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Muudatusettepanek 88
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Vähemalt ühest siirdatavast osast 
koosnevate seadmete puhul, nagu 
puusaproteesid, tuleks tagada erinevate 
tootjate valmistatud osade kokkusobivus, 
et vältida seadme toimiva osa asendamist, 
seega ka ebavajalikke riske ja 
ebamugavuse tekitamist patsientidele. 
Komisjon peaks uurima, kas tuleks võtta 
rohkem meetmeid, et tagada erinevate 
tootjate valmistatud puusaproteeside 
samaväärsete osade kokkusobivus, võttes 
arvesse, et puusaoperatsioone tehakse 
kõige sagedamini vanadele inimestele, 
kelle jaoks võivad operatsioonid olla 
riskantsemad.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Patsiendid, kellele seade siirdatakse, 
peaksid saama olulise teabe siirdatud 
seadme kohta, mis võimaldab seda 
identifitseerida ja sisaldab vajalikke 
hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, näiteks 
märkusi selle kohta, kas see sobib kokku 
teatavate diagnostiliste seadmete või 
turvakontrollis kasutatavate skänneritega.

(32) Patsiendid, kellele seade siirdatakse, 
peaksid saama olulise teabe siirdatud 
seadme kohta, mis võimaldab seda 
identifitseerida ja sisaldab teavet seadme 
põhiomaduste ja võimaliku kahjuliku 
toime kohta, hoiatust võimalikust ohust 
tervisele, operatsioonijärgse järelravi 
meetmeid ning vajalikke hoiatusi ja 
ettevaatusabinõusid, näiteks märkusi selle 
kohta, kas see sobib kokku teatavate 
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diagnostiliste seadmete või turvakontrollis 
kasutatavate skänneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Meditsiiniseadmete jälgitavus
rahvusvahelistel suunistel põhineva 
kordumatu identifitseerimistunnuse 
süsteemi abil peaks parandama 
meditsiinseadmete turustamisjärgse 
ohutuse tulemuslikkust, sest 
vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmeid 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.

(34) Meditsiiniseadmete jälgitavus 
rahvusvahelistel suunistel põhineva 
kordumatu identifitseerimistunnuse 
süsteemi abil peaks parandama 
meditsiinseadmete turustamisjärgse 
ohutuse tulemuslikkust, sest 
vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmeid 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 
võimaluse korral peaks süsteem ühilduma 
muude autentimissüsteemidega, mida 
sellistes keskkondades juba kasutatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul peaksid tootjad 

(39) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul peaksid tootjad 
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koondama seadme peamised ohutuse ja 
toimivuse aspektid ning kliinilise 
hindamise tulemused ühte dokumenti, mis
peaks olema üldsusele kättesaadav.

koostama aruande seadme peamiste 
ohutuse ja toimivuse aspektide kohta.
Ohutuse ja toimivuse aruande kokkuvõte
peaks olema üldsusele kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate miinimumnõuete, 
klassifitseerimiseeskirjade,
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise 
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohane õigus võtta 
vastu õigusakte, mis käsitlevad teavitatud 
asutuste täidetavaid miinimumnõudeid, 
klassifitseerimiseeskirjasid ja kliinilise 
toimivuse uuringute heakskiitmiseks
esitatavaid dokumente; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliinilise toimivuse uuringute kohta; 
ennetavate tervisekaitsemeetmete 
vastuvõtmist ELi tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. Kuid käesoleva määruse 
olulisi elemente, nagu üldised ohutus- ja 
toimivusnõuded, tehnilistes dokumentides 
käsitletavad elemendid, ELi 
vastavusdeklaratsiooni minimaalne sisu, 
vastavushindamismenetluste muutmine 
või täiendamine, tuleks muuta ainult 
seadusandliku tavamenetlusega. On eriti 
oluline, et komisjon viiks ettevalmistava 
töö käigus läbi nõuetekohased 
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tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Nimetatud osad on õiguse olemuslikud osad ja seepärast ei tohiks neid vastavalt lepingu 
artiklile 290 delegeeritud õigusaktidega muuta.

Muudatusettepanek 93
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) 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 meditsiiniseadme suhtes võetud 
ajutine riiklik meede või ajutine riiklik 
ennetav tervisekaitsemeede on põhjendatud 
või mitte; ning mis on seotud liidu tasandi 
meetme vastuvõtmisega ohtliku 
meditsiiniseadme suhtes.

(67) 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 meditsiiniseadme suhtes võetud 
ajutine riiklik meede või ajutine riiklik 
ennetav tervisekaitsemeede on põhjendatud 
või mitte; ning mis on seotud liidu tasandi 
meetme vastuvõtmisega ohtliku 
meditsiiniseadme suhtes. Käesolevat 
põhjendust tuleks hinnata mõistliku aja 
jooksul, et tagada nende rakendusaktide 
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sobivus.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui seade sisaldab turule laskmisel või 
tootja juhiste kohasel kasutamisel 
lahutamatu osana ainet, mida eraldi 
kasutamise korral võib pidada direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud 
ravimiks, sealhulgas kõnealuse direktiivi 
artikli 1 lõikes 10 määratletud inimese 
verest või vereplasmast saadud ravimiks, ja 
millel võib lisaks seadme toimele olla 
lisatoime, hinnatakse seda seadet ja sellele 
antakse luba käesoleva määruse kohaselt.

Kui seade sisaldab turule laskmisel või 
tootja juhiste kohasel kasutamisel 
lahutamatu osana ainet, mida eraldi 
kasutamise korral võib pidada direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud 
ravimiks, sealhulgas kõnealuse direktiivi 
artikli 1 lõikes 10 määratletud inimese 
verest või vereplasmast saadud ravimiks, ja 
millel võib lisaks seadme toimele olla 
lisatoime, hinnatakse seda seadet ja sellele 
antakse luba käesoleva määruse kohaselt 
pärast konsulteerimist riigi ravimiameti 
või Euroopa Ravimiametiga.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 1 – taane 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 ja mis ei avalda oma peamist ettenähtud 
toimet inimkehas või -kehale 
farmakoloogilisel, immunoloogilisel või 
ainevahetuslikul teel, kuid mille toimele 
nimetatud viiside kasutamine võib kaasa 
aidata.

ja mis ei täida oma eesmärki inimkehas 
või -kehale farmakoloogilisel, 
immunoloogilisel või ainevahetuslikul teel.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 1 – taane 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimestel kasutamiseks ette nähtud 
siirdatavaid või muid invasiivseid tooteid, 
mis on loetletud XV lisas, käsitatakse 
meditsiiniseadmetena sõltumata sellest, kas 
need on tootja poolt mõeldud 
meditsiinilisel otstarbel kasutamiseks.

Inimestel kasutamiseks ette nähtud 
siirdatavaid või muid invasiivseid tooteid 
ning füüsikalisi välismõjureid kasutavaid 
tooteid, mis on loetletud XV lisas, 
käsitatakse meditsiiniseadmetena sõltumata 
sellest, kas need on tootja poolt mõeldud 
meditsiinilisel otstarbel kasutamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 97
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 1 – taane 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Inimestel kasutamiseks ette nähtud 
siirdatavaid või muid invasiivseid tooteid, 
mis on loetletud XV lisas, käsitatakse 
meditsiiniseadmetena sõltumata sellest, kas 
need on tootja poolt mõeldud 
meditsiinilisel otstarbel kasutamiseks.

Inimestel kasutamiseks ette nähtud 
siirdatavaid või muid invasiivseid tooteid, 
mis on esitatud mittetäielikus loetelus XV 
lisas, käsitatakse käesolevas määruses 
meditsiiniseadmetena sõltumata sellest, kas 
need on tootja poolt mõeldud 
meditsiinilisel otstarbel kasutamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 98
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „aktiivne meditsiiniseade” – seade, 
mille töö sõltub elektrienergiaallikast või 
mingist muust energiaallikast, mida ei 
tekita otseselt gravitatsioon, ning mis 
toimib selle energia tiheduse muutmise või 
energia muundamise teel. Seadmeid, mis 
on ette nähtud energia, ainete või muude 
elementide edastamiseks aktiivse seadme 
ja patsiendi vahel seda energiat ning neid 
aineid või elemente oluliselt muutmata, ei 
loeta aktiivseteks meditsiiniseadmeteks.

(4) „aktiivne meditsiiniseade” – seade, 
mille töö sõltub elektrienergiaallikast või 
mingist muust energiaallikast, mida ei 
tekita otseselt inimorganism või
gravitatsioon, ning mis toimib selle energia 
tiheduse muutmise või energia 
muundamise teel. Seadmeid, mis on ette 
nähtud energia, ainete või muude 
elementide edastamiseks aktiivse seadme 
ja patsiendi vahel seda energiat ning neid 
aineid või elemente oluliselt muutmata, ei 
loeta aktiivseteks meditsiiniseadmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 autonoomset tarkvara loetakse aktiivseks 
meditsiiniseadmeks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süsteemsetel põhjustel viiakse artikli 2 lõike 1 punktist 4 lause „autonoomset tarkvara 
loetakse aktiivseks meditsiiniseadmeks” VII lisa 9. eeskirja alla.

Muudatusettepanek 100
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 5 – taane 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 kliinilise sekkumise teel ja mis jääb pärast 
protseduuri lõppu paigutuskohale.

kliinilise sekkumise teel ja mis jääb pärast 
protseduuri lõppu paigutuskohale, välja 
arvatud juhul, kui see pannakse 
hammastesse.

Or. de

Selgitus

Hambatäidise materjalid on tavalised materjalid, mida kasutavad tuhanded inimesed iga 
päev, ilma et see neile tekitaks terviseprobleeme. Seepärast ei tuleks nende suhtes kohaldada 
heakskiidumenetlust, nagu suure riskiteguriga toodete puhul, kuna objektiivselt võttes ei ole 
hambatäidise materjalidel ja muudel sarnastel toodetel võrreldav riskitegur.

Muudatusettepanek 101
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) „ohutus” – lubamatute ohtude 
puudumine või vältimine patsiendi või 
kasutaja juures;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) „kliiniline hinnang” – seadmega 
seotud kliiniliste andmete hindamine ja 
analüüs, et kontrollida seadme ohutust ja
toimimist, kui seda kasutatakse tootja 
soovitustele vastavalt;

(32) „kliiniline hinnang” – seadmega 
seotud kliiniliste andmete hindamine ja 
analüüs, et kontrollida seadme ohutust, 
toimimist ja tõhusust, kui seda kasutatakse 
tootja soovitustele vastavalt;
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Or. en

Muudatusettepanek 103
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 36 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) „kliinilised andmed” – ohutust või 
toimimist käsitlev teave, mis on saadud 
seadme kasutamisel ja mille allikad võivad 
olla järgmised:

(36) „kliinilised andmed” – kogu ohutust 
või toimimist käsitlev teave, mis on saadud 
seadme kasutamisel ja mille allikad võivad 
olla järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 104
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 36 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– avaldatud ja/või avaldamata aruanded 
muude kliiniliste kogemuste kohta kas 
kõnealuse seadmega või sarnase seadmega, 
mille puhul saab tõendada nende 
samaväärsust kõnealuse seadmega;

– avaldatud aruanded muude kliiniliste 
kogemuste kohta kas kõnealuse seadmega 
või sarnase seadmega, mille puhul saab 
tõendada nende samaväärsust kõnealuse 
seadmega;

Or. en

Selgitus

Muudatus tehtud läbipaistvuse huvides. Meditsiiniseadme ohutuse ja toimivuse piisavaks 
hindamiseks on väga vajalik saada kvaliteetseid kliinilisi andmeid.

Muudatusettepanek 105
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 36 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) „toimivus” – seadme võime 
saavutada tootja poolt ette nähtud ja 
tervislikule seisundile vastav toime, 
sealhulgas tehnilised võimalused ja 
kliinilised väited;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 107
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 40 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) „seadme puudulikkus” – puudused 
uuritava seadme identifitseerimises, 
kvaliteedis, vastupidavuses, 
usaldusväärsuses, ohutuses või toimimises, 
sealhulgas rikked, kasutusvead või tootja 
esitatud teabe ebapiisavus;

(40) „seadme puudulikkus” – puudused 
uuritava seadme identifitseerimises, 
kvaliteedis, vastupidavuses, 
usaldusväärsuses, ohutuses või toimimises, 
sealhulgas rikked või tootja esitatud teabe 
ebapiisavus;

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab kogemuste vahetamise 
liikmesriikide vahel meditsiiniseadmete, in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete, 
ravimite, inimkudede ja -rakkude, 
kosmeetikatoodete, biotsiidide, toidu ja 
vajaduse korral muude toodete 
valdkonnas, et määrata kindlaks toote või 
toodete kategooria või rühma asjakohane 
õiguslik staatus.

2. Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks nn piiripealsete toodete õigusliku 
staatuse arvamuse põhjal, mille annab 
ELi valdkondadevaheline ekspertide 
rühm, kuhu kuuluvad eksperdid
meditsiiniseadmete, in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete, ravimite, 
inimkudede ja -rakkude, 
kosmeetikatoodete, biotsiidide ja toidu 
valdkonnast. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 
3 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nende toodete või toodete rühmade 
puhul, mis koosnevad ainetest või ainete 
segust, mis on ette nähtud kehasse 
viimiseks kas kehaava või kehapinna 
kaudu ning mida valdkondadevaheline 
ekspertide rühm peab 
meditsiiniseadmeteks, määrab komisjon 
rakendusaktidega kindlaks tegeliku riski 
ja teaduslike tõendusmaterjalide põhjal 
riskiklassi. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 
3 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega, pidades silmas tehnika 
arengut ning võttes arvesse ettenähtud 
kasutajaid või patsiente, muudetakse või 
täiendatakse I lisas sätestatud üldisi 
ohutus- ja toimivusnõudeid, sealhulgas 
tootja esitatavat teavet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldised ohutus- ja toimivusnõuded on õiguse olemuslik osa ja seepärast ei tohiks neid 
vastavalt lepingu artiklile 290 delegeeritud õigusaktidega muuta.

Muudatusettepanek 111
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega, pidades silmas tehnika 
arengut ning võttes arvesse ettenähtud 
kasutajaid või patsiente, muudetakse või 
täiendatakse I lisas sätestatud üldisi 
ohutus- ja toimivusnõudeid, sealhulgas 
tootja esitatavat teavet.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni elemente, pidades 
silmas tehnika arengut.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldised ohutus- ja toimivusnõuded on õiguse olemuslik osa ja seepärast ei tohiks neid 
vastavalt lepingu artiklile 290 delegeeritud õigusaktidega muuta.

Muudatusettepanek 113
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni elemente, pidades 
silmas tehnika arengut.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 114
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
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 kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale. 
Kui turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud.

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
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 62 osutatud järelevalve 
elektroonilisele süsteemile 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 kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale.

Kui turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud ning selle peab kiitma 
heaks pädev asutus.

III klassi liigitatud meditsiiniseadmetele 
ei kohaldata teist lõiku.

Or. en

Selgitus

Vahejuhtumitest peaksid elektroonilisele süsteemile teada andma kõik III klassi liigitatud 
seadmete tootjad, et parandada meditsiiniseadmete järelevalvet. Elutegevuse toetamiseks või 
hoidmiseks ette nähtud meditsiiniseadmete puhul on see väga oluline, et kõrvalekalded ja 
seadmete rikked avastatakse vara, enne kui nendega on kokku puutunud suur hulk patsiente. 
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Oluline ka koondatud aruandlus, et tõhustada kliiniliste kogemuste automaatset 
järelevalvesüsteemi, koguda andmeid, mida on vaja patsientide ravi haldamiseks ning uute 
seadmete võrdluseks kasutusesolevate toodetega.

Muudatusettepanek 115
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, kui seade tehakse turul esimest 
korda kättesaadavaks, kontrollivad 
levitajad, et järgmised nõuded oleksid 
täidetud:

Or. de

Selgitus

Tooteohutuse eest vastutavad tarneahelas levitajad. Tarneahelast väljaspool vastutab 
tooteohutuse ja dokumentide täielikkuse eest tootja või importija. 

Muudatusettepanek 116
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) Tootja või importija poolt välja antud 
vastavusdeklaratsiooni puudumisel 
lisatakse tootele teave, mille tootja artikli 8 
lõike 7 kohaselt esitama peab;

Or. de

Selgitus

Tooteohutuse eest vastutavad tarneahelas levitajad. Tarneahelast väljaspool vastutab 
tooteohutuse ja dokumentide täielikkuse eest tootja või importija. 
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Muudatusettepanek 117
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 24 ja artikli 11 
lõikes 3 sätestatud nõudmised.

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

Or. de

Selgitus

Tooteohutuse eest vastutavad tarneahelas levitajad. Tarneahelast väljaspool vastutab 
tooteohutuse ja dokumentide täielikkuse eest tootja või importija. 

Muudatusettepanek 118
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 tagasi 
võtmiseks. 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 
vastavas 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.

Or. de
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Selgitus

Tuleks eristada erinevaid tarneahelas osalejaid.

Muudatusettepanek 119
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
praktilised suunised ja ELi standardid, et 
tagada ühekordseks kasutamiseks ette 
nähtud seadme ohutu taastöötlemine, 
mille tulemusena on garanteeritud ohutus 
ja toimivus vähemalt samal tasemel kui 
algse seadme puhul. Seda tehes tagab 
komisjon, et kõnealused standardid on 
kooskõlas uusimate teaduslike 
tõendusmaterjalidega, asjaomaste ISO 
standarditega või muude rahvusvaheliste 
tehniliste standarditega, mille on vastu 
võtnud tunnustatud rahvusvahelised 
standardiorganisatsioonid, tingimusel et 
need standardid suudavad tagada 
vähemalt sama ohutus- ja toimivustaseme 
kui ISO standardid.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon määrab rakendusaktidega 
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ning koostöös meditsiiniseadmete 
reguleerimise rahvusvahelise foorumi ja 
rahvusvaheliste standardiasutustega 
kindlaks ühekordseks kasutamiseks ette 
nähtud seadmete taastöötlemise selged 
kvaliteedi- ja ohutusstandardid, 
sealhulgas erinõuded taastöödeldud 
seadmete tootjatele.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud.

1. Siirdatava ja steriilselt pakitud seadme 
tootja teeb eelnevalt tervishoiutöötajale 
või vajaduse korral konkreetsele 
patsiendile, kellele seade siirdatakse, 
kättesaadavaks implantaadi passile või 
implantaadi kaardile lisatava teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõike esimest lõiku ei kohaldata 
hambatäidise materjalide, haavaklambrite 
või haavaõmblusmaterjalide suhtes. 
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Or. fr

Muudatusettepanek 123
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellest kohustusest on vabastatud 
järgmised implantaadid: 
haavaõmblusmaterjalid, haavaklambrid, 
hambaimplantaadid, kruvid ja plaadid 
ning ortopeediliste implantaatide 
tarvikud.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ajakohastab rakendusaktidega 
korrapäraselt nende siirdatavate seadmete 
loetelu, mis on kõnealusest kohustusest 
vabastatud. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 
3 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) seadmete omaduste, sealhulgas 
kasutatud materjalide lühikirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) võimalikud kõrvalnähud, mis võivad 
tekkida vastavalt kliinilise hindamise ja 
uuringu andmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
siseriiklikud sätted, millega nõutakse, et 
implantaadi kaardile lisatakse ka teave 
operatsioonijärgse järelravi meetmete 
kohta ning et sellele on alla kirjutanud nii 
patsient kui ka operatsiooni eest vastutav 
kirurg.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – 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 antakse välja ühes liidu ametlikest 
keeltest.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – 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 tehakse kättesaadavaks ühes liidu 
ametlikest keeltest.

Or. en

Selgitus

ELi vastavusdeklaratsioonide tõlkimine mitmesse keelde on tülikas ja tarbetu.

Muudatusettepanek 130
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse III lisas sätestatud ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavaid 
miinimumandmeid, pidades silmas 
tehnika arengut.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna vastavusdeklaratsioon on peamine vahend, mis näitab käesoleva õigusakti järgimist, on 
see õiguse olemuslikuks osaks ja seepärast ei tohiks seda vastavalt lepingu artiklile 290 
delegeeritud õigusaktidega muuta.

Muudatusettepanek 131
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme 
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö ilma oluliselt 
muutmata selle toimivus- või 
ohutusparameetreid, tagab, et toode ei 
mõjuta kahjulikult seadme ohutust ja 
toimimist. Tõendavaid materjale hoitakse 
liikmesriigi pädevatele asutustele 
kättesaadavatena.

1. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme 
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö ilma muutmata selle 
toimivus- või ohutusparameetreid, tagab, et 
toode ei mõjuta kahjulikult seadme ohutust 
ja toimimist. Tõendavaid materjale 
hoitakse liikmesriigi pädevatele asutustele 
kättesaadavatena.

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme 
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö ilma oluliselt 
muutmata selle toimivus- või 
ohutusparameetreid, tagab, et toode ei 
mõjuta kahjulikult seadme ohutust ja 
toimimist. Tõendavaid materjale hoitakse 
liikmesriigi pädevatele asutustele 
kättesaadavatena.

1. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö ilma oluliselt 
muutmata selle toimivus- või 
ohutusparameetreid, tagab, et toode ei 
mõjuta kahjulikult seadme ohutust ja 
toimimist. Samuti tagatakse rohkem kui 
ühest siirdatavast osast koosnevate 
seadmete puhul, et välja ei tule vahetada 
kogu seade põhjusel, et väljavahetatav osa 
ei sobi kokku seadme toimiva osaga.
Tõendavaid materjale hoitakse liikmesriigi 
pädevatele asutustele kättesaadavatena.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seadme osa või komponendi 
asendamiseks konkreetselt ette nähtud 
toodet, mis muudab oluliselt seadme 
toimivus- või ohutusparameetreid, 
käsitatakse seadmena.

2. Seadme osa või komponendi 
asendamiseks konkreetselt ette nähtud 
toodet, mis muudab seadme toimivus- või 
ohutusparameetreid, käsitatakse seadmena 
ning see peab vastama käesolevas 
määruses sätestatud nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes 
uuendab seadet vastavalt seadme tootja 
poolt kehtestatud ametlikele sätetele, 
tagab, et seadme uuendamine ei kahjusta 
selle ohutust ega toimivust.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
uuendab seadme, et teha see kõlblikuks 
edasiseks liidusiseseks kasutuseks, kui 
puuduvad seadme tootja poolt ametlikult 
kehtestatud sätted või kui ta selliseid 
sätteid eirab või rikub, käsitatakse 
uuendatud seadme tootjana ning ta peab 
täitma käesoleva määrusega tootjatele 
kehtestatud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Seda ajakohastatakse XIII lisa B osa 
3. jaos osutatud turustamisjärgse kliinilise 
järelkontrolli hindamisaruande 
tulemustega.

Or. en

Muudatusettepanek 137
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) õigustatud huvi kaitsta tundlikku 
äriteavet;

(b) õigustatud huvi kaitsta tundlikku 
äriteavet, kui see ei ole vastuolus 
rahvatervise kaitsega;

Or. pt

Muudatusettepanek 138
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kokkusobivus muude 
meditsiiniseadme sidusrühmade 
kasutatavate jälgitavuse süsteemidega. 

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Anja Weisgerber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) kokkusobivus meditsiiniseadmete 
identifitseerimissüsteemidega, mis on juba 
turule viidud.

Or. de

Selgitus

Protsessi tõrgeteta toimimiseks on oluline, et jälgitavuse süsteemid oleksid tehniliselt 
ühilduvad.

Muudatusettepanek 140
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob koostöös 
liikmesriikidega elektroonilise süsteemi 
seadme kirjeldamiseks ja 
identifitseerimiseks ning tootja ja vajaduse 
korral volitatud esindaja ja importija 
tuvastamiseks vajaliku ja proportsionaalse 
teabe võrdlemiseks ja töötlemiseks, ja 
haldab seda. Üksikasjad andmete kohta, 
mille ettevõtjad peavad esitama, on 
sätestatud V lisa A osas.

1. Komisjon loob koostöös 
liikmesriikidega elektroonilise süsteemi 
seadme kirjeldamiseks ja 
identifitseerimiseks ning tootja ja vajaduse 
korral volitatud esindaja ja importija 
tuvastamiseks vajaliku ja proportsionaalse 
teabe võrdlemiseks ja töötlemiseks, ja 
haldab seda. Üksikasjad andmete kohta, 
mille ettevõtjad peavad esitama, on
sätestatud V lisa A osas. Komisjon 
otsustab, milline ühine keel on 
registreerimisel üldiselt kohustuslik keel. 

Or. en

Selgitus

Üks kohustuslik keel näib registreerimisel olevat eelistatav.

Muudatusettepanek 141
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne seadme (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadme või uuritava 
seadme) turulelaskmist sisestab tootja või 
tema volitatud esindaja elektroonilisse 
süsteemi lõikes 1 osutatud teabe.

2. Enne seadme (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadme või uuritava 
seadme) turulelaskmist sisestab tootja või 
tema volitatud esindaja elektroonilisse 
süsteemi lõikes 1 osutatud teabe. 
Tagatakse, et lisaks Euroopa 
registreerimisele ei nõuta täiendavalt 
riiklikku registreerimist liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Tuleb kindlustada, et lisaks Euroopa registreerimisele ei saada nõuda täiendavalt riiklikku 
registreerimist liikmesriikides.

Muudatusettepanek 142
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte. Kokkuvõte 
koostatakse nii, et see oleks ettenähtud 
kasutajale üheselt arusaadav. Kokkuvõtte 
kavand kuulub dokumentide hulka, mis 
tuleb esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab.

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte. Kokkuvõte 
koostatakse nii, et see oleks ettenähtud 
kasutajale üheselt arusaadav. Kokkuvõttele 
lisatakse kliinilise uuringu ja 
turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli 
käigus kogutud andmestik. Kokkuvõtte 
kavand kuulub dokumentide hulka, mis 
tuleb esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab.

Or. en
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Selgitus

Üldsusele tuleks Eudamedi kaudu kättesaadavaks teha aruande kasutajasõbralik kokkuvõte 
koos täieliku kliinilise andmestikuga, mida saaksid analüüsida sõltumatud kliinilisi uuringuid 
tegevad teadus- ja tervishoiutöötajad.

Muudatusettepanek 143
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – 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 
tehtavatest muudatustest.

7. Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 
tehtavatest muudatustest. Komisjon töötab 
nimetatud teabevahetuse ja liikmesriikides 
kehtestatud parimate tavade alusel kahe 
aasta möödudes käesoleva määruse 
jõustumisest välja juhised 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve kohta, mida teostavad 
asjaomased riiklikud asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse VI lisas sätestatud 
miinimumnõudeid, pidades silmas tehnika 

välja jäetud
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arengut ja arvestades miinimumnõudeid, 
mis on vajalikud konkreetsete seadmete 
või seadmekategooriate või -rühmade 
hindamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 145
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Allhankelepingute sõlmimine piirdub 
vastavushindamisega seotud konkreetse 
ülesande täitmisega ning riiklik asutus 
põhjendab nõuetekohaselt vajadust sellise 
ülesande puhul allhankelepingu 
sõlmimise järele.

Or. en

Muudatusettepanek 146
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Selliste taotleja 
vastavushindamisasutuse tütarettevõtjate 
suhtes, kes on seotud 
vastavushindamisega, ja eelkõige nende 
suhtes, kes asuvad kolmandates riikides, 
kohaldatakse artiklis 32 kirjeldatud 
teavitamismehhanismi ja selle hindamist.

Or. pt
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Muudatusettepanek 147
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad teavitada üksnes 
sellistest vastavushindamisasutustest, mis 
vastavad VI lisas sätestatud tingimustele.

2. Liikmesriigid võivad teavitada üksnes 
sellistest vastavushindamisasutustest, mis 
vastavad VI lisas sätestatud tingimustele
ning on edukalt läbinud artikli 32 lõike 3 
kohase ühise hindamisrühma esialgse 
hindamise ning millele 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
on andnud artikli 44 a kohase positiivse 
soovituse.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui mõni liikmesriik või komisjon esitab 
vastuväiteid kooskõlas lõikega 7,
peatatakse teatise mõju. Sellisel juhul 
esitab komisjon 15 päeva jooksul pärast 
lõikes 7 osutatud ajavahemiku lõppu
küsimuse meditsiiniseadmete
koordineerimisrühmale. Pärast 
osapooltega konsulteerimist avaldab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
oma arvamuse hiljemalt 28 päeva pärast
seda, kui küsimus talle esitati. Kui 
teavitav liikmesriik ei nõustu 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
arvamusega, võib ta taotleda komisjoni 
arvamust.

8. Kui mõni liikmesriik või komisjon esitab 
vastuväiteid kooskõlas lõikega 7, teavitab
komisjon viie päeva jooksul pärast lõikes 7 
osutatud ajavahemiku lõppu 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma.
Pärast osapooltega konsulteerimist avaldab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
oma arvamuse hiljemalt 40 päeva pärast
teavitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm või komisjon on 
pärast lõike 8 kohast konsulteerimist 
seisukohal, et teatise võib täielikult või 
osaliselt vastu võtta, avaldab komisjon 
teatise.

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm on pärast lõike 8 
kohast konsulteerimist seisukohal, et 
teatise võib täielikult vastu võtta, avaldab 
komisjon teatise.

Kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm esitab pärast lõike 8 
kohast konsulteerimist oma arvamuses 
vastuväite, esitab teavitav liikmesriik 28 
päeva jooksul selle kättesaamisest 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
arvamusele kirjaliku vastuse. Vastuses 
käsitletakse arvamuses esitatud 
vastuväiteid ning meetmeid, mida teavitav 
liikmesriik kavatseb võtta, et vastuväited 
lahendada.
Komisjon avaldab teatise koos 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
arvamuse kokkuvõtte ja liikmesriigi 
vastusega viivitamata pärast vastuse 
saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast teavitatud asutusest 4. Kaks aastat pärast teavitatud asutusest 
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teatamist ja seejärel iga kolme aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus vastab 
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele.
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
algatada käesolevas lõikes kirjeldatud 
hindamismenetluse igal ajal, kui tekib 
põhjendatud kahtlus, kas teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud 
nõudmistele.

teatamist ja seejärel iga kahe aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus vastab 
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele.
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
algatada käesolevas lõikes kirjeldatud 
hindamismenetluse igal ajal, kui tekib 
põhjendatud kahtlus, kas teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud 
nõudmistele.

Or. en

Muudatusettepanek 151
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – 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, sealhulgas sellise 
ühise hindamisrühma etteteatamata 
kontrollkäike teavitatud asutusse, kelle 
koosseis vastab artikli 32 lõikes 3 
sätestatud tingimustele.

Or. pt

Muudatusettepanek 152
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus teavitab vähemalt 14 päeva 
enne mis tahes otsuse tegemist 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
ja komisjoni oma kavandatavast otsusest.

Pädev asutus teavitab vähemalt 14 päeva 
enne mis tahes otsuse tegemist 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
ja komisjoni oma kavandatavast otsusest.
Lõplik vastus tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks Eudamedis.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib liikmesriigi palvel või 
omal initsiatiivil võtta vastu rakendusakte, 
millega otsustatakse VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide kohaldamine 
teatava seadme või seadmete kategooria 
või rühma suhtes, et määrata kindlaks 
nende seadmete klass.

3. Komisjon võib liikmesriigi palvel või 
omal initsiatiivil võtta vastu rakendusakte, 
millega otsustatakse VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide kohaldamine 
teatava seadme või seadmete kategooria 
või rühma suhtes, et määrata kindlaks 
nende seadmete klass. Otsus tuleks teha 
eelkõige selleks, et lahendada 
liikmesriikides lahknevate otsuste 
probleem.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut 
ja artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest saadavat mis 

välja jäetud
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tahes teavet, antakse komisjonile õigus 
võtta kooskõlas artikliga 89 vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
järgmist:
(a) otsus selle kohta, kas teatav seade või 
seadmete kategooria või rühm tuleks 
erandina VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumidest 
klassifitseerida mõnda muusse klassi 
kuuluvaks;
(b) VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide muutmine 
või täiendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 155
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada 
vastavushindamismenetluste ühetaoline 
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 156
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Etteteatamata kontrollkäike võib 
nende olemuse ja ulatuse osas käsitada 
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tavakontrollina, mille puhul ettevõtjale 
kompenseeritakse etteteatamata 
kontrollkäigust tulenevad kulud, kui selle 
jooksul ei registreerita olulisi 
mittevastavusi. Etteteatamata 
kontrollkäike korraldades ja teostades 
tuleb alati arvestada proportsionaalsuse 
põhimõttega, pöörates eelkõige 
nõuetekohast tähelepanu iga tootega 
seotud võimalikule ohule.

Or. de

Muudatusettepanek 157
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selleks et võtta arvesse tehnika 
arengut ja mis tahes teavet, mis saadakse 
artiklites 28–40 sätestatud teavitatud 
asutuste määramise ja järelevalve käigus 
ning artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 89 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse või täiendatakse 
VIII–XI lisas sätestatud 
vastavushindamismenetlusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastavushindamismenetluste kirjeldus on õiguse olemuslik osa ja seepärast ei tohiks neid 
vastavalt lepingu artiklile 290 delegeeritud õigusaktidega muuta.

Muudatusettepanek 158
Ashley Fox
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selleks et võtta arvesse tehnika 
arengut ja mis tahes teavet, mis saadakse 
artiklites 28–40 sätestatud teavitatud 
asutuste määramise ja järelevalve käigus 
ning artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 89 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse või täiendatakse 
VIII–XI lisas sätestatud 
vastavushindamismenetlusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 159
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Teatavate vastavushindamiste 

järelevalvemehhanism

1. Teavitatud asutus teatab komisjonile 
III klassi liigitatud seadmete 
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 
Teatisele lisatakse I lisa punktis 19.3 
osutatud kasutusjuhendi kavand ja 
artiklis 26 osutatud ohutust ja kliinilist 
toimivust käsitleva kokkuvõtte kavand. 
Teavitatud asutus märgib teatises 
vastavushindamise kavandatava 
lõppkuupäeva. Komisjon edastab teatise ja 
lisatud dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete 
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koordineerimisrühmale. 

2. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib 28 päeva 
jooksul alates teabe saamisest paluda 
teavitatud asutusel esitada esialgne 
vastavushindamise kokkuvõte enne 
sertifikaadi väljastamist. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse 
esitamise kohta artikli 78 lõikes 4 
sätestatud korras. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm märgib oma 
taotluses teaduslikult usaldusväärsed 
tervisega seotud põhjused selle kohta, 
miks ta soovib konkreetse toimiku esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte esitamist. 
Toimiku esitamise taotluse puhul tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta võrdse 
kohtlemise põhimõtet. 

Teavitav asutus teavitab tootjat viie päeva 
j o o k s u l  meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma taotluse saamisest. 

3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib esitada esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte kohta 
märkusi kõige rohkem 60 päeva jooksul 
alates selle kokkuvõtte saamisest. 
Nimetatud ajavahemiku j o o k s u l  ja 
hiljemalt 30 päeva pärast taotluse saamist 
võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm paluda esitada 
lisateavet, mis on teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel vajalik 
teavitatud asutuse esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte 
analüüsimiseks. Muu hulgas võib taotleda 
näidiseid või tootja valduste külastamist. 
Käesoleva lõigu esimeses lauses osutatud 
märkuste esitamise tähtaeg peatatakse 
kuni taotletud lisateabe esitamiseni. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolsed täiendavad lisateabe taotlused ei 
peata märkuste esitamise tähtaega.
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4. Teavitatud asutus võtab nõuetekohaselt 
arvesse märkusi, mis on saadud vastavalt 
lõikele 3. Ta edastab komisjonile selgituse 
märkuste arvessevõtmise kohta, sh 
põhjenduse juhul, kui saadud märkusi ei 
ole arvesse võetud, ja oma lõpliku otsuse 
kõnealuse vastavushindamise kohta. 
Komisjon edastab kõnealuse teabe 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 

5. Kui seda peetakse patsientide ohutuse 
ja rahvatervise seisukohast vajalikuks, 
võib komisjon rakendusaktidega kindlaks 
määrata konkreetsed seadmekategooriad 
või -rühmad (välja arvatud III klassi 
seadmed), mille suhtes kohaldatakse 
eelnevalt kindlaks määratud ajavahemiku 
j o o k s u l  lõikeid 1–4. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. 

Selle lõike kohased meetmed on 
põhjendatud ainult ühe või mitme 
järgmise kriteeriumi korral:

(a) seadme või selle aluseks oleva 
tehnoloogia uudsus ja sellest tulenev 
oluline kliiniline mõju või mõju inimeste 
tervisele;

(b) teatava seadmekategooria või -rühma 
riski-kasu suhte halvenemine, mille 
põhjuseks on teaduslikult usaldusväärne 
terviseoht seoses komponendi või 
lähtematerjaliga või mõjuga tervisele 
seadme rikke korral; 

(c) artikli 61 kohaselt teatatud tõsiste 
vahejuhtumite arvu suurenemine teatava 
seadmekategooria või -rühma osas;

(d) märkimisväärsed lahknevused eri 
teavitatud asutuste tehtud sisuliselt 
sarnaseid seadmeid käsitlevates 
vastavushindamistes; 
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(e) oht inimeste tervisele, mis on seotud 
teatava seadmekategooria või -rühmaga 
või selle aluseks oleva tehnoloogiaga.

6. Komisjon teeb kooskõlas lõikega 3 
esitatud märkuste kokkuvõtte ja 
vastavushindamismenetluse tulemuse 
avalikkusele kättesaadavaks. Ta ei avalda 
isikuandmeid ega konfidentsiaalset 
äriteavet.

7. Komisjon loob käesoleva artikli 
kohaldamiseks tehnilise infrastruktuuri 
elektrooniliseks andmevahetuseks 
teavitatud asutuste ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma vahel. 

8. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte lõigete 2 ja 3 kohast 
edastamist ja analüüsimist käsitlevad 
üksikasjalikud sätted ja menetluskorra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 160
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Teatavate vastavushindamiste 

järelevalvemehhanism

1. Teavitatud asutus teatab komisjonile 
III klassi liigitatud seadmete 
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 
Teatisele lisatakse I lisa punktis 19.3 
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osutatud kasutusjuhendi kavand ja 
artiklis 26 osutatud ohutust ja kliinilist 
toimivust käsitleva kokkuvõtte kavand. 
Teavitatud asutus märgib teatises 
vastavushindamise kavandatava 
lõppkuupäeva. Komisjon edastab teatise ja 
lisatud dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 

2. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib 28 päeva 
jooksul alates teabe saamisest paluda 
teavitatud asutusel esitada esialgne 
vastavushindamise kokkuvõte enne 
sertifikaadi väljastamist. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse 
esitamise kohta artikli 78 lõikes 4 
sätestatud korras. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm märgib oma 
taotluses teaduslikult usaldusväärsed 
tervisega seotud põhjused selle kohta, 
miks ta soovib konkreetse toimiku esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte esitamist. 
Toimiku esitamise taotluse puhul tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta võrdse 
kohtlemise põhimõtet. 

Teavitav asutus teavitab tootjat viie päeva 
jooksul meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma taotluse saamisest. 

3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib esitada esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte kohta 
märkusi kõige rohkem 60 päeva jooksul 
alates selle kokkuvõtte saamisest. 
Nimetatud ajavahemiku j o o k s u l  ja 
hiljemalt 30 päeva pärast taotluse saamist 
võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm paluda esitada 
lisateavet, mis on teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel vajalik 
teavitatud asutuse esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte 
analüüsimiseks. Muu hulgas võib taotleda 
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näidiseid või tootja valduste külastamist. 
Käesoleva lõigu esimeses lauses osutatud 
märkuste esitamise tähtaeg peatatakse 
kuni taotletud lisateabe esitamiseni. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolsed täiendavad lisateabe taotlused ei 
peata märkuste esitamise tähtaega.

4. Teavitatud asutus võtab nõuetekohaselt 
arvesse märkusi, mis on saadud vastavalt 
lõikele 3. Ta edastab komisjonile selgituse 
märkuste arvessevõtmise kohta, sh 
põhjenduse juhul, kui saadud märkusi ei 
ole arvesse võetud, ja oma lõpliku otsuse 
kõnealuse vastavushindamise kohta. 
Komisjon edastab kõnealuse teabe 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 

5. Kui seda peetakse patsientide ohutuse 
ja rahvatervise seisukohast vajalikuks, 
võib komisjon rakendusaktidega kindlaks 
määrata konkreetsed seadmekategooriad 
või -rühmad (välja arvatud III klassi 
seadmed), mille suhtes kohaldatakse 
eelnevalt kindlaks määratud ajavahemiku 
j o o k s u l  lõikeid 1–4. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. 

Selle lõike kohased meetmed on 
põhjendatud ainult ühe või mitme 
järgmise kriteeriumi korral:

(a) seadme või selle aluseks oleva 
tehnoloogia uudsus ja sellest tulenev 
oluline kliiniline mõju või mõju inimeste 
tervisele;

(b) teatava seadmekategooria või -rühma 
riski-kasu suhte halvenemine, mille 
põhjuseks on teaduslikult usaldusväärne 
terviseoht seoses komponendi või 
lähtematerjaliga või mõjuga tervisele 
seadme rikke korral; 

(c) artikli 61 kohaselt teatatud tõsiste 
vahejuhtumite arvu suurenemine teatava 
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seadmekategooria või -rühma osas;

(d) märkimisväärsed lahknevused eri 
teavitatud asutuste tehtud sisuliselt 
sarnaseid seadmeid käsitlevates 
vastavushindamistes; 

(e) oht inimeste tervisele, mis on seotud 
teatava seadmekategooria või -rühmaga 
või selle aluseks oleva tehnoloogiaga.

6. Komisjon teeb kooskõlas lõikega 3 
esitatud märkuste kokkuvõtte ja 
vastavushindamismenetluse tulemuse 
avalikkusele kättesaadavaks. Ta ei avalda 
isikuandmeid ega konfidentsiaalset 
äriteavet.

7. Komisjon loob käesoleva artikli 
kohaldamiseks tehnilise infrastruktuuri 
elektrooniliseks andmevahetuseks 
teavitatud asutuste ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma vahel. 

8. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte lõigete 2 ja 3 kohast 
edastamist ja analüüsimist käsitlevad 
üksikasjalikud sätted ja menetluskorra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 161
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Teavitatud asutuste ja teavitatud asutuste 

eest vastutavate riiklike asutuste 
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järelevalve 
1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm tagab teavitatud 
asutuste esialgse hindamise, 
kvalifitseerimise, teavitamise ja 
järelevalve ühtlustamise ning teavitatud 
asutuste eest vastutavate riiklike asutuste 
teavitamis- ja järelevalvetegevuse 
ühtlustamise.
2. Selleks et tagada lõikega 1 kehtestatud 
eesmärgi saavutamine, mis puudutab 
teavitatud asutuste eest vastutavate 
riiklike asutuste ühtlustamist, kehtestab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
üksikasjalikud eeskirjad teavitatud 
asutuste eest vastutavate riiklike asutuste 
artikli 28 lõike 8 kohase vastastikuse 
hindamise kohta. Eeskirju kohaldatakse 
kohustuslikult kõigi vastastikuste 
hindamiste suhtes, mida viivad artikli 28 
lõike 8 kohaselt igal teisel aastal läbi 
teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused vastavalt vastastikuste 
hindamiste aastakavale.
3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmed osalevad 
teavitatud asutuste eest vastutavate 
riiklike asutuste artikli 28 lõike 8 kohastes 
vastastikustes hindamistes.
4. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm kehtestab 
üksikasjalikud nõuded artikli 28 lõike 8 
kohases vastastikuses hindamises 
osalevate auditiekspertide 
kvalifikatsioonide kohta.
5. Selleks et tagada lõikega 1 kehtestatud 
eesmärgi saavutamine, mis puudutab 
teavitatud asutuste ühtlustamist, on 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühmal 
vastavushindamisasutuste ja teavitatud 
asutuste hindamiseks kvalifitseeritud 
eksperdid. Vähemalt kaks sellist eksperti 
osalevad ühistes hindamisrühmades 
artikli 32 lõike 3 kohasel 
vastavushindamisasutuste hindamisel 
ning artikli 35 lõike 4 kohasel teavitatud 
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asutuste hindamisel.
6. Selleks et tagada lõikega 1 kehtestatud 
eesmärgi saavutamine, mis puudutab 
teavitatud asutuste ühtlustamist, kehtestab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
vastavushindamisasutuste ja teavitatud 
asutuste hindamiseks vajalike ekspertide 
üksikasjalikud kvalifikatsiooninõuded.
7. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm vaatab läbi ühise 
hindamisrühma artikli 32 lõike 6 kohaselt 
esitatud arvamuse hindamisaruande ja 
teatise kavandi kohta ning teeb otsuse 
positiivse või negatiivse soovituse kohta. 
Soovitus esitatakse komisjonile ja 
teavitatud asutuse eest vastutavale 
riiklikule asutusele.
8. Lisameetmena lõikega 1 kehtestatud 
eesmärgi saavutamiseks, mis puudutab 
teavitatud asutuste ühtlustamist, kehtestab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
üksikasjalikud ühtlustatud eeskirjad, 
mida kohaldatakse kohustuslikult 
vastavushindamisasutuste ja nende 
teatistes teavitatud asutuste hindamiste 
suhtes.
Eeskirjad hõlmavad järgmist:
a) Hindamise ja teavitamise eeltingimused 
teavitatud asutusele, sealhulgas
– selle korraldust, kvaliteedijuhtimise 
süsteemi, protsesse käsitlevad nõuded;
– vajalikke ressursse, sealhulgas 
kvalifikatsioone ja koolitust käsitlevad 
nõuded;
– erinõuded, mis käsitlevad audiitoreid ja 
teavitatud asutuste tehnilisi hindajaid;
– erinõuded, mis käsitlevad 
katselaboratooriumeid, sealhulgas 
alltöövõtjaid;
– erilist tähelepanu pööratakse 
steriliseerimisele, biokokkusobivusele, 
seadmetele, mis sisaldavad inim- ja 
loomset päritolu kudesid ja rakke, 
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kliinilisele hindamisele;
– sõltumatust, erapooletust ja 
konfidentsiaalsust käsitlevad nõuded.
b) Esialgsete hindamiste ja järelevalve 
hindamiste üksikasjalikud eeskirjad: 
– järelevalve hindamisi teostatakse 
korrapäraselt, vähemalt kord aastas;
– järelevalve hindamisi teostatakse 
kohapeal ning need hõlmavad 
kvaliteedijuhtimise sertifikaatide 
hindamist, tüübihindamist ja kavandi 
dokumentide uurimist, kliinilist hindamist 
ja turustamisjärgse järelevalve kavade 
hindamist; eriliselt keskendutakse III 
klassi seadmetele ja uudsetele seadmetele.
c) Põhjendatud kahtlusest tulenevate 
järelevalve hindamiste eeskirjad ja 
kriteeriumid; selliseid hindamisi tuleks 
eelkõige teostada etteteatamata;
d) Teatiste piiramise või tühistamise 
eeskirjad;
e) Vahekohtumenetluse eeskirjad juhuks, 
kui ei jõuta kokkuleppele esialgse 
hindamise negatiivse soovituse või teatise 
piiramise või tühistamise osas. 

Or. en

Selgitus

Artikkel 44 a (uus) asendab artikli 44.

Muudatusettepanek 162
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ei peeta asjakohaseks tõendada 
vastavust üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele kliiniliste andmete 

3. Välja arvatud III klassi kuuluvate 
seadmete puhul, kui ei peeta asjakohaseks 
tõendada vastavust üldistele ohutus- ja 
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põhjal, esitatakse iga sellise erandi puhul 
asjakohane põhjendus, mille aluseks on 
tootja riskijuhtimise tulemused ning milles 
võetakse arvesse seadme ja inimkeha 
kontakti eripärasid, ettenähtud kliinilisi 
funktsioone ja tootja kinnitusi. Üldistele 
ohutus- ja toimivusnõuetele vastavuse 
tõendamise piisavust ainult mittekliiniliste 
katsemeetodite tulemuste alusel (sh 
funktsioonivõime hindamine, stendikatsed 
ja prekliiniline hinnang) tuleb 
nõuetekohaselt põhjendada II lisas osutatud 
tehnilises dokumentatsioonis.

toimivusnõuetele kliiniliste andmete 
põhjal, esitatakse iga sellise erandi puhul 
asjakohane põhjendus, mille aluseks on 
tootja riskijuhtimise tulemused ning milles 
võetakse arvesse seadme ja inimkeha 
kontakti eripärasid, ettenähtud kliinilisi 
funktsioone ja tootja kinnitusi. Üldistele 
ohutus- ja toimivusnõuetele vastavuse 
tõendamise piisavust ainult mittekliiniliste 
katsemeetodite tulemuste alusel (sh 
funktsioonivõime hindamine, stendikatsed 
ja prekliiniline hinnang) tuleb 
nõuetekohaselt põhjendada II lisas osutatud 
tehnilises dokumentatsioonis.

Erandi tegemiseks esimese lõigu kohasest 
üldistele ohutus- ja toimivusnõuetele 
vastavuse tõendamisest kliiniliste andmete 
põhjal on vaja pädeva asutuse eelnevat 
heakskiitu.

Or. en

Selgitus

Et vältida lünka, mis võimaldab kliinilistest hinnangutest lihtsalt hoiduda, nimelt kõrge 
riskiteguriga seadmete osas.

Muudatusettepanek 163
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kliiniline hinnang ja selle tulemused 
dokumenteeritakse XIII lisa A osa punktis 
6 osutatud kliinilise hindamise aruandes, 
mis lisatakse kas tervikuna või mille 
täielikud viited lisatakse II lisas osutatud 
asjaomast seadet käsitlevale tehnilisele 
dokumentatsioonile.

5. Kliiniline hinnang ja selle tulemused 
dokumenteeritakse XIII lisa A osa punktis 
6 osutatud kliinilise hindamise aruandes, 
mis lisatakse tervikuna II lisas osutatud 
asjaomast seadet käsitlevale tehnilisele 
dokumentatsioonile ning tehakse üldsusele 
kättesaadavaks artiklis 53 osutatud 
elektroonilise süsteemi abil ajal, mil seade 
viiakse turule.
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Or. en

Selgitus

Juurdepääs kliinilistele andmetele on oluline, et säilitada süsteemi läbipaistvus ning tagada 
analüüsi sõltumatus akadeemilistest ja erialastest meditsiinilistest organisatsioonidest.

Muudatusettepanek 164
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 5 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul ajakohastatakse artikli 26 
lõikes 1 osutatud ohutuse ja kliinilise 
toimivuse kokkuvõtet vähemalt kord 
aastas kliinilise hindamise aruandega.

Or. en

Muudatusettepanek 165
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kliiniliste uuringute suhtes kohaldatakse 
artikleid 50–60 ja XIV lisa, kui neid 
korraldatakse ühel või mitmel järgmistest 
eesmärkidest:

1. Kliiniliste uuringute suhtes – sõltumata 
sellest, kas neid viiakse läbi 
meditsiiniseadme turuleviimiseks või selle 
turustamisjärgseks uuringuks –
kohaldatakse artikleid 50–60 ja XIV lisa, 
kui neid korraldatakse ühel või mitmel 
järgmistest eesmärkidest:

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada samal tasemel kvaliteedistandardid ja eetika põhimõtted.
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Muudatusettepanek 166
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid tagavad, et taotlust 
hindavatel isikutel puudub huvide konflikt, 
et nad ei ole seotud sponsoriga, 
asutus(t)ega, kus kliiniline uuring toimub 
ega uuringus osalevate uurijatega ning on 
vabad mis tahes muudest mõjutustest.

Liikmesriigid tagavad, et taotlust 
hindavatel isikutel puudub huvide konflikt, 
et nad ei ole seotud sponsoriga, 
asutus(t)ega, kus kliiniline uuring toimub 
ega uuringus osalevate uurijatega ning on 
vabad mis tahes muudest mõjutustest. 
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. 
Vastutav eetikakomitee peab andma 
kliinilise uuringu läbiviimisele oma 
positiivse hinnangu.

Or. en

Muudatusettepanek 167
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tundliku äriteabe kaitse; (b) tundliku äriteabe kaitse; kõrvalnähtude 
kohta käivaid andmeid ja ohutusandeid ei 
peeta tundlikuks äriteabeks;

Or. en

Muudatusettepanek 168
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr […/…].artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 52 osutatud teave, on kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav üksnes 
liikmesriikidele ja komisjonile.

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr […/…].artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 52 ja artikli 53 lõike 1 
punktis 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, et piirata üldsuse ja 
sõltumatute teadlaste juurdepääsu kliiniliste kõrvalnähtude alasele teabele.

Muudatusettepanek 169
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks,
millised elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud andmed peavad 
olema üldsusele kättesaadavad, et tagada 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr […/…].artikli […] kohaselt.
Kohaldatakse artikli 52 lõikeid 3 ja 4.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 170
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – 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
nõuetekohaselt põhjendatud keeldumisest.

Or. pt

Selgitus

Algses tekstis kavandatud keeldumise põhjuste piiramisega välistataks valedel põhjustel 
sellised aspektid nagu ebapiisavalt asjakohased või selgeid andmeid ja muud eetilised 
kaalutlused. Sponsorite pakutud muudatustega kliinilistes katsetes ei tohi ärihuvide tõttu 
langetada teaduslikke või eetilisi norme.

Muudatusettepanek 171
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriik hindab artikli 51 lõike 6 
alusel sponsori taotlust märkimisväärsete 
muudatuste tegemiseks kliinilises 
uuringus.

Or. en

Muudatusettepanek 172
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik on kliinilisest uuringust 
keeldunud, selle peatanud või lõpetanud 
või palunud uuringu olulist muutmist või 
ajutist peatamist või kui sponsor on 
teatanud kliinilise uuringu varasest 
lõpetamisest ohutusega seotud põhjustel, 
teavitab liikmesriik kõiki teisi liikmesriike 
ja komisjoni oma otsusest ja selle 
põhjustest artiklis 53 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu.

1. Kui liikmesriik on kliinilisest uuringust 
keeldunud, selle peatanud või lõpetanud 
või palunud uuringu olulist muutmist või 
ajutist peatamist või kui sponsor on 
teatanud kliinilise uuringu varasest 
lõpetamisest ohutusega seotud põhjustel, 
teavitab liikmesriik kõiki teisi liikmesriike 
ja komisjoni nendest asjaoludest ning oma 
otsusest ja selle põhjustest artiklis 53 
osutatud elektroonilise süsteemi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 173
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui uuring tehakse rohkem kui ühes 
liikmesriigis, teavitab sponsor kõiki 
asjaomaseid liikmesriike kliinilise uuringu 
üldisest lõpetamisest. Nimetatud teade 
esitatakse 15 päeva jooksul alates kliinilise 
uuringu üldisest lõpetamisest.

Kui uuring tehakse rohkem kui ühes 
liikmesriigis, teavitab sponsor kõiki 
asjaomaseid liikmesriike kliinilise uuringu
varasest lõpetamisest ühes liikmesriigis ja 
selle üldisest lõpetamisest. Nimetatud teade 
esitatakse 15 päeva jooksul alates kliinilise 
uuringu lõpetamisest ühes või mitmes 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 174
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ühe aasta jooksul alates 
kliinilise uuringu lõppemisest asjaomasele 
liikmesriigile kliinilise uuringu tulemuste 
kokkuvõtte XIV lisa I peatüki punktis 2.7 
osutatud kliinilise uuringu aruande vormis.
Kui kliinilise uuringu aruannet ei ole 
teaduslikel põhjustel võimalik ühe aasta 
jooksul esitada, esitatakse see niipea, kui 
see on kättesaadav. Sellisel juhul 
täpsustatakse XIV lisa II peatüki punktis 3 
osutatud kliinilise uuringu plaanis kliinilise 
uuringu tulemuste esitamise tähtaeg ja 
lisatakse selgitus.

3. Sponsor esitab ühe aasta jooksul alates 
kliinilise uuringu lõppemisest asjaomasele 
liikmesriigile kliinilise uuringu tulemuste 
kokkuvõtte XIV lisa I peatüki punktis 2.7 
osutatud kliinilise uuringu aruande vormis, 
lisades sellele kõik kliinilise uuringu 
käigus kogutud andmed, sealhulgas 
negatiivsed tulemused. Kui kliinilise 
uuringu aruannet ei ole teaduslikel 
põhjustel võimalik ühe aasta jooksul 
esitada, esitatakse see niipea, kui see on 
kättesaadav. Sellisel juhul täpsustatakse 
XIV lisa II peatüki punktis 3 osutatud 
kliinilise uuringu plaanis kliinilise uuringu 
tulemuste esitamise tähtaeg ja lisatakse 
selgitus.

Or. en

Selgitus

Eelnimetatud andmed on sponsorile juba kättesaadavad ja edastatakse nõuetekohase 
statistilise järelevalve eesmärgil liikmesriigile.

Muudatusettepanek 175
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – 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

2. Asjaomased liikmesriigid lepivad kuue 
päeva jooksul alates ühtse taotluse 
esitamisest kokku selles, kes on
koordineeriv liikmesriik. Liikmesriigid ja 
komisjon lepivad meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale antavate 
ülesannete raames kokku selgetes 
eeskirjades koordineeriva liikmesriigi 
nimetamiseks.
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koordineeriva liikmesriigina sponsori 
poolt pakutud liikmesriik. Kui 
koordineeriv liikmesriik on muu kui 
sponsori pakutud liikmesriik, algab artikli 
51 lõikes 2 osutatud tähtaeg nõusoleku 
andmisele järgnevast päevast.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutav lahendus võimaldab sponsoritel valida endale meelepäraseid pädevaid 
ametiasutusi, kes kohaldavad leebemaid eeskirju, on vähemate vahenditega varustatud või 
arvukate taotlustega üle koormatud, mis raskendab kliiniliste uuringute vaikivat heakskiitmist. 
Raamistiku koordineeriva liikmesriigi nimetamiseks võib kehtestada juba kavandatud 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm vastavalt oma artiklis 80 sätestatud ülesannetele.

Muudatusettepanek 176
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sponsor registreerib kogu teabe järgmise 
kohta:

1. Sponsor registreerib artiklis 53 osutatud 
kliiniliste uuringute elektroonilises 
süsteemis kogu teabe järgmise kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 177
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegemist on kliinilise uuringuga, mille 
kohta sponsor esitas artiklis 58 osutatud 
ühtse taotluse, teatab sponsor kõikidest 
lõikes 2 osutatud juhtumitest artiklis 53 
osutatud elektroonilise süsteemi kaudu.

Kui tegemist on kliinilise uuringuga, mille 
kohta sponsor esitas artiklis 58 osutatud 
ühtse taotluse, teatab sponsor kõikidest 
lõikes 1 ja 2 osutatud juhtumitest artiklis 
53 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu.
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Kõnealune teade edastatakse kohe pärast 
sisestamist elektrooniliselt kõikidele 
asjaomastele liikmesriikidele.

Kõnealune teade edastatakse kohe pärast 
sisestamist elektrooniliselt kõikidele 
asjaomastele liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – 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 179
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid ja komisjon töötavad 
välja ja tagavad riiklike registrite ja 
artiklis 62 osutatud järelevalve 
elektroonilise süsteemi koostalitlusvõime, 
et tagada andmete automaatne eksport 
sellesse süsteemi, vältides samal ajal 
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registrite dubleerimist.

Or. en

Selgitus

Laiale elanikkonnale suunatud kvaliteetsed registrid aitavad vältida registrite killustumist ja 
annavad meditsiiniseadmete ohutusest ja tõhususest täpsema ülevaate.

Muudatusettepanek 180
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – 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 ja teavitatud 
asutustele ning tootjatele nende endi 
toodetud seadmete kohta.

Or. en

Selgitus

Tootjatel on teabesüsteemis juurdepääs nende kohta käivatele andmetele.

Muudatusettepanek 181
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – 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 õiguste säilitamist, 
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tervishoiutöötajatele ja avalikkusele.
Artikli 62 lõike 1 punktides a–e osutatud 
andmeid ei peeta konfidentsiaalseks 
äriteabeks.

Or. en

Selgitus

Juurdepääs kliinilistele andmetele on oluline, et säilitada süsteemi läbipaistvus ning tagada 
analüüsi sõltumatus akadeemilistest ja erialastest meditsiinilistest organisatsioonidest. 
Eelnimetatud kliiniliste andmete alla ei kuulu intellektuaalomand ega konfidentsiaalne 
äriteave.

Muudatusettepanek 182
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kehtivas määruses tuleks kehtestada nõuetekohane teabe tase.

Muudatusettepanek 183
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tagatakse, et lisaks Euroopa 
aruandlusele ei nõuta täiendavalt 
riiklikku aruandlust liikmesriikides.



AM\936505ET.doc 59/73 PE510.666v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 184
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Etteteatamata kontrollkäike võib 
nende olemuse ja ulatuse osas käsitada 
tavakontrollina, mille puhul ettevõtjale 
kompenseeritakse etteteatamata 
kontrollkäigust tulenevad kulud, kui selle 
jooksul ei registreerita olulisi 
mittevastavusi. Etteteatamata 
kontrollkäike korraldades ja teostades 
tuleb alati arvestada proportsionaalsuse 
põhimõttega, pöörates eelkõige 
nõuetekohast tähelepanu iga tootega 
seotud võimalikule ohule.

Or. de

Muudatusettepanek 185
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib luua 
konkreetsetes meditsiinivaldkondades või 
vastavates tehnilistes valdkondades alalisi 
või ajutisi eksperdirühmi, et rakendada 
käesolevat määrust ja anda 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale teaduslikku nõu.

Or. pt
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Muudatusettepanek 186
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses finants- ega 
muid huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
üldsuse huvides ja sõltumatul viisil. Nad 
teatavad oma kõikidest meditsiiniseadmete 
tööstusega seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub.
Taotluse korral on huvide deklaratsioon 
üldsusele kättesaadav. Käesolevat artiklit ei 
kohaldata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma allrühmades 
osalevate sidusorganisatsioonide esindajate 
suhtes.

1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma ja selle 
nõustamisrühmade liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses finants- ega 
muid huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
üldsuse huvides ja sõltumatul viisil. Nad 
teatavad oma kõikidest meditsiiniseadmete 
tööstusega seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub.
Taotluse korral on huvide deklaratsioon 
üldsusele kättesaadav. Käesolevat artiklit ei 
kohaldata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma allrühmades 
osalevate sidusorganisatsioonide esindajate 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses finants- ega 
muid huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
üldsuse huvides ja sõltumatul viisil. Nad 

1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses finants- ega 
muid huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
üldsuse huvides ja sõltumatul viisil. Nad 
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teatavad oma kõikidest meditsiiniseadmete 
tööstusega seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub.
Taotluse korral on huvide deklaratsioon
üldsusele kättesaadav. Käesolevat artiklit 
ei kohaldata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma allrühmades 
osalevate sidusorganisatsioonide 
esindajate suhtes.

teatavad oma kõikidest meditsiiniseadmete 
tööstusega seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub.
Huvide deklaratsioon avaldatakse 
Euroopa Komisjoni veebilehel.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma poolt 
juhtumipõhiselt kutsutud eksperdid ja 
muud kolmandad isikud peavad 
deklareerima oma kõnealuse küsimusega 
seotud huvid.

2. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma alarühmades 
osalevad sidusrühmade organisatsiooni 
esindajad deklareerivad oma kõik 
meditsiiniseadmete tööstusega seotud 
otsesed ja kaudsed huvid ning 
ajakohastavad seda deklaratsiooni alati, 
kui olukord muutub. Huvide 
deklaratsioon avaldatakse Euroopa 
Komisjoni veebilehel. Seda ei kohaldata 
meditsiiniseadmete tööstuse esindajate 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rohkem kui ühest siirdatavast osast 
koosneva seadme eri tootjate toodetud 
osade füüsiline kokkusobivus;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.4. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et minimeerida niipalju kui 
võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ainetele, 
mis on kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale ning ainetele, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
tõendusmaterjal sellise tugeva mõju kohta 
inimese tervisele ning mida määratakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)) artiklis 59 
sätestatud menetlusega.

7.4. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et minimeerida niipalju kui 
võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu.
Ained, mis on kantserogeensed, 
mutageensed või reproduktiivtoksilised 
ained vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist ning millega 
muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need 
kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1907/2006) VI lisa 3. osale, 
kõrvaldatakse järk-järgult kasutusest 8 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest, kui saadaval ei ole 
ohutumaid alternatiive. Kui ohutumaid 
alternatiive ei ole olemas, peab tootja 
tehnilises dokumentatsioonis esitama 
täpse põhjenduse selliste ainete 
kasutamiseks, võttes arvesse kooskõla 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuetega, ning
peab kasutusjuhendis esitama teabe selle 
kohta, millised on nende 
patsiendirühmade jääkriskid ja, kui vaja, 
milliseid asjakohaseid ettevaatusmeetmeid 
kasutada. Seadmed, mis sisaldavad aineid,
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millel on endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, ning mis puutuvad kokku 
patsientide kehaga, mille kohta on olemas 
teaduslik tõendusmaterjal sellise tugeva 
mõju kohta inimese tervisele ning mida 
määratakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH)) 
artiklis 59 sätestatud menetlusega ning 
kooskõlas endokriinseid häireid 
põhjustavate ainete kriteeriumitega, mis 
on sätestatud endokriinseid häireid 
ekspertide nõuanderühma aruandes, 
kõrvaldatakse järk-järgult kasutusest 8 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest, kui saadaval ei ole 
ohutumaid alternatiive. Kui ohutumaid 
alternatiive ei ole olemas, peab tootja 
tehnilises dokumentatsioonis esitama 
täpse põhjenduse selliste ainete 
kasutamiseks, võttes arvesse kooskõla 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuetega, ning 
peab kasutusjuhendis esitama teabe selle 
kohta, millised on nende 
patsiendirühmade jääkriskid ja, kui vaja, 
milliseid asjakohaseid ettevaatusmeetmeid 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.4 – lõik 1 – taane 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sisaldavad vähemalt 0,1% plastifitseeritud 
aine massist ftalaate, mis on liigitatud 
kategooria 1A või 1B kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks määruse 
(EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel, 

sisaldavad vähemalt 0,1% plastifitseeritud 
aine massist ftalaate, kõrvaldatakse järk-
järgult kasutusest 8 aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest, kui 
saadaval ei ole ohutumaid alternatiive.
Kui ohutumaid alternatiive ei ole olemas, 
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peab neil seadmetel ja/või igal pakendil 
või vajaduse korral kaubastatava üksuse 
pakendil olema märge ftalaatide 
leidumise kohta neis seadmeis. Kui selliste 
seadmete kavandatud kasutus hõlmab 
laste, rasedate ja imetavate naiste ravi,
peab tootja tehnilises dokumentatsioonis 
esitama täpse põhjenduse selliste ainete 
kasutamiseks, võttes arvesse kooskõla 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuetega,
eelkõige käesolevas lõikes esitatud 
nõuetega, ning peab kasutusjuhendis 
esitama teabe selle kohta, millised on 
nende patsiendirühmade jääkriskid ja, kui 
vaja, milliseid ettevaatusabinõusid 
kasutada.

peab tootja tehnilises dokumentatsioonis 
esitama täpse põhjenduse selliste ainete 
kasutamiseks, võttes arvesse kooskõla 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuetega, ning 
peab kasutusjuhendis esitama teabe selle 
kohta, millised on nende patsiendirühmade 
jääkriskid ja, kui vaja, milliseid
ettevaatusabinõusid kasutada. Kui selliste 
seadmete kavandatud kasutus hõlmab 
laste ravi või rasedate või imetavate naiste 
ravi, tuleks ftalaadid keelustada alates 1. 
jaanuarist 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Seadmed, mis sisaldavad ainet, mida 
käsitletakse kui ravimit ja tooted, mis 
koosnevad ainetest või ainete segust, mis 
on ette nähtud allaneelamiseks, 
sissehingamiseks või rektaalselt või 
vaginaalselt manustamiseks

9. Seadmed, mis sisaldavad ainet, mida 
käsitletakse kui ravimit

Or. en

Muudatusettepanek 193
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 9 – punkt 9.2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9.2. Tooted, mis sisaldavad 
allaneelamiseks, sissehingamiseks või 
rektaalselt või vaginaalselt 
manustamiseks ettenähtud aineid või 
ainesegusid, mis inimkehasse imenduvad 
või seal hajuvad, peavad analoogselt 
vastama direktiivi 2001/83/EÜ I lisa 
asjaomastele nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 194
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-vastavusmärgis koosneb tähtedest
„CE” järgmisel kujul:

1. CE-märgis koosneb tähtedest „CE”, 
millele on lisatud väljend 
„meditsiiniseade”, järgmisel kujul:

Or. en

Muudatusettepanek 195
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – jagu 1 – lõige 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. III klassi liigitatavate ja 
implanteeritavate toodete puhul kliinilise 
tõhususe ja ohutusandmete kokkuvõte,

18. III klassi liigitatavate ja 
implanteeritavate toodete puhul kliinilise 
tõhususe ja ohutusandmete kokkuvõte,
millele on lisatud kõik andmed, mis koguti 
kliinilise uuringu ja turustamisjärgse 
kliinilise järelkontrolli ajal.

Or. en
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Selgitus

Üldsusele tuleks Eudamedi kaudu kättesaadavaks teha aruande kasutajasõbralik kokkuvõte 
koos täieliku kliinilise andmestikuga, mida saaksid analüüsida sõltumatud kliinilisi uuringuid 
tegevad teadus- ja tervishoiutöötajad.

Muudatusettepanek 196
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks otsese kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

– on aktiivsed või siirdatavad seadmed, 
mis on otseselt ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks otsese kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

Or. en

Muudatusettepanek 197
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– otseselt ette nähtud kasutamiseks 
vahetus kokkupuutes 
kesknärvisüsteemiga, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

– on aktiivsed või siirdatavad seadmed, 
mis on otseselt ette nähtud
kesknärvisüsteemi defekti kontrollimiseks,
diagnoosimiseks, seireks või 
parandamiseks otsese kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul 
need kuuluvad III klassi,

Or. en
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Muudatusettepanek 198
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– otseselt ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks vahetu kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

– on aktiivsed või siirdatavad seadmed, 
mis on otseselt ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks otsese kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

Or. en

Muudatusettepanek 199
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– otseselt ette nähtud kasutamiseks vahetus 
kokkupuutes kesknärvisüsteemiga, millisel 
juhul need kuuluvad III klassi,

– on aktiivsed või siirdatavad seadmed, 
mis on otseselt ette nähtud kasutamiseks 
vahetus kokkupuutes kesknärvisüsteemiga, 
millisel juhul need kuuluvad III klassi,

Or. en

Muudatusettepanek 200
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.4 – lõik 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lülisamba ketta asendamise implantaadid
ja siirdatavad seadmed, mis puutuvad 
kokku lülisambaga, millisel juhul nad 

– lülisamba ketta asendamise implantaadid, 
millisel juhul nad kuuluvad III klassi.
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kuuluvad III klassi.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

autonoomset tarkvara loetakse aktiivseks 
meditsiiniseadmeks;

Or. en

Muudatusettepanek 202
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik tooted, mis sisaldavad lahutamatu 
osana ainet, mida võib eraldi kasutamisel 
käsitada ravimina, nagu on määratletud
direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 1, 
sealhulgas ravimina, mis on valmistatud 
inimverest või inimese vereplasmast ja 
millel võib lisaks toote toimele olla 
lisatoime, kuuluvad III klassi.

Kõik meditsiiniseadmed, mis lahutamatu 
osana sisaldavad ainet, mida eraldi 
kasutamise puhul võib pidada ravimiks
direktiivi 65/65/EMÜ artikli 1 tähenduses
ja millel võib lisaks seadme toimele olla 
lisatoime kehale, kuuluvad III klassi.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.7 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted 
kuuluvad III klassi, välja arvatud juhul, 
kui nanomaterjal on suletud kapslisse või 
seotud nii, et see ei pääse patsiendi ja 
kasutaja kehasse, kui toodet kasutatakse 
ettenähtud otstarbel.

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted, mis on 
mõeldud tahtlikult inimkehasse 
vabastamiseks, kuuluvad III klassi.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.9 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooted, mis koosnevad ainetest ja 
ainesegudest, mis on ette nähtud 
allaneelamiseks, sissehingamiseks, 
rektaalselt või vaginaalselt manustamiseks 
ja mis inimkehas imenduvad või hajuvad, 
kuuluvad III klassi.

Tooted, mis koosnevad ainetest ja 
ainesegudest, mis on peamiselt ette nähtud 
allaneelamiseks, sissehingamiseks, 
rektaalselt või vaginaalselt manustamiseks 
ja mis inimkehas imenduvad või hajuvad,
et saavutada soovitud eesmärki, kuuluvad 
III klassi.

Or. en

Muudatusettepanek 205
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja 
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse, 
mida võib ühendada korrapärase 

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

järelevalve hindamisega punkti 4.3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mis peaks hõlmama korrapäraselt 
vähemalt ühte kontrolli aastas ja mida ei 
tohi tootjale avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – A osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Siirdatavate seadmete ja III klassi 
seadmete puhul tuleb teha kliinilisi 
uuringuid, välja arvatud juhul, kui 
olemasolevatele kliinilistele andmetele 
toetumine on nõuetekohaselt põhjendatud.
Meetodite võrdväärsuse tõendamist 
vastavalt punktile 4 ei loeta üldiselt
piisavaks tõendamiseks käesoleva lõike 
esimese lause tähenduses.

5. Siirdatavate seadmete ja III klassi 
seadmete puhul tuleb teha kliinilisi 
uuringuid, välja arvatud juhul, kui 
olemasolevatele kliinilistele andmetele 
toetumine on nõuetekohaselt põhjendatud.
Uute toodete puhul meetodite 
võrdväärsuse tõendamist vastavalt punktile 
4 ei loeta piisavaks tõendamiseks 
käesoleva lõike esimese lause tähenduses.
Samas juba turul olevate seadmete 
jätkuvaks kontrolliks ja nende seadmete 
puhul, mille kohta on saadaval kliinilisi 
andmeid, ja seadmete puhul, mille 
turustamisjärgse järelevalve andmed ei 
osuta ohutusprobleemidele, võib 
võrdväärsuse tõendamist piisavaks 
tõendamiseks pidada. Käesolevas 
määruses sätestatud teaduslikule 
hindamisele esitatud seadmete puhul 
hindab võrdväärsuse tõendamist 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm.

Or. en

Muudatusettepanek 207
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turustamisjärgne kliiniline järelevalve, 
edaspidi „PMCF”, on pidev protsess, mille 
kestel ajakohastatakse artiklis 49 ja 
käesoleva lisa A osas osutatud kliinilist 
hinnangut ning see peab kuuluma tootja 
turustamisjärgse järelevalve kavasse.
Selleks peab tootja ennetavalt koguma ja 
hindama kliinilisi andmeid, mis on saadud 
CE-märgise kandmise õigusega seadme 
kasutamisel inimeste puhul asjaomases 
vastavushindamise menetluses osutatud 
kasutusotstarbel, et teha kindlaks, kas 
seadme ohutus ja toimivus püsivad kogu 
eeldatava tööea kestel nõutaval tasemel, 
kas kindlakstehtud ohud jäävad 
vastuvõetavale tasemele ning kas tekkivaid 
ohte avastatakse faktiliste tõendite põhjal.

1. Turustamisjärgne kliiniline järelevalve,
edaspidi „PMCF”, on pidev protsess, mille 
kestel ajakohastatakse artiklis 49 ja 
käesoleva lisa A osas osutatud kliinilist 
hinnangut ning see peab kuuluma tootja 
turustamisjärgse järelevalve kavasse.
Selleks peab tootja ennetavalt koguma, 
registreerima artiklis 62 osutatud 
järelevalve elektroonilises süsteemis ja 
hindama kliinilisi andmeid, mis on saadud 
CE-märgise kandmise õigusega seadme 
kasutamisel inimeste puhul asjaomases 
vastavushindamise menetluses osutatud 
kasutusotstarbel, et teha kindlaks, kas 
seadme ohutus ja toimivus püsivad kogu 
eeldatava tööea kestel nõutaval tasemel, 
kas kindlakstehtud ohud jäävad 
vastuvõetavale tasemele ning kas tekkivaid 
ohte avastatakse faktiliste tõendite põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 208
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – B osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootjal tuleb analüüsida PMCF-i 
järeldusi ning tulemused kanda PMCF-i 
hindamisaruandesse, mis kuulub tehniliste 
dokumentide juurde.

3. Tootjal tuleb analüüsida PMCF-i 
järeldusi ning tulemused kanda PMCF-i 
hindamisaruandesse, mis kuulub tehniliste 
dokumentide juurde, ning edastada 
korrapäraselt asjaomastele 
liikmesriikidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 209
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – B osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. PMCF-i hindamisaruande järeldusi tuleb 
võtta arvesse artiklis 49 ja käesoleva lisa A 
osas osutatud kliinilisel hindamisel ning I 
lisa punktis 2 osutatud riskijuhtimisel. Kui
PMCF-is on osutatud vajadusele võtta 
parandusmeetmeid, tuleb tootjal seda teha.

4. PMCF-i hindamisaruande järeldusi tuleb 
võtta arvesse artiklis 49 ja käesoleva lisa A 
osas osutatud kliinilisel hindamisel ning I 
lisa punktis 2 osutatud riskijuhtimisel. Kui 
PMCF-is on osutatud vajadusele võtta 
parandusmeetmeid, tuleb tootjal seda teha
ja asjaomast liikmesriiki sellest teavitada.

Or. en

Muudatusettepanek 210
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XIV lisa – I osa – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõik kliinilise uuringu etapid, alates 
esimestest uuringu vajaduse ja põhjenduse 
kaalutlustest kuni tulemuste avaldamiseni, 
viiakse läbi kooskõlas tunnustatud eetiliste 
põhimõtetega, näiteks nendega, mis on 
sätestatud inimestega läbiviidavate 
meditsiiniliste uuringute eetiliste 
põhimõtete Helsingi deklaratsioonis, mille 
võttis vastu Maailma Arstide Liidu 18. 
üldkogu Helsingis 1964. aastal ning mida 
viimati muutis Maailma Arstide Liidu 59. 
üldkogu Koreas Soulis 2008. aastal. Nende 
põhimõtete järgimine tagatakse 
eetikakomitee positiivse arvamusega.

Or. pt
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Muudatusettepanek 211
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
XIV lisa – I osa – lõige 2 – punkt 2.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.7. Kliinilise uuringu aruandes, mille 
allkirjastab arst või muu volitatud vastutav 
isik, tuleb esitada kliinilisel uuringul
kogutud andmete, sealhulgas negatiivsete 
tulemuste kriitiline hinnang.

2.7. Kliinilise uuringu aruandes, mille 
allkirjastab arst või muu volitatud vastutav 
isik, on esitatud kõik kliinilise uuringu 
käigus kogutud andmed ja nende andmete, 
sealhulgas negatiivsete tulemuste kriitiline 
hinnang, mis peavad olema üldsusele 
artiklis 53 osutatud elektroonilises 
süsteemis kättesaadavad;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
XV lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rasvaimuseadmed; 4. Rasvaimu- ja lipolüüsiseadmed;

Or. fr


