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Muudatusettepanek 48
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
jälgitavus rahvusvahelistel suunistel 
põhineva kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi abil 
peaks parandama in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
turustamisjärgse ohutuse tulemuslikkust, 
sest vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmed ja pädevate asutuste tehtav 
järelevalve on parem. See peaks aitama ka 
vähendada meditsiinilisi vigu ja võidelda 
seadmete võltsimise vastu. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi 
kasutamine peaks ka parandama haiglate 
hankepoliitikat ja laovarude haldamist.

(27) In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
jälgitavus rahvusvahelistel suunistel 
põhineva kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi abil 
peaks parandama in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
turustamisjärgse ohutuse tulemuslikkust, 
sest vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmed ja pädevate asutuste tehtav 
järelevalve on parem. See peaks aitama ka 
vähendada meditsiinilisi vigu ja võidelda 
seadmete võltsimise vastu. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi 
kasutamine peaks ka parandama haiglate, 
apteekide ja hulgimüüjate hankepoliitikat 
ja laovarude haldamist. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteem peaks 
ühilduma teiste, juba turul olevate 
süsteemidega.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
jälgitavus rahvusvahelistel suunistel 
põhineva kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi abil 
peaks parandama in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 

(27) In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
jälgitavus rahvusvahelistel suunistel 
põhineva kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi abil 
peaks parandama in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
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turustamisjärgse ohutuse tulemuslikkust, 
sest vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmed ja pädevate asutuste tehtav 
järelevalve on parem. See peaks aitama ka 
vähendada meditsiinilisi vigu ja võidelda 
seadmete võltsimise vastu. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi 
kasutamine peaks ka parandama haiglate 
hankepoliitikat ja laovarude haldamist.

turustamisjärgse ohutuse tulemuslikkust, 
sest vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmed ja pädevate asutuste tehtav 
järelevalve on parem. See peaks aitama ka 
vähendada meditsiinilisi vigu ja võidelda 
seadmete võltsimise vastu. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi 
kasutamine peaks ka parandama haiglate 
hankepoliitikat ja laovarude haldamist ning 
võimalusel peaks see süsteem olema 
ühildatav teiste autentimissüsteemidega, 
mida niisugustes keskkondades juba 
kasutatakse; 

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Komisjon peaks vastu võtma 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, 
kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu 
vajalik põhjendatud juhtudel, mis on 
seotud kohaldatavast 
vastavushindamismenetlusest tehtava 
riikliku erandi erakorralise laiendamisega 
liidu territooriumile; mis on seotud 
komisjoni seisukohaga selle kohta, kas 
ohtliku in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme suhtes võetud 
ajutine riiklik meede või ajutine riiklik 
ennetav tervisekaitsemeede on põhjendatud 
või mitte; ning mis on seotud liidu tasandi 
meetme vastuvõtmisega ohtliku in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme suhtes.

(63) Komisjon peaks vastu võtma 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, 
kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu 
vajalik põhjendatud juhtudel, mis on 
seotud kohaldatavast 
vastavushindamismenetlusest tehtava 
riikliku erandi erakorralise laiendamisega 
liidu territooriumile; mis on seotud 
komisjoni seisukohaga selle kohta, kas 
ohtliku in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme suhtes võetud 
ajutine riiklik meede või ajutine riiklik 
ennetav tervisekaitsemeede on põhjendatud 
või mitte; ning mis on seotud liidu tasandi 
meetme vastuvõtmisega ohtliku in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme suhtes. Seda 
põhjendust tuleks hinnata mõistliku aja 
jooksul, tagamaks, et rakendusaktid oleks 
asjakohased.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „in vitro diagnostikameditsiiniseadme 
abiseade” – toode, mis ei ole in vitro 
diagnostikameditsiiniseade, kuid mille 
puhul tootja on konkreetselt ette näinud 
selle kasutamise koos ühe või mitme in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmega, et 
võimaldada või aidata in vitro 
diagnostikameditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada;

(3) „in vitro diagnostikameditsiiniseadme 
abiseade” – toode, mis ei ole in vitro 
diagnostikameditsiiniseade, kuid mille 
puhul tootja on konkreetselt ette näinud 
selle kasutamise koos ühe või mitme in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmega, et 
võimaldada in vitro 
diagnostikameditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada või konkreetselt 
toetada in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme (-seadmete) 
meditsiinilist funktsionaalsust 
otstarbekohasel kasutamisel;

Or. en

Selgitus

Tervishoiuasutustest kasutatakse üha rohkem üldotstarbelist tehnoloogiat. Üldised 
tarbeesemed võivad meditsiiniseadme kasutamisel abiks olla, kuid ei tohi mõjutada 
meditsiiniseadme ohutust ja toimimist.

Muudatusettepanek 52
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „personaliseeritud ravimispetsiifiline 
diagnostiline kompleks” – seade, mis on 
spetsiaalselt ette nähtud eelnevalt 
diagnoositud seisundi või eelsoodumusega 
patsientide valimiseks teatava ravi 
sihtrühmaks;

(6) „personaliseeritud ravimispetsiifiline 
diagnostiline kompleks” – seade, mis on 
spetsiaalselt ette nähtud ja hädavajalik
eelnevalt diagnoositud seisundi või 
eelsoodumusega patsientide valimiseks 
sobilikuks või mittesobilikuks teatava ravi 
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sihtrühmaks ravimiga või ravimite 
sarjaga;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi või rahvatervise 
edendamine;

(21) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi või rahvatervise 
edendamine, välja arvatud tulunduslikud 
kliiniliste teenuste laborid;

Or. en

Muudatusettepanek 54
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 1 – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) „kliinilised tõendid” – teave, mis
tõendab teaduslikku kehtivust ja seadme
toimivust, kui seda kasutatakse nii, nagu 
tootja on ette näinud;

(28) „kliinilised tõendid” – positiivsed ja 
negatiivsed andmed, mis toetavad 
teadusliku kehtivuse ja seadme toimivuse 
hindamist, kui seda kasutatakse nii, nagu 
tootja on ette näinud;

Or. en

Muudatusettepanek 55
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 1 – punkt 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) „seadme toimivus” – seadme võime 
saavutada tootja kavandatud sihtotstarve. 
See hõlmab analüütilist ja vajaduse korral 
kliinilist toimivust, mis toetavad seadme 
sihtotstarvet;

(30) „seadme toimivus” – seadme võime 
saavutada tootja kavandatud sihtotstarve. 
See hõlmab tehnilise suutlikkuse 
saavutamist, analüütilist toimivust ja 
vajaduse korral kliinilist toimivust, mis 
toetavad seadme sihtotstarvet;

Or. en

Muudatusettepanek 56
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 1 – punkt 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) „toimivuse hindamine” – andmete 
hindamine ja analüüs, et selgitada välja 
seadme analüütiline ja vajaduse korral
kliiniline toimivus või seda kontrollida;

(35) „toimivuse hindamine” – andmete 
hindamine ja analüüs, et selgitada välja või 
kontrollida, kas seade toimib nii, nagu 
tootja poolt ette nähtud, sealhulgas
seadme tehnilise, analüütilise ja vajaduse 
korral kliinilise toimivuse osas;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 1 – punkt 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) „sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
toimivuse uuringu algatamise ja juhtimise 
eest;

(45) „sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
toimivuse uuringu algatamise, juhtimise
või rahastamise eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi ning 
mida valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning
tervishoiuasutus vastab standardile EN ISO 
15189 või muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada 
asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on liigitatud ning mida valmistatakse 
ja kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
ühtse kvaliteedijuhtimissüsteemi raames 
ning tervishoiuasutus on akrediteeritud 
vastavalt standardile EN ISO 15189 või 
muule samalaadsele tunnustatud 
standardile Tervishoiuasutused esitavad 
oma pädevale asutusele selliste seadmete 
nimekirja, mis sisaldab nende kasutuse 
põhjendust, eriti juhul, kui turul on teisi 
samalaadseid tooteid. Kõnealune teave 
avalikustatakse. Liikmesriigid võivad ka
kehtestada asjaomaste seadmete 
valmistamise ja kasutamise suhtes 
täiendavaid ohutusnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 59
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi ning 
mida valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, tingimusel et 

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi ning 
mida valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, tingimusel et 
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valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus vastab standardile EN ISO 
15189 või muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada 
asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus on akrediteeritud 
vastavalt standardile EN ISO 15189 või 
muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada 
asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

Or. en

Selgitus

Niisugused meditsiiniseadmed ei jõua turule ega ole kättesaadavad turul, mida käesoleva 
õigusaktiga reguleeritakse. Tervishoiuasutused vastutavad selle eest, et D-klassi 
asutusesiseselt kasutatavad diagnostikaseadmed vastaksid ohutusnormidele.

Muudatusettepanek 60
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed, mis on VII lisas sätestatud 
eeskirjade kohaselt liigitatud D klassi, 
peavad isegi siis, kui neid valmistatakse ja 
kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, vastama käesoleva 
määruse nõuetele. Siiski ei kohaldata 
nende seadmete suhtes artiklis 16 
sätestatud CE-märgist käsitlevaid sätteid 
ja artiklites 21—25 sätestatud kohustusi.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 61
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust tohib 
seadmeid, mis on liigitatud D klassi ja 
mida kasutatakse ülekande või 
transplanteerimise eesmärkidel, toota ja 
kasutada ühes tervishoiuasutuses ilma 
käesoleva määruse nõudeid täitmata, kui 
need vastavad esimeses lõigus sätestatud 
tingimustele, I lisa olulistele nõuetele, 
artiklis 6 osutatud ühtlustatud 
standarditele ja artiklis 7 osutatud 
ühtsetele tehnilistele kirjeldustele. See 
erand on kohaldatav ainult juhul ja ainult 
niikaua, kui niisuguseid seadmeid ei ole 
turul CE-märgisega saadaval. 

Or. en

Selgitus

Niisugused meditsiiniseadmed ei jõua turule ega ole kättesaadavad turul, mida käesoleva 
õigusaktiga reguleeritakse. Tervishoiuasutused vastutavad selle eest, et D-klassi 
asutusesiseselt kasutatavad diagnostikaseadmed vastaksid ohutusnormidele.

Muudatusettepanek 62
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib seadmeid, mis on liigitatud D 
klassi ja mida kasutatakse ülekande või 
transplanteerimise eesmärkidel – kui neid 
ei ole CE-märgisega saadaval, või kui 
need on CE-märgisega saadaval, aga ei 
vasta kasutajale vajalikele standarditele 
või kirjeldustele, – toota ja kasutada ühes 
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tervishoiuasutuses ilma käesoleva 
määruse nõudeid täitmata, kui need 
vastavad esimeses lõigus määratletud 
tingimustele, olulistele nõuetele (I lisa), 
ühtlustatud standarditele (artikkel 6) ja 
ühtsetele tehnilistele kirjeldustele (artikkel 
7).

Or. en

Selgitus

Haruldaste või harvade nakkustegurite avastamiseks, kui CE-märgisega tooteid ei ole 
sadaval, tuleks D klassi liigitatud seadmed mõnedest käesoleva määruse nõuetest vabastada. 
Et näidata aga vastavust tunnustatud kvaliteedi- ja ohutusnõuetele, peavad need in vitro 
diagnostikaseadmed vastama olulistele nõuetele (I lisa), ühtlustatud standarditele ja 
kohaldatavatele ühtsetele tehnilistele kirjeldustele.

Muudatusettepanek 63
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete tootjad sisse 
süstemaatilise menetluse turule lastud või 
kasutusse võetud seadmete kohta 
omandatud kogemuste kogumiseks ja 
ülevaatamiseks ja tarvilike 
parandusmeetmete võtmiseks (edaspidi 
„turustamisjärgse järelevalve kava”), ning 
ajakohastavad seda menetlust. 
Turustamisjärgse järelevalve kavas 
kehtestatakse menetlus tervishoiutöötajate, 
patsientide ja kasutajate kaebuste ja teadete 
kogumiseks, salvestamiseks ja uurimiseks 
võimalike seadmega seotud vahejuhtumite 
kohta, arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse jälgimise 

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete tootjad sisse 
süstemaatilise menetluse turule lastud või 
kasutusse võetud seadmete kohta 
omandatud kogemuste kogumiseks ja 
ülevaatamiseks ja tarvilike 
parandusmeetmete võtmiseks (edaspidi 
„turustamisjärgse järelevalve kava”), ning 
ajakohastavad seda menetlust. 
Turustamisjärgse järelevalve kavas 
kehtestatakse menetlus tervishoiutöötajate, 
patsientide ja kasutajate kaebuste ja teadete 
kogumiseks, salvestamiseks, edastamiseks 
artiklis 60 osutatud elektroonilisse 
järelevalvesüsteemi, ja uurimiseks 
võimalike seadmega seotud vahejuhtumite 
kohta, arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
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kava vastavalt XII lisa B osale. Kui 
turustamisjärgset jälgimist ei peeta 
vajalikuks, peab see olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja turustamisjärgse järelevalve 
kavas dokumenteeritud.

kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse jälgimise 
kava vastavalt XII lisa B osale. Kui 
turustamisjärgset jälgimist ei peeta 
vajalikuks, peab see olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja turustamisjärgse järelevalve 
kavas dokumenteeritud ning pädeva 
asutuse poolt heaks kiidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Enesetestimiseks või patsiendi vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
puhul esitatakse I lisa punkti 17 kohaselt 
nõutav teave selle liikmesriigi ametlikus 
keeles, kus seade ettenähtud kasutajateni 
jõuab.

Enesetestimiseks või patsiendi vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
puhul esitatakse I lisa punkti 17 kohaselt 
nõutav teave kergesti mõistetavalt ja selle 
liikmesriigi ametlikus keeles, kus seade 
ettenähtud kasutajateni jõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Nad 
teavitavad sellest levitajaid ja vajaduse

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Nad 
teavitavad sellest vastutavat riiklikku 
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korral volitatud esindajat. pädevat asutust, levitajaid ja vajaduse 
korral volitatud esindajat.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne seadme turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollivad levitajad, et järgmised nõuded 
oleksid täidetud:

Enne seadme turul esmakordselt
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
levitajad, et järgmised nõuded oleksid 
täidetud:

Or. de

Selgitus

Tarneahelas vastutab toote ohutuse eest levitaja. Väljaspool seda lasub vastutus toote ohutuse 
ja dokumentatsiooni korrasoleku eest tootjal või importijal. 

Muudatusettepanek 67
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootele on lisatud teave, mille tootja 
artikli 8 lõike 7 kohaselt esitama peab;

(b) kui puudub tootja või importija 
vastavusdeklaratsioon, on tootele lisatud 
teave, mille tootja artikli 8 lõike 7 kohaselt 
esitama peab

Or. de

Selgitus

Tarneahelas vastutab toote ohutuse eest levitaja. Väljaspool seda lasub vastutus toote ohutuse 
ja dokumentatsiooni korrasoleku eest tootjal või importijal. 
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Muudatusettepanek 68
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud vastavalt artiklis 22 ja artikli 11 
lõikes 3 sätestatud nõudmised.

(c) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
nõudmised.

Or. de

Selgitus

Tarneahelas vastutab toote ohutuse eest levitaja. Väljaspool seda lasub vastutus toote ohutuse 
ja dokumentatsiooni korrasoleku eest tootjal või importijal. 

Muudatusettepanek 69
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed 
seadme vastavusse viimiseks või vajaduse 
korral selle kõrvaldamiseks või 
tagasivõtmiseks. Kui seade on ohtlik, 
teavitavad nad sellest viivitamata pädevaid 
asutusi nendes liikmesriikides, kus nad 
seadme turul kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad oma 
tegevusvaldkonnas, et võetakse vajalikud 
parandusmeetmed seadme vastavusse 
viimiseks või vajaduse korral selle 
kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks. Kui 
seade on ohtlik, teavitavad nad sellest 
viivitamata pädevaid asutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad seadme turul 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.
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Or. de

Selgitus

Tuleb teha vahet tarneahela eri osaliste vahel.

Muudatusettepanek 70
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas.
See tõlgitakse liidu ametlikku keelde või 
keeltesse, mida nõuavad liikmesriigid, kus 
seade kättesaadavaks tehakse.

1. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas.
See avaldatakse ühes liidu ametlikest 
keeltest.

Or. en

Muudatusettepanek 71
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) õigustatud huvi kaitsta tundlikku 
äriteavet;

(b) õigustatud huvi kaitsta tundlikku 
äriteavet, kuni see ei kahjusta rahva 
tervise kaitset;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Anja Weisgerber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 8 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ühilduvust teiste, juba turul olevate 
meditsiiniseadme 
identifitseerimissüsteemidega;

Or. de

Selgitus

Protsessi sujuvaks kulgemiseks on oluline, et jälgitavussüsteemid oleksid tehniliselt 
ühilduvad.

Muudatusettepanek 73
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 8 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ühilduvust teiste 
jälgitavussüsteemidega, mida 
meditsiiniseadmete sidusrühmad 
kasutavad.

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. C ja D klassi seadmete puhul (välja 
arvatud toimivuse hindamise seadmed) 
koostab tootja ohutuse ja toimivuse 
kokkuvõtte. Kokkuvõte koostatakse nii, et 
see oleks selge ettenähtud kasutajale. 
Kokkuvõtte kavand kuulub dokumentide 
hulka, mis tuleb esitada 

1. C ja D klassi seadmete puhul (välja 
arvatud toimivuse hindamise seadmed) 
koostab tootja ohutuse ja toimivuse 
kokkuvõtte. Kokkuvõte tehakse üldsusele 
kättesaadavaks ja koostatakse nii, et see 
oleks selge ettenähtud kasutajale 
Kokkuvõtte kavand kuulub dokumentide 
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vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 40 ja mille 
see asutus kinnitab.

hulka, mis tuleb esitada 
vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 40 ja mille 
see asutus kinnitab.

Or. en

Muudatusettepanek 75
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. C ja D klassi seadmete puhul (välja 
arvatud toimivuse hindamise seadmed) 
koostab tootja ohutuse ja toimivuse 
kokkuvõtte. Kokkuvõte koostatakse nii, et 
see oleks selge ettenähtud kasutajale. 
Kokkuvõtte kavand kuulub dokumentide 
hulka, mis tuleb esitada 
vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 40 ja mille 
see asutus kinnitab.

1. C ja D klassi seadmete puhul (välja 
arvatud toimivuse hindamise seadmed) 
koostab tootja ohutuse ja toimivuse 
kokkuvõtte. Kokkuvõte koostatakse nii, et 
see oleks selge ettenähtud kasutajale. 
Kokkuvõttega on kaasas kogum 
andmetest, mis on kogutud kliiniliste 
uuringute ja turustamisjärgse jälgimise 
käigus. Kokkuvõtte kavand kuulub 
dokumentide hulka, mis tuleb esitada 
vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 40 ja mille 
see asutus kinnitab.

Or. en

Muudatusettepanek 76
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 

7. Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 
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tehtavatest muudatustest. tehtavatest muudatustest. Tuginedes sellele 
teabevahetusele ja liikmesriikides 
kasutatavatele parimatele tavadele, töötab 
komisjon kahe aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest välja 
suunised vastavushindamisasutuste 
hindamise, määramise ja teavitamise ning 
teavitatud asutuste järelevalve menetluste 
kohta, mida viivad läbi asjaomased 
riiklikud ametiasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 77
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Allhanked piirduvad ainult 
vastavushindamisega seotud konkreetsete 
ülesannetega ning vajadus kasutada 
niisuguste ülesannete täitmiseks allhanget 
peab olema riikliku asutuse poolt 
asjakohaselt põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 78
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Taotleva vastavushindamisasutuse 
tütarettevõtjate suhtes, mis on
vastavushindamismenetlusega seotud –
eeskätt kolmandates riikides asuvate 
tütarettevõtjate suhtes – kohaldatakse 
teavitamistaotluse mehhanismi ja selle 
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hindamist, nagu on osutatud artiklis 30.

Or. pt

Muudatusettepanek 79
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon uurib kõiki juhtumeid, mille 
puhul talle on väljendatud kahtlusi selle 
kohta, kas teavitatud asutus täidab jätkuvalt 
IV lisas sätestatud nõudeid või oma 
kohustusi. Ta võib selliseid uurimisi ka 
omal algatusel alustada.

1. Komisjon uurib kõiki juhtumeid, mille 
puhul talle on väljendatud kahtlusi selle 
kohta, kas teavitatud asutus täidab jätkuvalt 
IV lisas sätestatud nõudeid või oma 
kohustusi. Ta võib selliseid uurimisi ka 
omal algatusel alustada, sh teavitatud 
asutuse etteteatamata kontrolle ühise 
hindamisrühma poolt, mille koosseis 
vastab artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
tingimustele.

Or. pt

Muudatusettepanek 80
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 9 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada 
vastavushindamismenetluste ühtne 
kohaldamine teavitatud asutuste poolt, võib
komisjon rakendusaktidega täpsustada 
menetlusaspekte ja -korda järgmistes 
punktides:

Selleks et tagada 
vastavushindamismenetluste ühetaoline 
kohaldamine teavitatud asutuste poolt, 
täpsustab komisjon rakendusaktidega
menetlusaspekte ja -korda järgmistes 
punktides:

Or. en

Muudatusettepanek 81
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ei peeta asjakohaseks tõendada 
vastavust üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele kliinilise toimivuse 
andmete või nende osade põhjal, esitatakse 
iga sellise erandi puhul asjakohane 
põhjendus, mille aluseks on tootja 
riskijuhtimise tulemused ning milles 
võetakse arvesse seadme omadusi ning eriti 
sihtotstarvet, ettenähtud toimivust ja tootja 
kinnitusi. Üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele vastavuse tõendamise 
piisavust ainult analüütilise toimivuse 
hindamise tulemuste alusel tuleb 
nõuetekohaselt põhjendada II lisas osutatud 
tehnilises dokumentatsioonis.

4. Kui ei peeta asjakohaseks tõendada 
vastavust üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele kliinilise toimivuse 
andmete või nende osade põhjal, esitatakse 
iga sellise erandi puhul asjakohane 
põhjendus, mille aluseks on tootja 
riskijuhtimise tulemused ning milles 
võetakse arvesse seadme omadusi ning eriti 
sihtotstarvet, ettenähtud toimivust ja tootja 
kinnitusi. Üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele vastavuse tõendamise 
piisavust ainult analüütilise toimivuse 
hindamise tulemuste alusel tuleb 
nõuetekohaselt põhjendada II lisas osutatud 
tehnilises dokumentatsioonis.

Vabastuse üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele vastavuse tõendamisest 
kliiniliste andmete põhjal vastavalt lõikele 
1 peab eelnevalt heaks kiitma pädev 
asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 82
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teadusliku kehtivuse, analüütilise 
toimivuse ja vajaduse korral kliinilise 
toimivuse andmete kohta koostatakse 
kokkuvõte, mis on osa XII lisa A osa 
punktis 3 osutatud kliiniliste tõendite 
aruandest. Kliiniliste tõendite aruanne 
lisatakse kas tervikuna või lisatakse selle
täielikud viited II lisas osutatud asjaomast 
seadet käsitlevale tehnilisele 

5. Teadusliku kehtivuse, analüütilise 
toimivuse ja vajaduse korral kliinilise 
toimivuse andmete kohta koostatakse 
kokkuvõte, mis on osa XII lisa A osa 
punktis 3 osutatud kliiniliste tõendite 
aruandest. Kliiniliste tõendite aruanne 
lisatakse kas tervikuna II lisas osutatud 
asjaomast seadet käsitlevale tehnilisele 
dokumentatsioonile ja tehakse artiklis 51 
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dokumentatsioonile. osutatud elektroonilise süsteemi kaudu 
üldsusele kättesaadavaks samal ajal, kui 
seade turule jõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 83
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kliinilise toimivuse uuringud 
kavandatakse ja tehakse nii, et kliinilise 
toimivuse uuringus osalejate ohutus ja 
heaolu on kaitstud ning kliinilise toimivuse 
uuringu käigus kogutud andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad.

4. Kliinilise toimivuse uuringud 
kavandatakse ja tehakse nii, et kliinilise 
toimivuse uuringus osalejate ohutus ja 
heaolu on kaitstud ning kliinilise toimivuse 
uuringu käigus kogutud andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad. Kliinilise 
toimivuse uuringute läbiviimiseks on vaja 
vastutava eetikakomitee positiivset 
hinnangut.

Or. en

Muudatusettepanek 84
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kellel on 
ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus. 
Hindamisel võetakse arvesse vähemalt ühe 
sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei ole 
seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
vähemalt ühe patsiendi vaatenurka.

Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kellel on 
ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus. 
Hindamisel võetakse arvesse vähemalt ühe 
sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei ole 
seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
vähemalt ühe patsiendi vaatenurka. 
Kliinilise toimivuse uuringute 
läbiviimiseks on vaja vastutava 
eetikakomitee positiivset hinnangut.



PE510.668v01-00 22/36 AM\935390ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 85
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliinilise toimivuse uuringute 
registreerimine kooskõlas artikliga 50;

(a) kliinilise toimivuse uuringute 
registreerimine kooskõlas artikliga 50 ja 
kogutud kliinilised andmed;

Or. en

Muudatusettepanek 86
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teave rohkem kui ühes liikmesriigis 
tehtavate kliinilise toimivuse uuringute 
kohta, kui nende kohta on esitatud artiklis 
56 osutatud ühine taotlus;

(c) teave rohkem kui ühes liikmesriigis 
tehtavate kliinilise toimivuse uuringute 
kohta ja kogutud kliinilised andmed, kui 
nende kohta on esitatud artiklis 56 osutatud 
ühine taotlus;

Or. en

Muudatusettepanek 87
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
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koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr [viide tulevasele kliiniliste katsete 
määrusele] artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 50 osutatud teave, on kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav üksnes 
liikmesriikidele ja komisjonile.

koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr [viide tulevasele kliiniliste katsete 
määrusele] artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 50 ja artikli 51 punktides 
a, c ja d osutatud teave, on kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav üksnes 
liikmesriikidele ja komisjonile.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja rahvatervise põhjustel. Ei ole mingit põhjust takistada sõltumatute teadlaste 
juurdepääsu andmetele kliinilise toimivuse ja kõrvalnähtude kohta.

Muudatusettepanek 88
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
85 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks,
millised elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud andmed kliinilise 
toimivuse uuringute kohta peavad olema 
üldsusele kättesaadavad, et tagada 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr [viide tulevasele kliiniliste katsete 
määrusele] artikli […] kohaselt.
Kohaldatakse artikli 50 lõikeid 3 ja 4.

3. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
85 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehnilised 
nõuded ja parameetrid, et tagada 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr [viide tulevasele kliiniliste katsete 
määrusele] artikli […] kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 89
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui sponsor teeb kliinilise toimivuse 
uuringus muudatusi, mis tõenäoliselt 
mõjutavad oluliselt uuringus osalejate 
õigusi või ohutust või kliinilise uuringu 
käigus kogutavate kliiniliste andmete 
kindlust ja usaldusväärsust, teatab ta 
asjaomas(t)ele liikmesriigile 
(liikmesriikidele) selliste muudatuste 
põhjused ja sisu. Teatele lisatakse XIII 
lisas osutatud asjakohase dokumentatsiooni 
ajakohastatud versioon.

1. Kui sponsor teeb kliinilise toimivuse 
uuringus muudatusi, mis tõenäoliselt 
mõjutavad oluliselt uuringus osalejate 
õigusi või ohutust või kliinilise uuringu 
käigus kogutavate kliiniliste andmete 
kindlust ja usaldusväärsust, teatab ta 
asjaomas(t)ele liikmesriigile 
(liikmesriikidele) ja eetikakomiteele
selliste muudatuste põhjused ja sisu. 
Teatele lisatakse XIII lisas osutatud 
asjakohase dokumentatsiooni 
ajakohastatud versioon.

Or. en

Muudatusettepanek 90
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sponsor võib lõikes 1 osutatud 
muudatusi rakendada kõige varem 30 
päeva pärast teate saatmist, kui asjaomane 
liikmesriik ei ole sponsorit teavitanud oma 
keeldumisest inimeste tervise, patsientide 
ohutuse või avaliku korra huvides.

2. Sponsor võib lõikes 1 osutatud 
muudatusi rakendada kõige varem 30 
päeva pärast teate saatmist, kui asjaomane 
liikmesriik ei ole sponsorit teavitanud oma 
asjakohaselt põhjendatud keeldumisest.

Or. en

Selgitus

Keeldumise põhjuste piiramine, nagu algtekstis pakutud, oleks väär ja jätaks välja niisugused 
aspektid nagu ebapiisavalt asjakohased või liiga üldised andmed ja muud eetilised 
kaalutlused. Sponsorite soovitatud muudatused kliinilistes uuringutes ei tohiks võimaldada 
mingisuguseid järeleandmisi teaduslikes või eetilistes standardites ärihuvide tõttu.
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Muudatusettepanek 91
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik on kliinilise toimivuse 
uuringust keeldunud, selle peatanud või 
lõpetanud või palunud kliinilise toimivuse 
uuringu olulist muutmist või ajutist 
peatamist või kui sponsor on teatanud 
kliinilise toimivuse uuringu varasest 
lõpetamisest ohutusega seotud põhjustel, 
teavitab liikmesriik kõiki teisi liikmesriike 
ja komisjoni oma otsusest ja selle 
põhjustest artiklis 51 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu.

1. Kui liikmesriik on kliinilise toimivuse 
uuringust keeldunud, selle peatanud või 
lõpetanud või palunud kliinilise toimivuse 
uuringu olulist muutmist või ajutist 
peatamist või kui sponsor on teatanud 
kliinilise toimivuse uuringu varasest 
lõpetamisest ohutusega seotud põhjustel, 
teavitab liikmesriik kõiki teisi liikmesriike 
ja komisjoni nendest asjaoludest ja oma 
otsusest ja selle põhjustest artiklis 51 
osutatud elektroonilise süsteemi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 92
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ühe aasta jooksul alates 
kliinilise toimivuse uuringu lõppemisest 
asjaomasele liikmesriigile kliinilise 
toimivuse uuringu tulemuste kokkuvõtte 
XII lisa A osa punktis 2.3.3 osutatud 
kliinilise toimivuse uuringu aruande 
vormis. Kui kliinilise toimivuse uuringu 
aruannet ei ole teaduslikel põhjustel 
võimalik ühe aasta jooksul esitada, 
esitatakse see niipea, kui see on 
kättesaadav. Sellisel juhul täpsustatakse 
XII lisa A osa punktis 2.3.2 osutatud 
kliinilise toimivuse uuringu protokollis 
kliinilise toimivuse uuringu tulemuste 
esitamise tähtaeg ja lisatakse selgitus.

3. Sponsor esitab ühe aasta jooksul alates 
kliinilise toimivuse uuringu lõppemisest 
asjaomasele liikmesriigile kliinilise 
toimivuse uuringu tulemuste kokkuvõtte 
XII lisa A osa punktis 2.3.3 osutatud 
kliinilise toimivuse uuringu aruande 
vormis koos kõigi kliinilise toimivuse 
uuringu käigus kogutud andmetega, 
kaasa arvatud negatiivsete tulemustega.
Kui kliinilise toimivuse uuringu aruannet ei 
ole teaduslikel põhjustel võimalik ühe aasta 
jooksul esitada, esitatakse see niipea, kui 
see on kättesaadav. Sellisel juhul 
täpsustatakse XII lisa A osa punktis 2.3.2 
osutatud kliinilise toimivuse uuringu 
protokollis kliinilise toimivuse uuringu 
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tulemuste esitamise tähtaeg ja lisatakse 
selgitus.

Or. en

Selgitus

Niisugused andmed on sponsorile juba kättesaadavad ja need edastatakse liikmesriigile 
asjakohaseks statistiliseks järelevalveks.

Muudatusettepanek 93
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sponsor teeb ühtses taotluses ühele 
asjaomasele liikmesriigile ettepaneku 
toimida koordineeriva liikmesriigina. Kui 
nimetatud liikmesriik ei ole nõus olema 
koordineeriv liikmesriik, lepib ta kuue 
päeva jooksul alates ühtse taotluse 
esitamisest kokku mõne teise asjaomase 
liikmesriigiga, et viimane võtab 
koordineerimise enda peale. Kui ükski 
teine liikmesriik ei ole nõus olema
koordineeriv liikmesriik, toimib
koordineeriva liikmesriigina sponsori 
poolt pakutud liikmesriik. Kui 
koordineeriv liikmesriik on muu kui 
sponsori pakutud liikmesriik, algab artikli 
49 lõikes 2 osutatud tähtaeg nõusoleku 
andmisele järgnevast päevast.

2. Asjaomased liikmesriigid lepivad kuue 
päeva jooksul alates ühtse taotluse 
esitamisest kokku, missugusest riigist saab
koordineeriv liikmesriik. Liikmesriigid ja 
komisjon lepivad meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma raames kokku 
selgetes reeglites koordineeriva
liikmesriigi määramiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekstis pakutud lahendus võimaldab sponsoritel valida pädevaid asutusi, kes 
kohaldavad leebemaid standardeid, on vähem võimekad või ülekoormatud väga suure arvu 
taotlustega, mis raskendab kliiniliste uuringute vaikivat heakskiitmist. Koordineeriva 
liikmesriigi valimise raamistikuks võiks olla meditsiiniseadmete koordineerimisrühm, nagu 
juba soovitatud, kooskõlas selle ülesannetega, mis on sätestatud artiklis 80.
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Muudatusettepanek 94
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor registreerib kogu teabe järgmise 
kohta:

1. Sponsor registreerib kogu teabe järgmise 
kohta ning registreerib selle artiklis 51 
osutatud kliiniliste uuringute 
elektroonilises süsteemis:

Or. en

Muudatusettepanek 95
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõsine kõrvalnäht, kui sel on põhjuslik 
seos toimivuse hindamise seadme, 
võrdlusseadme või uurimismenetlusega või 
kui selline põhjuslik seos on võimalik;

(a) iga kõrvalnäht, kui sel on põhjuslik 
seos toimivuse hindamise seadme, 
võrdlusseadme või uurimismenetlusega või 
kui selline põhjuslik seos on võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 96
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegemist on kliinilise toimivuse
uuringuga, mille kohta sponsor esitas 
artiklis 56 osutatud ühtse taotluse, teatab 
sponsor kõikidest lõikes 2 osutatud 

Kui tegemist on kliinilise uuringuga, mille 
kohta sponsor esitas artiklis 56 osutatud 
ühtse taotluse, teatab sponsor kõikidest
lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtumitest artiklis 
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juhtumitest artiklis 51 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu. Kõnealune 
teade edastatakse kohe pärast sisestamist 
elektrooniliselt kõikidele asjaomastele 
liikmesriikidele.

51 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu.
Kõnealune teade edastatakse kohe pärast 
sisestamist elektrooniliselt kõikidele 
asjaomastele liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõik tõsised vahejuhtumid, mis on 
seotud liidu turul kättesaadavaks tehtud 
seadmetega;

(a) kõik vahejuhtumid, mis on seotud liidu 
turul kättesaadavaks tehtud seadmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 98
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid ja komisjon töötavad 
välja ja garanteerivad koostalitlusvõime 
riikide registrite ja artiklis 60 osutatud 
elektroonilise järelevalvesüsteemi vahel, 
et tagada andmete automaatne 
ülekandmine sellesse süsteemid, vältides 
samal ajal registrite dubleerimist.

Or. en

Selgitus

Kvaliteetsed registrid laiale elanikkonnale hoiavad ära registrite killustumist ning annavad 
meditsiiniseadmete ohutusest ja tõhususest adekvaatsema pildi.
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Muudatusettepanek 99
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
kasutajaid ja patsiente teavitama pädevaid 
asutusi lõike 1 punktis a osutatud 
võimalikest tõsistest vahejuhtumitest. 
Pädevad asutused registreerivad sellised 
teated keskselt riiklikult tasandil. Kui 
liikmesriigi pädev asutus saab sellise teate, 
astub ta kõik vajalikud sammud, et tagada 
asjaomase seadme tootja vahejuhtumist 
teavitamine. Tootja tagab asjakohaste 
järelmeetmete võtmise.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
sealhulgas farmatseute, kasutajaid ja 
patsiente teavitama pädevaid asutusi lõike 
1 punktis a osutatud võimalikest tõsistest 
vahejuhtumitest. Pädevad asutused 
registreerivad sellised teated keskselt 
riiklikult tasandil. Kui liikmesriigi pädev 
asutus saab sellise teate, astub ta kõik 
vajalikud sammud, et tagada asjaomase 
seadme tootja vahejuhtumist teavitamine. 
Tootja tagab asjakohaste järelmeetmete 
võtmise.

Or. fr

Muudatusettepanek 100
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile ja teavitatud 
asutustele.

2. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile, teavitatud 
asutustele, ning ilma et see piiraks 
intellektuaalomandi säilitamist, 
tervishoiutöötajatele ja avalikkusele. 
Artikli 60 lõike 1 punktides a kuni e 
osutatud andmeid ei peeta 
konfidentsiaalseks äriteabeks.

Or. en
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Selgitus

Juurdepääs kliinilistele andmetele on hädavajalik, et säilitada süsteemi läbipaistvus, samuti 
sõltumatute teadlaste ja meedikute kutseorganisatsioonide poolseks analüüsimiseks. 
Niisugused kliinilised andmed ei ole seotud intellektuaalomandi ega tundliku äriteabega.

Muudatusettepanek 101
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon tagab tervishoiutöötajatele ja 
üldsusele asjakohases ulatuses 
juurdepääsu elektroonilisele süsteemile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega peaks olema sätestatud piisav teavitustase.

Muudatusettepanek 102
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Nimetatud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad need 
sätted komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine ning piisav hoiatav mõju. 
Nimetatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [3 kuud enne
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
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muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 103
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määrust kohaldatakse alates [viis aastat 
pärast jõustumist].

2. Määrust kohaldatakse alates [kolm aastat 
pärast jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 104
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 1 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. seadmete puhul, mis on liigitatud C või 
D klassi, ohutuse ja toimivuse kokkuvõte,

15. seadmete puhul, mis on liigitatud C või 
D klassi, ohutuse ja toimivuse kokkuvõte 
ning kõik andmed, mis on kogutud 
kliiniliste uuringute ja turustamisjärgse 
jälgimise käigus,

Or. en

Muudatusettepanek 105
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – 1. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.4. Teavitatud asutus peab tegema 4.4. Teavitatud asutus peab tegema 
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juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja 
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse, 
mida võib ühendada korrapärase 
järelevalve hindamisega punkti 4.3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mida ei tohi tootjale avaldada.

juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja 
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse, 
mida võib ühendada korrapärase 
järelevalve hindamisega punkti 4.3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mis näeb ette vähemalt ühe 
kontrollkäigu aastas ja mida ei tohi 
tootjale avaldada

Or. en

Muudatusettepanek 106
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – 2. jagu – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Teavitatud asutus võtab otsuse 
langetamisel pädeva ravimiasutuse või 
Euroopa Ravimiameti võimalikku 
arvamust nõuetekohaselt arvesse.
Teavitatud asutus edastab oma lõpliku 
otsuse pädevale ravimiasutusele või 
ravimiametile. Kavandi hindamise 
tunnistus antakse vastavalt punkti 6.1 
alapunktile d.

(e) Teavitatud asutus võtab otsuse 
langetamisel pädeva ravimiasutuse või 
Euroopa Ravimiameti võimalikku 
arvamust nõuetekohaselt arvesse. Kui
teavitatud asutus sellest seisukohast 
kõrvale kaldub, põhjendab ta oma otsust
pädevale ravimiasutusele või 
ravimiametile. Kui kompromissile ei jõuta, 
saadetakse küsimus edasi 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. Kavandi 
hindamise tunnistus antakse vastavalt 
punkti 6.1 alapunktile d.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus öeldakse, et teavitatud asutus võtab Euroopa Ravimiameti arvamust asjakohaselt 
arvesse (VIII lisa, punkti 6.2 alapunkt e). See jätab piisavalt ruumi tõlgendamiseks ja kuigi 
teavitatud asutusel ei ole kohustust Euroopa Ravimiameti seisukohta järgida, tundub 
ebatõenäoline, et seda eiratakse. Niisiis on vaja kindlaks määrata, mis juhtub siis, kui 
Euroopa Ravimiameti ja pädeva asutuse hinnangud ei lange kokku.
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Muudatusettepanek 107
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 1. jagu – punkt 1 – alapunkt 1.1.2 – alapunkt 1.2.1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1.4 Analüütilise toimivusega seotud 
andmed võetakse kokku osana kliiniliste 
tõendite aruandest.

1.2.1.4 Kliiniliste tõendite aruandega on 
kaasas kõik analüütilise toimivusega 
seotud andmed ja nende kokkuvõte võib 
moodustada aruande osa.

Or. en

Selgitus

Asjakohaseks järelevalveks; andmekogu on juba olemas ja see ei too kaasa mingit täiendavat 
koormust.

Muudatusettepanek 108
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 1. jagu – punkt 1 – alapunkt 1.2.2 – alapunkt 1.2.2.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2.5 Kliinilise toimivusega seotud 
andmed võetakse kokku osana kliiniliste 
tõendite aruandest.

1.2.2.5 Kliiniliste tõendite aruandega on 
kaasas kõik kliinilise toimivusega seotud 
andmed ja nende kokkuvõte võib 
moodustada aruande osa.

Or. en

Selgitus

Asjakohaseks järelevalveks; andmekogu on juba olemas ja see ei too kaasa mingit täiendavat 
koormust.

Muudatusettepanek 109
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 1. jagu – punkt 1 – alapunkt 1.2.2 – alapunkt 1.2.2.6 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seadmete puhul, mis on VII lisas 
sätestatud eeskirjade kohaselt liigitatud C 
klassi, sisaldab kliinilise toimivuse uuringu 
aruanne andmete analüüsimeetodit, 
uuringu järeldusi ja uuringu protokolli 
asjaomaseid üksikasju;

– seadmete puhul, mis on VII lisas 
sätestatud eeskirjade kohaselt liigitatud C 
klassi, sisaldab kliinilise toimivuse uuringu 
aruanne andmete analüüsimeetodit, 
uuringu järeldusi ja uuringu protokolli 
asjaomaseid üksikasju ning täielikku 
andmekogu;

Or. en

Muudatusettepanek 110
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 1. jagu – punkt 1 – alapunkt 1.2.2 – alapunkt 1.2.2.6 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seadmete puhul, mis on VII lisas 
sätestatud eeskirjade kohaselt liigitatud D 
klassi, sisaldab kliinilise toimivuse uuringu 
aruanne andmete analüüsimeetodit, 
uuringu järeldust, uuringu protokolli 
asjaomaseid üksikasju ja üksikuid 
andmepunkte.

– seadmete puhul, mis on VII lisas 
sätestatud eeskirjade kohaselt liigitatud D 
klassi, sisaldab kliinilise toimivuse uuringu 
aruanne andmete analüüsimeetodit, 
uuringu järeldust, uuringu protokolli 
asjaomaseid üksikasju ning täielikku 
andmekogu;

Or. en

Muudatusettepanek 111
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 3. jagu – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik kliinilise toimivuse uuringu etapid, 
alates esimestest uuringu vajaduse ja 
põhjenduse kaalutlustest kuni tulemuste 

Kõik kliinilise toimivuse uuringu etapid, 
alates esimestest uuringu vajaduse ja 
põhjenduse kaalutlustest kuni tulemuste 
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avaldamiseni, viiakse läbi kooskõlas 
tunnustatud eetiliste põhimõtetega, näiteks 
nendega, mis on sätestatud inimestega 
läbiviidavate meditsiiniliste uuringute 
eetiliste põhimõtete Helsingi 
deklaratsioonis, mis võeti vastu Maailma 
Arstide Liidu poolt 18. ülemaailmsel 
meditsiiniassambleel Helsingis 1964. aastal 
ning mida muudeti viimati 59. Maailma 
Arstide Liidu üldkogul Koreas Soulis 
2008. aastal.

avaldamiseni, viiakse läbi kooskõlas 
tunnustatud eetiliste põhimõtetega, näiteks 
nendega, mis on sätestatud inimestega 
läbiviidavate meditsiiniliste uuringute 
eetiliste põhimõtete Helsingi 
deklaratsioonis, mis võeti vastu Maailma 
Arstide Liidu poolt 18. ülemaailmsel 
meditsiiniassambleel Helsingis 1964. aastal 
ning mida muudeti viimati 59. Maailma 
Arstide Liidu üldkogul Koreas Soulis 
2008. aastal. Ülaltoodud põhimõtete 
järgimine tagatakse asjaomase 
eetikakomisjoni heakskiitva otsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 112
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt 2.3.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise toimivuse uuringu aruanne, 
millele kirjutab alla arst või muu volitatud 
vastutav isik, sisaldab dokumenteeritud 
teavet kliinilise toimivuse uuringu 
protokolli, kliinilise toimivuse uuringu 
tulemuste ja kokkuvõtete kohta, sealhulgas 
negatiivseid tulemusi. Tulemused ja 
kokkuvõtted peavad olema läbipaistvad, 
objektiivsed ja kliiniliselt asjakohased. 
Aruandes sisalduv teave peab olema piisav 
selleks, et sõltumatu osapool saaks sellest 
aru ka ilma viideteta muudele 
dokumentidele. Aruanne sisaldab vajadusel 
ka mis tahes muudatusi või kõrvalekaldeid 
ja andmete väljajätmisi koos asjakohase 
põhjendusega.

Kliinilise toimivuse uuringu aruanne, 
millele kirjutab alla arst või muu volitatud 
vastutav isik, sisaldab dokumenteeritud 
teavet kliinilise toimivuse uuringu 
protokolli, kliinilise toimivuse uuringu 
tulemuste ja kokkuvõtete kohta, sealhulgas 
negatiivseid tulemusi. Tulemused ja 
kokkuvõtted peavad olema läbipaistvad, 
objektiivsed ja kliiniliselt asjakohased. 
Aruandes sisalduv teave peab olema piisav 
selleks, et sõltumatu osapool saaks sellest 
aru ka ilma viideteta muudele 
dokumentidele. Aruanne sisaldab vajadusel 
ka mis tahes muudatusi või kõrvalekaldeid 
ja andmete väljajätmisi koos asjakohase 
põhjendusega. Aruandega on kaasas 
punktis 3.1 osutatud kliiniliste tõendite 
aruanne ning see tehakse artiklis 51 
osutatud elektroonilise süsteemi kaudu 
üldsusele kättesaadavaks, kui seade turule 
jõuab.
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Or. en

Muudatusettepanek 113
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa –1. jagu – punkt 3 – alapunkt 3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.3 Kliinilisi tõendeid ja nendega seotud 
dokumente ajakohastatakse asjaomase 
seadme kogu olelusringi jooksul 
andmetega, mis saadakse artikli 8 lõikes 5 
osutatud tootja turustamisjärgse järelevalve 
kava rakendamise käigus. Kava hõlmab ka 
seadme turustamisjärgse järelevalve kava 
vastavalt käesoleva lisa B osale.

Andmeid kliiniliste tõendite kohta ja 
nendega seotud dokumente ajakohastatakse 
asjaomase seadme kogu olelusringi jooksul 
andmetega, mis saadakse artikli 8 lõikes 5 
osutatud tootja turustamisjärgse järelevalve 
kava rakendamise käigus. Kava hõlmab ka 
seadme turustamisjärgse järelevalve kava 
vastavalt käesoleva lisa B osale. Andmed 
kliiniliste tõendite kohta ja nende
turustamisjärgse järelevalve raames 
ajakohastatud versioonid on artiklis 51 ja 
artiklis 60 osutatud elektrooniliste 
süsteemide kaudu avalikkusele 
kättesaadavad.

Or. en


