmin huomioon 
tekstin rakenteessa, ja esittelijä ehdottaa siksi ehdotuksen lukujen järjestyksen muuttamista 
seuraavasti: laitteen luokittelua koskeva V luvun 1 jakso olisi poistettava, ja asiaa olisi 
käsiteltävä uudessa II luvussa. III luvussa olisi esitettävä laitteiden erilaiset 
hyväksyntämenettelyt. Ilmoitettuja laitoksia koskevan IV luvun paikka olisi säilytettävä 
ennallaan, koska luku liittyy vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn, joka kuvataan 
edellisessä luvussa. V luvussa säädetään kliinisistä arvioinneista ja kliinisistä tutkimuksista, 
jotka ovat tarpeen turvallisuutta ja toimintaa koskevien yleisten vaatimusten noudattamisen 
osoittamiseksi kliinisten tietojen perusteella ja sen jälkeen laitteen hyväksymiseksi. 
Ehdotetussa VI luvussa käsitellään laitteiden saattamista markkinoille ja niiden vapaata 
liikkumista sen jälkeen, kun niiden hyväksymistä koskeva päätös on tehty. Lisätään uusi VII 
luku, joka koskee laitteiden merkintää kertakäyttöisiksi tai uudelleenkäytettäviksi ja 
jälkimmäisessä tapauksessa niiden uudelleenkäsittelyä. VIII luvussa säädetään laitteiden 
tunnistamisesta ja jäljitettävyydestä, laitteiden ja taloudellisten toimijoiden rekisteröinnistä 
sekä eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden tietokannasta. Komission ehdotuksen neljä 
viimeistä lukua pysyvät tekstin lopussa.

Laitteiden luokittelu

Esittelijä on periaatteessa samaa mieltä komission ehdotuksen parannuksista, jotka koskevat 
lääkinnällisten laitteiden luokittelua neljään luokkaan niiden potilaille aiheuttaman riskin 
tason mukaan. Kuitenkin liitteessä VII oleva sääntö 21, jonka mukaan ”nautittaviksi, 
hengitettäviksi taikka peräsuolen tai emättimen kautta annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä absorboituvista tai hajoavista aineista tai tällaisten aineiden yhdistelmistä 
koostuvat laitteet kuuluvat luokkaan III”, on suhteeton. Se vaikuttaisi hyvin moniin sellaisiin 
markkinoilla oleviin lääkinnällisiin laitteisiin, jotka jo kuuluvat säännön 5 alaisuuteen. 
Esittelijä ehdottaa tämän uuden säännön poistamista.
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Lääkinnällisten laitteiden hyväksymisjärjestelmä

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä on ilmennyt viime vuosina merkittäviä 
heikkouksia, kuten avoimuuden puute ja lääkinnällisten laitteiden nopea hyväksyminen ja 
markkinoille saattaminen huolimatta riittämättömistä potilastutkimuksista ja näin ollen 
riittämättömistä kliinisistä tiedoista, mikä aiheuttaa potilaille riskin.

Esittelijä katsoo, että potilaille mahdollisesti suurimman riskin aiheuttaviin lääkinnällisiin 
laitteisiin on sovellettava tiukempaa menettelyä kuin vaatimustenmukaisuuden arviointia. 
Tämän luokan pitäisi käsittää lääkinnälliset laitteet, jotka kuuluvat luokkaan III, jotka on 
implantoitu elimistöön, jotka sisältävät jotakin lääkkeeksi katsottavaa aineetta, jotka on 
tarkoitettu lääkkeen antamiseen tai joissa käytetään ihmisestä tai eläimestä peräisin olevia 
elinkyvyttömiä kudoksia tai soluja tai niistä peräisin olevia tuotteita. Tällaisten laitteiden 
osalta esittelijä ehdottaa uuden myyntilupamenettelyn käyttöönottoa keskitetyllä tasolla 
innovatiivisille laitteille ja hajautetulla tasolla muille edellä mainituille laitteille.

Euroopan lääkevirastoon luodaan lääkinnällisten laitteiden lupakomitea, joka osallistuu 
keskitettyyn menettelyyn. Esittelijä ehdottaa myös, että valmistajille, joilta vaaditaan 
hajautetun menettelyn käyttöä, annetaan mahdollisuus käyttää keskitettyä menettelyä. 
Hajautettua menettelyä käytettäessä sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, ja 
lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä toimii sovittelijana jäsenvaltioiden välisissä 
myyntilupakiistoissa. Jos kiistaa ei saada ratkaistua, lääkinnällisten laitteiden lupakomitean on 
annettava lausunto. Lopullisen päätöksen tekee komissio.

Jotta voidaan parantaa laitteiden hyväksynnän avoimuutta, luodaan yleisesti käytettävissä 
oleva sähköinen järjestelmä hakemusten rekisteröintiä sekä myyntilupien myöntämistä, 
keskeyttämistä ja peruuttamista varten. Tapauksen mukaan Euroopan lääkevirasto tai 
jäsenvaltiot vastaavat näiden tietojen syöttämisestä järjestelmään. Lisäksi hajautettua 
menettelyä sovellettaessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava virastolle kaikista myöntämistään 
myyntiluvista. Valmistajien on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaisella ja esitettävä 
perustelut, jos lääkinnällistä laitetta ei enää saateta markkinoille. Sekä keskitettyyn että 
hajautettuun menettelyyn sovelletaan tiukkoja määräaikoja. Komitea voi pyytää valmistajalta 
lisätietoja vain kerran. Näillä säännöksillä pyritään varmistamaan nopeat menettelyt ja 
pikaiset päätökset, mikä hyödyttää sekä valmistajia että potilaita.

Ilmoitetut laitokset

Sekä ilmoitetuissa laitoksissa että niitä koskevassa kansallisten viranomaisten harjoittamassa 
valvonnassa on viime vuosina havaittu suuria puutteita. Esiin nousseita kysymyksiä ovat 
olleet esimerkiksi: EU:ssa olevien ilmoitettujen laitosten erittäin suuri ja epätarkka määrä; 
suoritettujen vaatimustenmukaisuutta koskevien arviointien laadun huomattava vaihtelu; 
niiden organisaatiota, käytettyjä tietoja ja niiden toimintaa sekä niiden arviointien tuloksia 
koskevan avoimuuden puute; se, onko niiden käytettävissä henkilöstö, jolla on vaadittava 
tieteellinen pätevyys valmistajien kliinisten arviointien arvioimiseksi asianmukaisella tavalla; 
kansallisten viranomaisten harjoittaman ilmoitettuja laitoksia koskevan asianmukaisen ja 
tiukan valvonnan puute. Komission ehdotuksessa on käsitelty joitakin näistä heikkouksista. 
Tämä merkitsee huomattavaa parannusta nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna. On kuitenkin 
käsiteltävä vielä monia edellä mainittuihin kysymyksiin liittyviä seikkoja.
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Esittelijä katsoo, että myös ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja valvonnasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten henkilöstöä koskevia säännöksiä olisi vahvistettava sen 
varmistamiseksi, että henkilöstöllä on riittävä pätevyys vastuullaan olevia ilmoitettuja 
laitoksia koskevien auditointien suorittamiseksi.

Lisäksi olisi varmistettava, että ilmoitetuilla laitoksilla on pysyvä oma pätevä henkilöstö ja 
että alihankinta rajoitetaan julkisiin tahoihin tai ulkoisiin asiantuntijoihin tapauksissa, joissa 
kliininen asiantuntemus on harvinaista, mikä koskee esimerkiksi innovatiivisia laitteita ja 
menetelmiä. Kun käytetään alihankintaa, ilmoitettujen laitosten on julkistettava 
alihankkijoiden nimet ja erityiset tehtävät, joihin liittyen niille on myönnetty sopimuksia. 
Ilmoitettujen laitosten pitäisi lähettää toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle kerran 
vuodessa asiakirjoja, jotka mahdollistavat alihankkijan pätevyyden tarkistamisen.

Ilmoitetun laitoksen nimeämismenettelyn yhteydessä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
olisi esitettävä perustelut, jos sen päätös ei vastaa lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän suositusta. Tällaisia perusteluja tarvitaan, koska suositus jo perustuu 
yhteisen arviointiryhmän lausuntoon. Menettely takaa joukon tarkastuksia ennen suosituksen 
esittämistä.

Sisämarkkinoiden seurauksena valmistajat voivat esittää hakemuksen laitokselle, joka 
sijaitsee jossakin muussa kuin siinä jäsenvaltioissa, johon valmistaja on rekisteröitynyt. Jos 
valmistaja päättää tehdä niin, avoimuuden parantamiseksi sen on kuitenkin ilmoitettava 
tällaisesta hakemuksesta rekisteröitymisjäsenvaltionsa kansalliselle viranomaiselle.

Esittelijä tukee komission ehdotusta kaikki ilmoitetut laitokset käsittävän koordinointiryhmän 
perustamisesta. Jotta kuitenkin voidaan varmistaa toimiva koordinaatio ja yhteistyö 
ilmoitettujen laitosten kesken ja jotta voidaan yhtenäistää ilmoitettujen laitosten työn laatua, 
olisi varmistettava, että ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Esittelijä pitää myönteisenä sitä, että komissio esittää kansallisten viranomaisten perivän 
maksuja toimistaan, jotka liittyvä ilmoitettujen laitosten nimeämiseen ja valvontaan. On 
kuitenkin tärkeää, että maksut ovat julkisia ja verrannollisia kaikissa jäsenvaltioissa.

Esittelijä katsoo, että komission ehdotus ei tarjoa riittäviä takeita siitä, että ilmoitettujen 
laitosten kilpailu maksuilla vaatimustenmukaisuuden arvioinnin yhteydessä ei heikennä 
potilasturvallisuutta. Siksi mukaan otetaan säännöksiä, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden 
antavan asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa maksujen avoimuus 
ja vertailukelpoisuus.

Laitteiden merkintä kertakäyttöisiksi (tai uudelleenkäytettäviksi) ja laitteiden 
uudelleenkäsittely

Lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittely oli hyvin tavallista 80-luvulle asti, jolloin 
valmistajat alkoivat järjestelmällisemmin merkitä laitteitaan kertakäyttöisiksi. Tällä hetkellä 
liian monet laitteet ilmoitetaan kertakäyttöisiksi, vaikka ne voitaisiinkin uudelleenkäsitellä, 
koska valmistajat haluavat välttää vastuun laitteen potilaalle mahdollisesti aiheuttamista 
riskistä. Joskus epäasianmukainen merkintä johtuu taloudellisista seikoista. Komissio on 
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päättänyt säilyttää kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittelyn mahdollisuuden. Tämä ei ole 
loogisesti tyydyttävä ratkaisu. Esittelijä katsoo, että kertakäyttöisiksi merkittyjen laitteiden 
pitäisi todella olla kertakäyttöisiä, ja sen vuoksi pitäisi olla vain kaksi vaihtoehtoa: 
kertakäyttöisyys tai mahdollisuus uudelleenkäyttöön. Esittelijä on myös vakaasti sitä mieltä, 
että laitteiden uudelleenkäsittelyyn liittyviin toimiin pitäisi soveltaa entistä tiukempia ja 
avoimempia normeja.

Tämän seurauksena uudelleen pitäisi käsitellä vain laitteita, jotka on merkitty 
uudelleenkäsiteltäviksi. Kaikki laitteet pitäisi periaatteessa merkitä uudelleenkäytettäväksi, ja 
poikkeuksellisesti luokkia I, IIa ja IIb laitteiden valmistajille pitäisi antaa mahdollisuus 
merkitä laitteet kertakäyttöisiksi, jos he esittävät riittäviin tieteellisiin tietoihin pohjautuvat 
perusteet. Niiden on myös oltava sähköisessä järjestelmässä laitteiden rekisteröintiä varten. 
Tästä poiketen luokan III laitteiden valmistajilla pitäisi edelleen olla mahdollisuus merkitä 
laitteet kertakäyttöisiksi, jos kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean kanta on myönteinen. Tällaiset poikkeukset antaisivat 
mahdollisuuden laitteiden merkintään edelleen kertakäyttöisiksi, kun ne selvästi ovat 
kertakäyttöisiä edellyttäen, että valmistaja voi todistaa asian. Lisäksi pitäisi ottaa käyttöön 
nopea menettely, jos uudelleenkäsittelyyn erikoistunut yritys tai sairaala tai klinikka, joka jo 
uudelleenkäsittelee tiettyjä laitteita, haluaa asettaa kyseenalaiseksi kertakäyttöisyyttä 
koskevan valmistajan merkinnän ja todistaa, että laite voidaan uudelleenkäsitellä turvallisesti. 
Olisi myös selvennettävä, että laitteen uudelleenkäsittely merkitsee vastuun automaattista 
siirtymistä valmistajalta uudelleenkäsittelijälle. Komission pitäisi myös hyväksyä 
täytäntöönpanosäädökset, joilla määritetään korkeat ja mahdollisimman yhdenmukaiset 
normit uudelleenkäytettävien laitteiden uudelleenkäsittelylle EU:ssa.

Kliiniset tutkimukset

Komissio on esittänyt kliinisiä tutkimuksia koskevia tärkeitä säännöksiä, ja kuitenkin jotkin 
termit, kuten ”suorituskyky” tai ”turvallisuus” ovat jääneet määrittelemättä, vaikka 
valmistajien pitäisikin kerätä tietoja todistaakseen, että niiden laitteet täyttävät suorituskykyä 
ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Suorituskyky pitäisi käsittää laajasti niin, että se käsittää tehokkuuden ja hyödyn potilaan 
kannalta, ja ne on tarkistettava kliinisiä tutkimuksia sovellettaessa. Tämä on keskeistä sen 
varmistamiseksi, että laitteilla saavutetaan teknisesti tarkoitus, jota varten ne on suunniteltuja 
valmistettu, ja että samalla potilas saa hyötyä ja laitteet ovat tehokkaita todellisuudessa. Olisi 
myös varmistettava, että kliinisiä tutkimuksia sovellettaessa ne suunnitellaan niin, että 
käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja käytetään myös valvottuja kliinisiä 
satunnaistutkimuksia. Komission ehdotus myös vastaa säännöksiä, joita sisältyy ehdotettuun 
kliinisiä kokeita koskevaan asetukseen, josta viittaus eettisiin toimikuntiin on poistettu. 
Esittelijä katsoo kuitenkin, että kliiniset tutkimukset pitäisi aloittaa vasta, kun riippumaton 
eettinen toimikunta on antanut myönteisen arvion. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tarvittavat 
toimet eettisten toimikuntien perustamiseksi, jos sellaisia ei vielä ole. Lopuksi olisi myös 
varmistettava, että jos kliininen tutkimus päättyy etuajassa, syyt siihen ilmoitetaan kaikille 
jäsenvaltioille niin, että ne voivat ilmoittaa samanlaisia kliinisiä tutkimuksia tekeville 
toimeksiantajille tällaisen kliinisen tutkimuksen tuloksista samanaikaisesti koko EU:ssa. 
Tämä parantaa avoimuutta, ja samalla vältetään tilanne, jossa samanaikaisesti suoritetaan 
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useita tutkimuksia, jotka kaikki tuovat kliinisiä todisteita siitä, että laite voi olla vaaraksi 
potilaalle.

Eurooppalainen lääkinnällisten laitteiden tietokanta (Eudamed)

Eudamed-tietokannan käyttö on ollut pakollista toukokuusta 2011, mutta sen toimintaa on 
arvosteltu laajalti. Komissio on ehdottanut joitakin parannuksia, mutta esittelijä katsoo, että 
jotkin tietojen avoimuutta koskevat säännökset puuttuvat yhä.

Siksi olisikin varmistettava riittävän hyvä yleinen pääsy sekä terveysalan ammattilaisten 
pääsy sellaisiin Eudamedin sähköisten järjestelmien osiin, jotka antavat keskeistä tietoa 
lääkinnällisistä laitteista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kansanterveydelle ja turvallisuudelle.

Vaaratilannejärjestelmä ja markkinavalvonta

Komissio on esittänyt tärkeitä säännöksiä, jotka koskevat vaaratilanteista ilmoittamista ja 
käyttöturvallisuuden parantamista. Puuttuu kuitenkin edelleen seikkoja, joiden avulla voidaan 
varmistaa kaikkien vaaratilanteisiin liittyvien tekijöiden jäljitettävyys. Näin voitaisiin 
selvittää, onko vaaratilanne aiheutunut itse laitteesta vai sen käyttötavasta.

Samoin olisi varmistettava, että sähköisen järjestelmän kautta raportointi käsittää myös 
vaaratilanteiden ajan ja paikan ja, mikäli ne ovat saatavissa, tiedot potilaasta tai käyttäjästä ja 
terveysalan ammattilaisesta tietosuojaa täysin noudattaen.

Jäsenvaltioiden ja lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmän välinen koordinointi

Komissio on ehdottanut lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmän luomista, mutta se ei 
ole varmaa, onko ryhmällä riittävä asiantuntemus tehtäviensä hoitamista varten.

Esittelijä ehdottaa, että luodaan monialainen neuvoa-antava komitea, joka koostuu 
asiantuntijoista sekä sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan edustajista, jotta lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle mutta myös komissiolle ja jäsenvaltiolle saadaan tieteellistä 
neuvontaa. Ryhmä tarjoaa asiantuntemustaan kysymyksissä, jotka koskevat luokitusta, 
rajatapauksia ja muita asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä seikkoja tarpeen mukaan.


