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Tarkistus 48
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 
kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 
järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamisen jälkeistä turvallisuutta 
paremman vaaratilanteista raportoinnin, 
kohdennettujen käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 
myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 
auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 
UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 
parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 
varastonhallintaa.

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 
kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 
järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamisen jälkeistä turvallisuutta 
paremman vaaratilanteista raportoinnin, 
kohdennettujen käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 
myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 
auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 
UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 
parantaa sairaaloiden, apteekkien ja 
tukkukaupan hankintaohjelmia ja 
varastonhallintaa. UDI-järjestelmän olisi 
oltava yhteensopiva markkinoilla jo 
olevien muiden järjestelmien kanssa.

Or. de

Tarkistus 49
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 
kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 
kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 
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järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamisen jälkeistä turvallisuutta 
paremman vaaratilanteista raportoinnin, 
kohdennettujen käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 
myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 
auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 
UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 
parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 
varastonhallintaa.

järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamisen jälkeistä turvallisuutta 
paremman vaaratilanteista raportoinnin, 
kohdennettujen käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 
myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 
auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 
UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 
parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 
varastonhallintaa ja järjestelmän olisi 
oltava mahdollisimman yhteensopiva 
kyseisissä ympäristöissä jo käytettävien 
tunnistusjärjestelmien kanssa.

Or. fr

Tarkistus 50
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Komission olisi hyväksyttävä 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä silloin, kun tämä 
on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät sovellettavia 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä koskevan kansallisen 
poikkeuksen laajentamiseen unionin 
alueelle poikkeustapauksissa; jotka liittyvät 
komission kantaan sen osalta, onko riskin 
aiheuttavan in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen vuoksi 
toteutettava kansallinen väliaikainen 
toimenpide tai kansallinen väliaikainen 
ennaltaehkäisevä terveydensuojelutoimi 
perusteltu; ja jotka liittyvät riskin 
aiheuttavan in vitro -diagnostiikkaan 

(63) Komission olisi hyväksyttävä 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä silloin, kun tämä 
on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät sovellettavia 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä koskevan kansallisen 
poikkeuksen laajentamiseen unionin 
alueelle poikkeustapauksissa; jotka liittyvät 
komission kantaan sen osalta, onko riskin 
aiheuttavan in vitro -diagnostiikkaan
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen vuoksi 
toteutettava kansallinen väliaikainen 
toimenpide tai kansallinen väliaikainen 
ennaltaehkäisevä terveydensuojelutoimi 
perusteltu; ja jotka liittyvät riskin 
aiheuttavan in vitro -diagnostiikkaan 
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tarkoitetun lääkinnällisen laitteen vuoksi 
toteutettavan unionin toimenpiteen 
hyväksymiseen.

tarkoitetun lääkinnällisen laitteen vuoksi 
toteutettavan unionin toimenpiteen 
hyväksymiseen. Tätä perustelua olisi 
arvioitava kohtuullisessa ajassa, jotta 
voidaan varmistaa, että 
täytäntöönpanosäädökset ovat 
asianmukaisia.

Or. en

Tarkistus 51
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen 
laite mutta jonka sen valmistaja on 
nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi 
yhdessä yhden tai useamman in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 
laitteen kanssa, jotta kyseistä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
mukaisesti;

3) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen 
laite mutta jonka sen valmistaja on 
nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi 
yhdessä yhden tai useamman in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 
laitteen kanssa, jotta kyseistä in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
mukaisesti tai jotta niillä voitaisiin edistää 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen lääketieteellistä 
toimivuutta;

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollossa käytetään enenevässä määrin yleiseen tarkoitukseen suunniteltua 
kuluttajateknologiaa. Geneerinen kuluttajatuote saattaa edistää lääkinnällisen laitteen 
toimivuutta, mutta se ei saa edes teoriassa vaikuttaa itse lääkinnällisen laitteen 
turvallisuuteen eikä suorituskykyyn.
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Tarkistus 52
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 
joka on nimenomaisesti tarkoitettu 
kohdennettua hoitoa varten soveltuvien 
potilaiden valitsemiseen sellaisten 
potilaiden joukosta, joilla on aiemmin 
diagnosoitu sairaus tai sairastumisalttius;

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 
joka on nimenomaisesti tarkoitettu 
auttamaan yhteen tai useampaan 
lääkkeeseen perustuvaa kohdennettua 
hoitoa varten soveltuvien potilaiden 
valitsemisessa tai soveltumattomien 
karsimisessa sellaisten potilaiden joukosta, 
joilla on aiemmin diagnosoitu sairaus tai 
sairastumisalttius;

Or. en

Tarkistus 53
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen;

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen, pois 
luettuna laboratoriot, jotka tarjoavat 
kaupallisia kliinisiä palveluja;

Or. en

Tarkistus 54
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 28 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

28) ’kliinisellä tutkimusnäytöllä’ 
tarkoitetaan tietoja, jotka tukevat 
tieteellistä validiteettia ja vahvistavat 
laitteen suorituskyvyn siinä käytössä, johon 
valmistaja on sen tarkoittanut;

28) ’kliinisellä tutkimusnäytöllä’ 
tarkoitetaan myönteisiä ja kielteisiä tietoja, 
jotka tukevat tieteellisen validiteetin 
arviointia ja vahvistavat laitteen 
suorituskyvyn siinä käytössä, johon 
valmistaja on sen tarkoittanut;

Or. en

Tarkistus 55
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

30) ’laitteen suorituskyvyllä’ tarkoitetaan 
laitteen kykyä saavuttaa valmistajan 
ilmoittama käyttötarkoitus. Se koostuu 
analyyttisesta suorituskyvystä ja tapauksen 
mukaan kliinisestä suorituskyvystä, joiden 
avulla laitteen suunniteltu käyttötarkoitus 
toteutuu;

30) ’laitteen suorituskyvyllä’ tarkoitetaan 
laitteen kykyä saavuttaa valmistajan 
ilmoittama käyttötarkoitus. Se koostuu 
teknisten valmiuksien saavuttamisesta, 
analyyttisesta suorituskyvystä ja tapauksen 
mukaan kliinisestä suorituskyvystä, joiden 
avulla laitteen suunniteltu käyttötarkoitus 
toteutuu;

Or. en

Tarkistus 56
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 35 alakohta

Komission teksti Tarkistus

35) ’suorituskyvyn arvioinnilla’ 
tarkoitetaan tietojen arviointia ja 
analysointia laitteen analyyttisen ja 
soveltuvissa tapauksissa kliinisen 
suorituskyvyn toteamiseksi tai 

35) ’suorituskyvyn arvioinnilla’ 
tarkoitetaan tietojen arviointia ja 
analysointia sen varmistamiseksi, että laite 
toimii valmistajan tarkoittamalla tavalla, 
ja laitteen teknisen, analyyttisen ja 
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tarkistamiseksi; soveltuvissa tapauksissa kliinisen 
suorituskyvyn toteamiseksi tai 
tarkistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 57
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 45 alakohta

Komission teksti Tarkistus

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
aloittamisesta ja hallinnoimisesta;

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
aloittamisesta, hallinnoimisesta, tai 
rahoittamisesta;

Or. en

Tarkistus 58
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkiin A, B ja C 
luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 
valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 
laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos noudattaa standardia 
EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 
tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot 

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
laitteisiin, jotka valmistetaan ja käytetään 
yhdessä ja samassa terveysalan laitoksessa, 
edellyttäen, että valmistus ja käyttö 
tapahtuvat terveysalan laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos on akkreditoitu EN ISO 
15189 -standardin tai muun vastaavaksi 
tunnustetun standardin mukaisesti.
Terveysalan laitosten on esitettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle luettelon 
tällaisista laitteista ja perustelut niiden 
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voivat vaatia terveysalan laitosta
esittämään toimivaltaiselle viranomaiselle 
luettelon niiden alueella valmistetuista ja 
käytetyistä tällaisista laitteista ja edellyttää, 
että kyseisten laitteiden valmistukseen ja 
käyttöön sovelletaan turvallisuutta 
koskevia lisävaatimuksia.

käytölle etenkin, kun vastaavia laitteita on 
jo asetettu saataville markkinoilla. Näiden 
tietojen on oltava julkisesti saatavilla. 
Jäsenvaltiot voivat myös soveltaa 
kyseisten laitteiden valmistukseen ja 
käyttöön turvallisuutta koskevia 
lisävaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 59
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkiin A, B ja C 
luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 
valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 
laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos noudattaa standardia 
EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 
tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot 
voivat vaatia terveysalan laitosta 
esittämään toimivaltaiselle viranomaiselle 
luettelon niiden alueella valmistetuista ja 
käytetyistä tällaisista laitteista ja edellyttää, 
että kyseisten laitteiden valmistukseen ja 
käyttöön sovelletaan turvallisuutta 
koskevia lisävaatimuksia.

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkiin A, B ja C 
luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 
valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 
laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos on akkreditoitu EN ISO 
15189 -standardin tai muun vastaavaksi 
tunnustetun standardin mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat vaatia terveysalan 
laitosta esittämään toimivaltaiselle 
viranomaiselle luettelon niiden alueella 
valmistetuista ja käytetyistä tällaisista 
laitteista ja edellyttää, että kyseisten 
laitteiden valmistukseen ja käyttöön 
sovelletaan turvallisuutta koskevia 
lisävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Tällä säädöksellä pyritään säätelemään sellaisia lääkinnällisiä laitteita, jotka eivät pääse 
markkinoille eivätkä ole saatavilla markkinoilla. Terveysalan laitosten on oltava vastuussa 
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siitä, että luokkaan D kuuluva talon sisäinen diagnostiikka täyttää turvallisuusstandardit.

Tarkistus 60
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 
laitteiden on täytettävä tämän asetuksen 
vaatimukset, vaikka ne valmistettaisiin ja 
käytettäisiin yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa. Kyseisiin
laitteisiin ei kuitenkaan sovelleta 
16 artiklassa vahvistettuja CE-merkintää 
koskevia säännöksiä ja 21–25 artiklassa 
tarkoitettuja vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 61
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, luokkaan D 
luokiteltuja lääkinnällisiä laitteita, joita 
tarvitaan veren- tai elintensiirtoon, 
voidaan valmistaa ja käyttää yksittäisessä 
terveysalan laitoksessa täyttämättä tämän 
asetuksen kaikkia vaatimuksia 
edellyttäen, että laitteet täyttävät 
ensimmäisessä alakohdassa määritellyt 
ehdot, liitteessä I olevat olennaiset 
vaatimukset, 6 artiklassa tarkoitetut 
sovellettavat yhdenmukaistetut standardit 
ja 7 artiklassa tarkoitetut yhteiset tekniset 
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eritelmät. Tätä poikkeusta sovelletaan 
ainoastaan, jos ja kun tällaisia laitteita ei 
ole saatavilla markkinoilla CE-
merkinnällä varustettuina.

Or. en

Perustelu

Tällä säädöksellä pyritään säätelemään sellaisia lääkinnällisiä laitteita, jotka eivät pääse 
markkinoille eivätkä ole saatavilla markkinoilla. Terveysalan laitosten on oltava vastuussa 
siitä, että luokkaan D kuuluva talon sisäinen diagnostiikka täyttää turvallisuusstandardit.

Tarkistus 62
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi luokkaan D luokiteltuja laitteita, 
joita tarvitaan veren- tai elintensiirtoon ja 
joita ei ole saatavilla CE-merkinnällä 
varustettuina tai joita on saatavilla CE-
merkinnällä varustettuina, mutta jotka 
eivät täytä asianmukaisia standardeja tai 
käyttäjien edellyttämiä eritelmiä, voidaan 
valmistaa ja käyttää yksittäisessä 
terveysalan laitoksessa täyttämättä tämän 
asetuksen vaatimuksia edellyttäen, että ne 
täyttävät ensimmäisessä alakohdassa 
määritellyt ehdot, olennaiset vaatimukset 
(liite I), sovellettavat yhdenmukaistetut 
standardit (6 artikla) ja sovellettavat 
yhteiset tekniset eritelmät (7 artikla).

Or. en

Perustelu

Talon sisällä käytettäviä luokkaan D kuuluvia laitteita varten olisi myönnettävä poikkeus 
eräistä tämän säädöksen vaatimuksista, jotta harvinaiset tai epäsäännöllisesti ilmenevät 
tarttuvat taudinaiheuttajat voidaan havaita, kun CE-merkinnällä varustettuja laitteita ei ole 
saatavilla. Näiden IVD-laitteiden on kuitenkin täytettävä olennaiset vaatimukset (liite I), 
yhdenmukaistetut standardit ja sovellettavat yhteiset tekniset eritelmät, jotta voidaan osoittaa, 
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että ne täyttävät laatua ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Tarkistus 63
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteiden valmistajien on perustettava ja 
pidettävä ajan tasalla laitteen 
riskiluokitukseen ja tyyppiin suhteutettu 
järjestelmällinen menettely markkinoille 
saatetuista tai käyttöön otetuista laitteista 
saatujen kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 
vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 
vaaratilanne-epäilyjä koskevien 
terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 
ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 
raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 
tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan 
suunnitelman on oltava osa markkinoille 
saattamisen jälkeistä valvontaa koskevaa 
suunnitelmaa. Jos markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa ei pidetä tarpeellisena, 
tämä on asianmukaisesti perusteltava ja 
osoitettava asiakirjoin markkinoille 
saattamisen jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa.

Laitteiden valmistajien on perustettava ja 
pidettävä ajan tasalla laitteen 
riskiluokitukseen ja tyyppiin suhteutettu 
järjestelmällinen menettely markkinoille 
saatetuista tai käyttöön otetuista laitteista 
saatujen kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 
vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 
vaaratilanne-epäilyjä koskevien 
terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 
ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 
raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi, 
ilmoitusten tekemiseksi 60 artiklassa 
tarkoitettuun sähköiseen 
vaaratilannejärjestelmään ja niiden 
tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan 
suunnitelman on oltava osa markkinoille 
saattamisen jälkeistä valvontaa koskevaa 
suunnitelmaa. Jos markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa ei pidetä tarpeellisena, 
tämä on asianmukaisesti perusteltava ja 
osoitettava asiakirjoin markkinoille 
saattamisen jälkeistä valvontaa koskevassa 
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suunnitelmassa, ja siihen on hankittava 
lupa toimivaltaiselta viranomaiselta.

Or. en

Tarkistus 64
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitettujen laitteiden ja 
vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 
olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 
tiedot on toimitettava sen jäsenvaltion 
kielellä tai kielillä, jossa laite saavuttaa 
aiotun käyttäjänsä.

Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitettujen laitteiden ja 
vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 
olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 
tiedot on toimitettava helposti 
hahmotettavissa olevalla tavalla ja sen 
jäsenvaltion kielellä tai kielillä, jossa laite 
saavuttaa aiotun käyttäjänsä.

Or. en

Tarkistus 65
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 
asiasta jakelijoille ja soveltuvissa 
tapauksissa valtuutetulle edustajalle.

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 
asiasta vastuussa olevalle kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jakelijoille 
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ja soveltuvissa tapauksissa valtuutetulle 
edustajalle.

Or. en

Tarkistus 66
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen kuin laite asetetaan saataville 
markkinoilla, jakelijoiden on tarkistettava, 
että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

2. Ennen kuin laite asetetaan ensimmäistä 
kertaa saataville markkinoilla, jakelijoiden 
on tarkistettava, että seuraavat vaatimukset 
täyttyvät:

Or. de

Perustelu

Jakelija on vastuussa laitteen turvallisuudesta toimitusketjussa. Laitteen turvallisuus tai 
asiakirjojen täydellisyys taas kuuluvat valmistajan tai maahantuojan vastuulle.

Tarkistus 67
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotteen mukana on valmistajan 
8 artiklan 7 kohdan mukaisesti antamat 
tiedot;

b) jos valmistaja tai maahantuoja ei ole 
antanut 
vaatimustenmukaisuusvakuutusta, 
laitteen mukana on valmistajan 8 artiklan 
7 kohdan mukaisesti antamat tiedot;

Or. de

Perustelu

Jakelija on vastuussa laitteen turvallisuudesta toimitusketjussa. Laitteen turvallisuus tai 



AM\935390FI.doc 15/39 PE510.668v01-00

FI

asiakirjojen täydellisyys taas kuuluvat valmistajan tai maahantuojan vastuulle.

Tarkistus 68
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) valmistaja on noudattanut 22 artiklassa
ja mahdollinen maahantuoja on 
noudattanut 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

c) valmistaja ja mahdollinen maahantuoja 
ovat noudattaneet 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Jakelija on vastuussa laitteen turvallisuudesta toimitusketjussa. Laitteen turvallisuus tai 
asiakirjojen täydellisyys taas kuuluvat valmistajan tai maahantuojan vastuulle.

Tarkistus 69
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava toiminta-alansa puitteissa, 
että tarvittavat korjaavat toimenpiteet 
toteutetaan kyseisen laitteen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi 
aiheelliseksi katsotuissa tapauksissa. 
Mikäli laite aiheuttaa riskin, niiden on 
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asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

myös viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 
laitteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Or. de

Perustelu

Toimitusketjussa olisi erotettava toisistaan erityyppiset toimijat.

Tarkistus 70
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on käännettävä sen jäsenvaltion 
vaatimalle viralliselle kielelle tai 
virallisille kielille, jossa laite asetetaan 
saataville.

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on esitettävä jollakin unionin
virallisella kielellä.

Or. en

Tarkistus 71
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 8 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) oikeutettu intressi suojata kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja;

b) oikeutettu intressi suojata kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja siinä määrin, kun 
tämä ei heikennä kansanterveyden 
suojelua;

Or. en

Tarkistus 72
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yhteensopivuus markkinoilla jo 
olevien lääkinnällisten laitteiden 
tunnistamisjärjestelmien kanssa.

Or. de

Perustelu

Moitteettoman toimivuuden kannalta on tärkeää, että jäljittämisjärjestelmät ovat teknisesti 
yhteensopivia.

Tarkistus 73
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yhteensopivuus lääkinnällisiä laitteita 
käsittelevien toimijoiden käyttämien 
muiden jäljittämisjärjestelmien kanssa.

Or. fr
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Tarkistus 74
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 
– lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja 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 
40 artiklan mukaisesti.

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 
– lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Se on 
asetettava julkisesti saataville ja esitettävä 
siten, että aiottu käyttäjä ymmärtää sen 
selkeästi. Tiivistelmän luonnos on 
toimitettava osana asiakirja-aineistoa 
validoitavaksi ilmoitetulle laitokselle, joka 
osallistuu vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin 40 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 75
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 
– lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja 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 
40 artiklan mukaisesti.

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 
– lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Se on 
esitettävä siten, että aiottu käyttäjä 
ymmärtää sen selkeästi. Tiivistelmän 
oheen liitetään tiedot, jotka on kerätty 
kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille 
saattamisen jälkeisessä kliinisessä 
seurannassa. Tiivistelmän luonnos on 
toimitettava osana asiakirja-aineistoa 
validoitavaksi ilmoitetulle laitokselle, joka 
osallistuu vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin 40 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 76
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
26 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 tiedotettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
mahdollisista muutoksista näihin tietoihin. 
Komissio määrittelee tämän 
tietojenvaihdon ja jäsenvaltioissa 
vakiintuneiden parhaiden käytänteiden 
perusteella kahden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ohjeet 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arviointia, nimeämistä 
ja ilmoittamista koskeville menettelyille 
sekä ilmoitettujen laitosten valvonnalle, 
josta asianomaiset kansalliset 
viranomaiset huolehtivat.

Or. en

Tarkistus 77
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alihankinta rajataan ainoastaan 
erityistehtäviin, jotka kytkeytyvät 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin, ja 
alihankinnan tarve on perusteltava 
asianmukaisesti kansalliselle 
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viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 78
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointiprosessiin osallistuvan, 
hakemuksen esittäneen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen saamiin tukiin 
sovelletaan 30 artiklassa tarkoitettua 
ilmoitusmekanismia ja arviointia, etenkin 
jos laitos sijaitsee kolmannessa maassa.

Or. pt

Tarkistus 79
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa 
sen tietoon on tuotu epäilyjä, jotka 
koskevat sitä, täyttääkö ilmoitettu laitos 
edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset 
tai siihen sovellettavat velvoitteet. Se voi 
käynnistää tällaisia tutkimuksia myös 
omasta aloitteestaan.

1. Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa 
sen tietoon on tuotu epäilyjä, jotka 
koskevat sitä, täyttääkö ilmoitettu laitos 
edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset 
tai siihen sovellettavat velvoitteet. Se voi 
käynnistää tällaisia tutkimuksia myös 
omasta aloitteestaan, mukaan lukien 
kokoonpanoltaan 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia vastaavan 
yhteisen arviointiryhmän tekemä 
ilmoitetun laitoksen tarkastus ilman 
ennakkoilmoitusta.
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Or. pt

Tarkistus 80
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta varmistettaisiin, että ilmoitetut 
laitokset soveltavat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä yhdenmukaisella 
tavalla, komissio voi
täytäntöönpanosäädöksin täsmentää
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyjä 
koskevat seikat seuraavien seikkojen 
osalta:

Jotta varmistettaisiin, että ilmoitetut 
laitokset soveltavat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä yhdenmukaisella 
tavalla, komissio täsmentää
täytäntöönpanosäädöksin yksityiskohtaiset 
säännöt ja menettelyjä koskevat seikat 
seuraavien seikkojen osalta:

Or. en

Tarkistus 81
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamisen 
osoittamista kliinisten suorituskykyä 
koskevien tietojen tai niiden osien 
perusteella ei pidetä asianmukaisena, 
tällaiselle poikkeukselle on esitettävä 
riittävät perustelut, jotka pohjautuvat 
valmistajan riskinhallinnan tuloksiin sekä 
laitteen ominaisuuksien ja etenkin sen 
suunnitellun käyttötarkoituksen tai 
käyttötarkoitusten, suunnitellun 
suorituskyvyn ja valmistajan väitteiden 
tarkasteluun. Yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten mukaisuuden 
riittävä osoittaminen pelkästään 
analyyttisen suorituskyvyn arvioinnin 

4. Jos yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamisen 
osoittamista kliinisten suorituskykyä 
koskevien tietojen tai niiden osien 
perusteella ei pidetä asianmukaisena, 
tällaiselle poikkeukselle on esitettävä 
riittävät perustelut, jotka pohjautuvat 
valmistajan riskinhallinnan tuloksiin sekä 
laitteen ominaisuuksien ja etenkin sen 
suunnitellun käyttötarkoituksen tai 
käyttötarkoitusten, suunnitellun 
suorituskyvyn ja valmistajan väitteiden 
tarkasteluun. Yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten mukaisuuden 
riittävä osoittaminen pelkästään 
analyyttisen suorituskyvyn arvioinnin 
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tulosten perusteella on asianmukaisesti 
perusteltava liitteessä II tarkoitetuissa 
teknisissä asiakirjoissa.

tulosten perusteella on asianmukaisesti 
perusteltava liitteessä II tarkoitetuissa 
teknisissä asiakirjoissa.

Yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamisen 
osoittamista koskevaan poikkeukseen, 
joka perustuu ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin kliinisiin tietoihin, on 
saatava ensin lupa toimivaltaiselta 
viranomaiselta.

Or. en

Tarkistus 82
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tieteellistä validiteettia, analyyttistä 
suorituskykyä ja soveltuvissa tapauksissa 
kliinistä suorituskykyä koskevista tiedoista 
on laadittava tiivistelmä osaksi 
liitteessä XII olevan A osan 3 kohdassa 
tarkoitettua kliinistä tutkimusnäyttöä 
koskevaa raporttia. Kliinistä 
tutkimusnäyttöä koskeva raportti on 
esitettävä tai siihen on oltava täydelliset 
viittaukset liitteessä II tarkoitetuissa 
kyseistä laitetta koskevissa teknisissä 
asiakirjoissa.

5. Tieteellistä validiteettia, analyyttistä 
suorituskykyä ja soveltuvissa tapauksissa 
kliinistä suorituskykyä koskevista tiedoista 
on laadittava tiivistelmä osaksi 
liitteessä XII olevan A osan 3 kohdassa 
tarkoitettua kliinistä tutkimusnäyttöä 
koskevaa raporttia. Kliinistä 
tutkimusnäyttöä koskeva raportti on 
esitettävä liitteessä II tarkoitetuissa 
kyseistä laitetta koskevissa teknisissä 
asiakirjoissa ja se on asetettava yleisön 
saataville käyttäen 51 artiklassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää, kun 
laite saatetaan markkinoille.

Or. en

Tarkistus 83
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 
tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 
ne on suoritettava siten, että tällaisiin 
kliinistä suorituskykyä koskeviin 
tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 
oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 
suojellaan ja että kliinistä suorituskykyä 
koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 
kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja.

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 
tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 
ne on suoritettava siten, että tällaisiin 
kliinistä suorituskykyä koskeviin 
tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 
oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 
suojellaan ja että kliinistä suorituskykyä 
koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 
kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja. 
Kliinistä suorituskykyä koskevien 
tutkimusten toteuttaminen edellyttää 
myönteistä lausuntoa asiasta vastaavalta 
eettiseltä toimikunnalta.

Or. en

Tarkistus 84
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus. Arvioinnissa on 
otettava huomioon vähintään yhden 
sellaisen henkilön näkökanta, jonka 
erityisala ei liity tieteeseen. Lisäksi on 
otettava huomioon vähintään yhden 
potilaan näkökanta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus. Arvioinnissa on 
otettava huomioon vähintään yhden 
sellaisen henkilön näkökanta, jonka 
erityisala ei liity tieteeseen. Lisäksi on 
otettava huomioon vähintään yhden 
potilaan näkökanta. Kliinistä 
suorituskykyä koskevien tutkimusten 
toteuttaminen edellyttää myönteistä 
lausuntoa asiasta vastaavalta eettiseltä 
toimikunnalta.

Or. en
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Tarkistus 85
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kliinistä suorituskykyä koskevien 
tutkimusten rekisteröinti 50 artiklan 
mukaisesti;

a) kliinistä suorituskykyä koskevien 
tutkimusten rekisteröinti 50 artiklan 
mukaisesti ja tuotetut kliiniset tiedot;

Or. en

Tarkistus 86
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
suoritettavia kliinistä suorituskykyä 
koskevia tutkimuksia koskevat tiedot 
silloin, kun kyse on 56 artiklan mukaisesta 
keskitetystä hakemuksesta;

c) useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
suoritettavia kliinistä suorituskykyä 
koskevia tutkimuksia koskevat tiedot ja 
tuotetut kliiniset tiedot silloin, kun kyse on 
56 artiklan mukaisesta keskitetystä 
hakemuksesta;

Or. en

Tarkistus 87
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 
Regulation on clinical trials] […] artiklan 

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 
Regulation on clinical trials] […] artiklan 
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mukaisesti perustetun ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 50 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 
tietoja saa saattaa ainoastaan 
jäsenvaltioiden ja komission saataville.

mukaisesti perustetun ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 50 artiklassa ja 
51 artiklan 1 kohdan a, c ja d alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 
tietoja saa saattaa ainoastaan 
jäsenvaltioiden ja komission saataville.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden ja kansanterveyteen liittyvien syiden vuoksi. Ei ole perustetta estää 
riippumattomia tutkijoita perehtymästä kliinistä suorituskykyä ja haittatapahtumia koskeviin 
tietoihin.

Tarkistus 88
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritellään, mitkä 
sähköiseen järjestelmään kootuista ja 
siinä käsitellyistä kliinistä suorituskykyä 
koskevia tutkimuksia käsittelevistä muista 
tiedoista on julkaistava, jotta 
mahdollistetaan yhteentoimivuus 
asetuksella (EU) N:o [Ref. of future 
Regulation on clinical trials] perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Sovelletaan 50 artiklan 3 ja 
4 kohtaa.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritellään tekniset 
vaatimukset ja parametrit, jotta 
mahdollistetaan yhteentoimivuus 
asetuksella (EU) N:o [Ref. of future 
Regulation on clinical trials] perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa.

Or. en
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Tarkistus 89
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimeksiantaja tekee kliinistä 
suorituskykyä koskevaan tutkimukseen 
muutoksia, joilla on todennäköisesti 
huomattava vaikutus tutkittavien 
turvallisuuteen tai oikeuksiin taikka 
tutkimuksessa tuotettavien kliinisten 
tietojen varmuuteen tai luotettavuuteen, 
tämän on ilmoitettava asianomaisille 
jäsenvaltioille kyseisten muutosten syyt ja 
sisältö. Ilmoituksen mukana on 
toimitettava ajan tasalle saatettu versio 
liitteessä XIII tarkoitetuista 
asiaankuuluvista asiakirjoista.

1. Jos toimeksiantaja tekee kliinistä 
suorituskykyä koskevaan tutkimukseen 
muutoksia, joilla on todennäköisesti 
huomattava vaikutus tutkittavien 
turvallisuuteen tai oikeuksiin taikka 
tutkimuksessa tuotettavien kliinisten 
tietojen varmuuteen tai luotettavuuteen, 
tämän on ilmoitettava asianomaisille 
jäsenvaltioille ja eettiselle toimikunnalle 
kyseisten muutosten syyt ja sisältö. 
Ilmoituksen mukana on toimitettava ajan 
tasalle saatettu versio liitteessä XIII 
tarkoitetuista asiaankuuluvista asiakirjoista.

Or. en

Tarkistus 90
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimeksiantaja voi toteuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetut muutokset aikaisintaan 
30 päivän kuluttua ilmoituksesta, ellei 
asianomainen jäsenvaltio ole ilmoittanut 
toimeksiantajalle, että se hylkää muutokset 
kansanterveyttä, potilasturvallisuutta tai 
yleistä järjestystä koskevien syiden 
perusteella.

2. Toimeksiantaja voi toteuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetut muutokset aikaisintaan 
30 päivän kuluttua ilmoituksesta, ellei 
asianomainen jäsenvaltio ole ilmoittanut 
toimeksiantajalle asianmukaisesti 
perustellusta hylkäämisestä.

Or. en

Perustelu

Alkuperäisessä tekstissä ehdotettu hylkäämisperusteiden rajoittaminen sivuuttaisi 
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perusteettomasti eräitä seikkoja, kuten riittämättömät tai liian epävarmat tiedot sekä muita 
eettisiä näkökohtia. Toimeksiantajien ehdottamat kliinisten tutkimuksien muutokset eivät saisi 
johtaa tieteellisten tai eettisten standardien heikentämiseen kaupallisin perustein.

Tarkistus 91
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 
keskeyttänyt tai lopettanut kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen, jos 
se on vaatinut kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen huomattavaa 
muutosta tai tilapäistä keskeyttämistä tai 
jos toimeksiantaja on ilmoittanut sille 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 
turvallisuussyiden vuoksi, jäsenvaltion on 
ilmoitettava päätöksestään ja siihen 
johtaneista syistä kaikille jäsenvaltioille ja 
komissiolle 51 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

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

Or. en

Tarkistus 92
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen päättymisestä toimitettava 
asianomaisille jäsenvaltioille tiivistelmä 
kliinistä suorituskykyä koskevan
tutkimuksen tuloksista liitteessä XII olevan 

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen päättymisestä toimitettava 
asianomaisille jäsenvaltioille tiivistelmä 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tuloksista liitteessä XII olevan 
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A osan 2.3.3 kohdassa tarkoitetun kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimusraportin muodossa. Mikäli 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin 
toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 
mahdollista vuoden kuluessa, se on 
toimitettava heti kun se on saatavilla. 
Tällöin liitteessä XII olevan A osan 
2.3.2 kohdassa tarkoitetussa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimussuunnitelmassa on tarkennettava 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tulosten toimittamisajankohta 
perusteluineen.

A osan 2.3.3 kohdassa tarkoitetun kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimusraportin muodossa sekä kaikki 
kliinistä suorituskykyä koskevassa 
tutkimuksessa kerätyt tiedot, mukaan 
luettuina kielteiset havainnot. Mikäli 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin 
toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 
mahdollista vuoden kuluessa, se on 
toimitettava heti kun se on saatavilla. 
Tällöin liitteessä XII olevan A osan 
2.3.2 kohdassa tarkoitetussa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimussuunnitelmassa on tarkennettava 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tulosten toimittamisajankohta 
perusteluineen.

Or. en

Perustelu

Tällaiset tiedot ovat jo toimeksiantajan saatavilla ja niistä on ilmoitettava jäsenvaltioille 
asianmukaista tilastollista seurantaa varten.

Tarkistus 93
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
56 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, 

2. Kyseisten jäsenvaltioiden on kuuden 
päivän kuluessa keskitetyn hakemuksen 
toimittamisesta sovittava siitä, mikä 
jäsenvaltio toimii koordinoivana 
jäsenvaltiona. Jäsenvaltiot ja komissio 
sopivat lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän yhteydessä selkeistä 
säännöistä koordinoivan jäsenvaltion 
nimittämiselle.
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toimeksiantajan ehdottaman jäsenvaltion 
on toimittava koordinoivana 
jäsenvaltiona. Jos jostakin muusta kuin 
toimeksiantajan ehdottamasta 
jäsenvaltiosta tulee koordinoiva 
jäsenvaltio, 49 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut määräajat alkavat sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona jäsenvaltio 
hyväksyy tehtävän.

Or. en

Perustelu

Komission tekstissä ehdotettu ratkaisu mahdollistaa sen, että toimeksiantajat voivat valita 
väljempiä standardeja soveltavat, pienemmin resurssein toimivat tai useiden pyyntöjen 
ruuhkauttamat toimivaltaiset viranomaiset. Tämä vaarantaa kliinisten tutkimusten hiljaisen 
hyväksynnän. Koordinoivaa jäsenvaltiota koskeva päätöksentekojärjestelmä voidaan luoda jo 
ehdotetussa lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmässä, koska tämä sopii ryhmän 
80 artiklassa kuvattuihin tehtäviin. 

Tarkistus 94
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on kirjattava 
kokonaisuudessaan tiedot seuraavista:

1. Toimeksiantajan on kirjattava 
kokonaisuudessaan ja rekisteröitävä 
51 artiklassa tarkoitettuun kliinisiä 
tutkimuksia koskevaan sähköiseen 
järjestelmään tiedot seuraavista:

Or. en

Tarkistus 95
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) vakava haittatapahtuma, jolla on syy-
seuraussuhde suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuun laitteeseen, 
vertailukohteeseen tai tutkimusmenettelyyn 
tai jossa tällainen syy-seuraussuhde on 
kohtuudella mahdollinen;

a) haittatapahtuma, jolla on syy-
seuraussuhde suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuun laitteeseen, 
vertailukohteeseen tai tutkimusmenettelyyn 
tai jossa tällainen syy-seuraussuhde on 
kohtuudella mahdollinen;

Or. en

Tarkistus 96
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli kyse on kliinistä suorituskykyä 
koskevasta tutkimuksesta, jonka osalta 
toimeksiantaja on käyttänyt 56 artiklassa 
tarkoitettua keskitettyä hakemusta, 
toimeksiantajan on raportoitava kaikista 
2 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista 
51 artiklassa tarkoitetun sähköisen 
järjestelmän kautta. Tämä raportti 
toimitetaan heti vastaanottamisajankohtana 
sähköisesti kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille.

Mikäli kyse on kliinisestä tutkimuksesta, 
jonka osalta toimeksiantaja on käyttänyt 
56 artiklassa tarkoitettua keskitettyä 
hakemusta, toimeksiantajan on raportoitava 
kaikista 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
tapahtumista 51 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta. Tämä 
raportti toimitetaan heti 
vastaanottamisajankohtana sähköisesti 
kaikille asianomaisille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 97
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat

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

Or. en

Tarkistus 98
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot ja komissio kehittävät 
kansallisten rekisterien ja 60 artiklassa 
tarkoitetun sähköisen 
vaaratilannejärjestelmän 
yhteentoimivuutta ja takaavat sen 
varmistaakseen, että tiedot viedään 
automaattisesti kyseiseen järjestelmään 
välttäen päällekkäistä rekisteröintiä.

Or. en

Perustelu

Laajoja väestönosia koskevien korkealaatuisten rekistereiden avulla vältetään rekisterien 
sirpaloituminen ja hankitaan parempi käsitys lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta ja 
vaikuttavuudesta.

Tarkistus 99
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

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. Niiden on 

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

viranomaisille. 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.

Or. fr

Tarkistus 100
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
60 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, ilmoitettujen 
laitosten ja terveydenhuollon 
ammattilaisten ja yleisön saataville, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta teollis-
ja tekijänoikeuksien säilyttämistä. Edellä 
60 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja ei katsota 
liikesalaisuuksina pidettäviksi tiedoiksi.

Or. en

Perustelu

Kliinisten tietojen saatavuus on olennaista järjestelmän avoimuudelle sekä riippumattomien 
tutkijoiden ja lääkealan ammattijärjestöjen tekemille analyyseille. Tällaisten kliinisten 
tietojen kohdalla ei ole kyse teollis- ja tekijänoikeuksista eikä liikesalaisuuksina pidettävistä 
tiedoista.

Tarkistus 101
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa asetuksessa olisi huolehdittava asianmukaisesta tiedottamisesta.

Tarkistus 102
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[3 kuukautta ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön ja että ne ovat riittävän 
varoittavia. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[3 kuukautta ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.

Or. en

Tarkistus 103
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sitä sovelletaan [viiden vuoden kuluttua 
sen voimaantulosta].

2. Sitä sovelletaan [kolmen vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta].

Or. en

Tarkistus 104
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 5 – A osa – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15. luokkaan C tai D kuuluvien laitteiden 
osalta tiivistelmä turvallisuudesta ja 
suorituskyvystä,

15. luokkaan C tai D kuuluvien laitteiden 
osalta tiivistelmä turvallisuudesta ja 
suorituskyvystä ja kaikista tiedoista, jotka 
on kerätty kliinisessä tutkimuksessa ja 
markkinoille saattamisen jälkeisessä 
kliinisessä seurannassa,

Or. en

Tarkistus 105
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 8 – I luku – 4 alakohta – 4.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.4 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 
yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin 
säännöllisin väliajoin valvonnan 
yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 
yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin 
säännöllisin väliajoin valvonnan 
yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 
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ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 
yhteydessä suoritettavien arviointien 
lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 
ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 
tarkastuksista suunnitelma, jota ei saa 
luovuttaa valmistajalle. 

ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 
yhteydessä suoritettavien arviointien 
lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 
ilman ennakkovaroitusta vähintään kerran 
vuodessa tehtävistä tarkastuksista 
suunnitelma, jota ei saa luovuttaa 
valmistajalle. 

Or. en

Tarkistus 106
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite 8 – II luku – 6 alakohta – 6.2. alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Ilmoitetun laitoksen on otettava 
päätöksenteossaan asianmukaisesti 
huomioon mahdollinen lääkealan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston lausunto. Sen on ilmoitettava 
lopullisesta päätöksestään asianomaiselle 
lääkealan toimivaltaiselle viranomaiselle 
tai Euroopan lääkevirastolle. 
Suunnittelutarkastustodistus on annettava 
6.1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

e) Ilmoitetun laitoksen on otettava 
päätöksenteossaan asianmukaisesti 
huomioon mahdollinen lääkealan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston lausunto. Jos ilmoitettu 
laitos poikkeaa kyseisestä kannasta, sen 
on perusteltava lopullinen päätöksensä 
asianomaiselle lääkealan toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai Euroopan 
lääkevirastolle. Jos kompromissiin ei 
päästä, asia on siirrettävä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle. 
Suunnittelutarkastustodistus on annettava 
6.1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa todetaan, että ilmoitetun laitoksen on otettava Euroopan lääkeviraston lausunto 
”asianmukaisesti huomioon” (liite VIII, 6.2 alakohdan e alakohta). Tämä jättää runsaasti 
tulkinnanvaraa, ja vaikka ilmoitetulla laitoksella ei ole velvoitetta noudattaa Euroopan 
lääkeviraston lausuntoa, sen sivuuttaminen vaikuttaa melko epätodennäköiseltä. Siksi on 
määriteltävä, mitä tapahtuu, jos Euroopan lääkeviraston ja ilmoitetun laitoksen arviot 
poikkeavat toisistaan.
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Tarkistus 107
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 12 – A osa – 1 alakohta – 1.2.1 alakohta – 1.2.1.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1.4 Analyyttistä suorituskykyä 
koskevista tiedoista on laadittava 
tiivistelmä osaksi kliinistä tutkimusnäyttöä 
koskevaa raporttia.

1.2.1.4 Kaikki analyyttistä suorituskykyä 
koskevat tiedot on liitettävä kliinistä 
tutkimusnäyttöä koskevaan raporttiin ja 
ne voidaan esittää tiivistelmänä osana 
kyseistä raporttia.

Or. en

Perustelu

Riittävän seurannan vuoksi; tiedot ovat jo olemassa, joten niistä ei aiheudu ylimääräistä 
rasitusta.

Tarkistus 108
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 12 – A osa – 1 alakohta – 1.2.2 alakohta – 1.2.2.5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.2.5 Kliinistä suorituskykyä koskevista 
tiedoista on laadittava tiivistelmä osaksi
kliinistä tutkimusnäyttöä koskevaa
raporttia.

1.2.2.5 Kaikki kliinistä suorituskykyä 
koskevat tiedot on liitettävä kliinistä 
tutkimusnäyttöä koskevaan raporttiin ja 
ne voidaan esittää tiivistelmänä osana 
kyseistä raporttia.

Or. en

Perustelu

Riittävän seurannan vuoksi; tiedot ovat jo olemassa, joten niistä ei aiheudu ylimääräistä 
rasitusta.

Tarkistus 109
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
Liite 12 – A osa – 1 alakohta – 1.2.2 alakohta – 1.2.2.6 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan C kuuluvien laitteiden 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin on 
sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 
tutkimuksen päätelmät ja 
tutkimussuunnitelman relevantit 
yksityiskohdat;

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan C kuuluvien laitteiden 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin on 
sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 
tutkimuksen päätelmät ja 
tutkimussuunnitelman relevantit 
yksityiskohdat ja kaikki tiedot;

Or. en

Tarkistus 110
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 12 – A osa – 1 alakohta – 1.2.2 alakohta – 1.2.2.6 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D kuuluvien laitteiden 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin on 
sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 
tutkimuksen päätelmät, 
tutkimussuunnitelman relevantit 
yksityiskohdat ja yksittäiset tietopisteet.

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D kuuluvien laitteiden 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin on 
sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 
tutkimuksen päätelmät, 
tutkimussuunnitelman relevantit 
yksityiskohdat ja kaikki tiedot.

Or. en

Tarkistus 111
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 12 – A osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevan Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevan 
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tutkimuksen vaiheet siitä alkaen, kun 
tutkimuksen tarvetta ja oikeutusta 
ensimmäisen kerran harkitaan, tulosten 
julkaisemiseen asti, on toteutettava 
tunnustettujen eettisten periaatteiden 
mukaisesti; näistä esimerkkinä Maailman 
lääkäriliiton 18. maailmankokouksessaan 
vuonna 1964 Helsingissä hyväksymä 
Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus 
ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen 
tutkimustyön eettisistä periaatteista, jota 
muutettiin viimeksi Soulissa Koreassa 
vuonna 2008 järjestetyssä Maailman 
lääkäriliiton 59. maailmankokouksessa. 

tutkimuksen vaiheet siitä alkaen, kun 
tutkimuksen tarvetta ja oikeutusta 
ensimmäisen kerran harkitaan, tulosten 
julkaisemiseen asti, on toteutettava 
tunnustettujen eettisten periaatteiden 
mukaisesti; näistä esimerkkinä Maailman 
lääkäriliiton 18. maailmankokouksessaan 
vuonna 1964 Helsingissä hyväksymä 
Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus 
ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen 
tutkimustyön eettisistä periaatteista, jota 
muutettiin viimeksi Soulissa Koreassa 
vuonna 2008 järjestetyssä Maailman 
lääkäriliiton 59. maailmankokouksessa. 
Edellä mainittujen periaatteiden 
noudattaminen taataan asianomaisen 
eettisen toimikunnan myönteisellä 
lausunnolla.

Or. en

Tarkistus 112
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 12 – A osa – 2 alakohta – 2.3 alakohta – 2.3.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuussa olevan lääkärin tai muun 
valtuutetun henkilön allekirjoittamassa 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen raportissa on oltava 
dokumentoidut tiedot kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimussuunnitelmasta sekä kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tulokset ja päätelmät, mukaan luettuna 
kielteiset havainnot. Tulosten ja päätelmien 
on oltava avoimia, puolueettomia ja 
kliinisesti relevantteja. Raportin on 
sisällettävä riittävästi tietoa ollakseen 
riippumattoman osapuolen 
ymmärrettävissä ilman muiden asiakirjojen 
käyttöä. Raportissa on oltava soveltuvissa 
tapauksissa perustellut tiedot myös siitä, 

Vastuussa olevan lääkärin tai muun 
valtuutetun henkilön allekirjoittamassa 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen raportissa on oltava 
dokumentoidut tiedot kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimussuunnitelmasta sekä kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tulokset ja päätelmät, mukaan luettuna 
kielteiset havainnot. Tulosten ja päätelmien 
on oltava avoimia, puolueettomia ja 
kliinisesti relevantteja. Raportin on 
sisällettävä riittävästi tietoa ollakseen 
riippumattoman osapuolen 
ymmärrettävissä ilman muiden asiakirjojen 
käyttöä. Raportissa on oltava soveltuvissa 
tapauksissa perustellut tiedot myös siitä, 
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jos tutkimussuunnitelmaan on tehty 
tarkistuksia tai suunnitelmasta on poikettu 
ja jos tietoja on jätetty tutkimuksen 
ulkopuolelle.

jos tutkimussuunnitelmaan on tehty 
tarkistuksia tai suunnitelmasta on poikettu 
ja jos tietoja on jätetty tutkimuksen 
ulkopuolelle. Raporttiin on liitettävä 
kliinistä tutkimusnäyttöä koskeva raportti 
3.1 alakohdan mukaisesti ja se on 
asetettava yleisön saataville 51 artiklassa 
tarkoitetulla sähköisellä järjestelmällä, 
kun laite saatetaan markkinoille.

Or. en

Tarkistus 113
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 12 – A osa – 3 alakohta – 3.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.3 Kliininen tutkimusnäyttö ja sitä
koskevat asiakirjat on pidettävä ajan tasalla 
kyseisen laitteen koko käyttöiän ajan 
päivittämällä niitä tiedoilla, jotka saadaan 
8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevan valmistajan 
suunnitelman täytäntöönpanosta; 
kyseisessä suunnitelmassa on oltava tämän
liitteen B osan mukainen laitteen 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskeva suunnitelma.

3.3 Kliinistä tutkimusnäyttöä koskevat 
tiedot ja asiakirjat on pidettävä ajan tasalla 
kyseisen laitteen koko käyttöiän ajan 
päivittämällä niitä tiedoilla, jotka saadaan 
8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevan valmistajan 
suunnitelman täytäntöönpanosta; 
kyseisessä suunnitelmassa on oltava tämän 
liitteen B osan mukainen laitteen 
markkinoille saattamisen jälkeistä
seurantaa koskeva suunnitelma. Kliinistä 
tutkimusnäyttöä koskevat tiedot ja laitteen 
markkinoille saattamisen jälkeisen 
seurannan perusteella tehtävät päivitykset 
on asetettava yleisön saataville 51 ja 
60 artiklassa tarkoitetuilla sähköisillä 
järjestelmillä.

Or. en


