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Tarkistus 88
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Yhdestä tai useammasta 
implantoitavasta osasta muodostuvien 
laitteiden, kuten lonkkaimplanttien, 
tapauksessa olisi varmistettava eri 
valmistajien osien yhteensopivuus, jotta 
estetään laitteen toimivan osan 
korvaaminen ja näin potilaille aiheutuvat 
tarpeettomat riskit ja vaiva. Komission 
olisi tutkittava lisätoimenpiteiden tarvetta 
eri valmistajien lonkkaimplanttien 
vastaavien osien yhteensopivuuden 
varmistamiseksi ja pidettävä mielessä, että 
lonkkaleikkaukset tehdään useimmiten 
vanhuksille, joille leikkausten 
terveysriskit ovat korkeammat.

Or. en

Tarkistus 89
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Potilaille, joille on implantoitu laite, 
olisi annettava implantoitua laitetta 
koskevat olennaiset tiedot, joiden avulla 
laite voidaan tunnistaa ja joissa ilmoitetaan 
tarvittavat varoitukset tai noudatettavat 
varotoimenpiteet, esimerkiksi tiedot siitä, 
sopiiko laite yhteen eräiden diagnostisten 
laitteiden tai turvatarkastuksissa 
käytettävien skannerien kanssa.

(32) Potilaille, joille on implantoitu laite, 
olisi annettava implantoitua laitetta 
koskevat olennaiset tiedot, joiden avulla 
laite voidaan tunnistaa ja joissa ilmoitetaan 
laitteen tärkeimmät ominaisuudet ja 
mahdolliset haittavaikutukset, varoitetaan 
mahdollisista terveysriskeistä, kerrotaan 
leikkauksen jälkeisestä seurantahoidosta 
ja annetaan tarvittavat varoitukset tai 
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noudatettavat varotoimenpiteet, 
esimerkiksi tiedot siitä, sopiiko laite yhteen 
eräiden diagnostisten laitteiden tai 
turvatarkastuksissa käytettävien skannerien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 90
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 
kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 
järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti 
lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamisen jälkeistä turvallisuutta 
paremman vaaratilanteista raportoinnin, 
kohdennettujen käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 
myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 
auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet.
UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 
parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 
varastonhallintaa, ja mahdollisuuksien 
mukaan järjestelmän olisi sovittava 
yhteen muiden tällaisissa paikoissa jo 
käytössä olevien tunnistamisjärjestelmien 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 91
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(39) Valmistajien tulisi suuririskisten 
lääkinnällisten laitteiden osalta laatia 
laitteen turvallisuus- ja 
suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 
kliinisen arvioinnin tuloksista selvitys.
Turvallisuus- ja suorituskykyselvityksen 
tiivistelmän olisi oltava julkisesti 
saatavilla.

Or. en

Tarkistus 92
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita, jotka ovat 
samankaltaisia kuin lääkinnälliset 
laitteet, mutta joilla ei välttämättä ole 
lääketieteellistä tarkoitusta;
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
ja ilmoitettujen laitosten antamien 
todistusten vähimmäissisällön,
ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavien 
vähimmäisvaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ja kliinisten 

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat ilmoitettuihin 
laitoksiin sovellettavien 
vähimmäisvaatimusten, luokittelusääntöjen 
ja kliinistä suorituskykyä koskevien 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; 
UDI-järjestelmän perustamista; 
lääkinnällisten laitteiden ja tiettyjen 
talouden toimijoiden rekisteröintiä varten 
annettavia tietoja; ilmoitettujen laitosten 
nimeämisestä ja valvonnasta perittävien 
maksujen tasoa ja rakennetta; julkisesti 
saatavilla olevaa tietoa kliinistä 
suorituskykyä koskevista tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
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tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen;
UDI-järjestelmän perustamista;
lääkinnällisten laitteiden ja tiettyjen 
talouden toimijoiden rekisteröintiä varten 
annettavia tietoja; ilmoitettujen laitosten 
nimeämisestä ja valvonnasta perittävien 
maksujen tasoa ja rakennetta; julkisesti 
saatavilla olevaa tietoa kliinisistä 
tutkimuksista; ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta.
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta.
Tämän asetuksen olennaisia osia, kuten 
yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltäviä seikkoja, 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältöä ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen muuttamista tai 
täydentämistä, olisi kuitenkin muutettava 
tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mainitut osat ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä vuoksi niitä ei voida Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti muuttaa delegoidun 
säädöksen avulla.

Tarkistus 93
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Komission olisi hyväksyttävä 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä silloin, kun tämä 

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

on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät sovellettavia 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä koskevan kansallisen
poikkeuksen laajentamiseen unionin 
alueelle poikkeustapauksissa; jotka liittyvät 
komission kantaan sen osalta, onko riskin 
aiheuttavan lääkinnällisen laitteen vuoksi 
toteutettava kansallinen väliaikainen 
toimenpide tai kansallinen väliaikainen 
ennaltaehkäisevä terveydensuojelutoimi 
perusteltu; ja jotka liittyvät riskin 
aiheuttavan lääkinnällisen laitteen vuoksi 
toteutettavan unionin toimenpiteen 
hyväksymiseen. Tätä perustelua olisi 
arvioitava kohtuullisen ajan kuluessa, 
jotta varmistetaan näiden 
täytäntöönpanosäädösten sopivuus.

Or. en

Tarkistus 94
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos laitteeseen silloin, kun se saatetaan 
markkinoille tai kun sitä käytetään 
valmistajan ohjeiden mukaisesti, sisältyy 
erottamattomana osana aines, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna lääkkeenä, kyseisen 
direktiivin 1 artiklan 10 kohdassa 
määritellyt ihmisverestä tai -veriplasmasta 
peräisin olevat lääkkeet mukaan luettuina, 
ja jolla on laitteen pääasiallista vaikutusta 
täydentävä lisävaikutus, laite on arvioitava 
ja hyväksyttävä tämän asetuksen 
mukaisesti.

Jos laitteeseen silloin, kun se saatetaan 
markkinoille tai kun sitä käytetään 
valmistajan ohjeiden mukaisesti, sisältyy 
erottamattomana osana aines, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna lääkkeenä, kyseisen 
direktiivin 1 artiklan 10 kohdassa 
määritellyt ihmisverestä tai -veriplasmasta 
peräisin olevat lääkkeet mukaan luettuina, 
ja jolla on laitteen pääasiallista vaikutusta 
täydentävä lisävaikutus, laite on arvioitava 
ja hyväksyttävä tämän asetuksen 
mukaisesti kansallisen lääkeviraston tai 
Euroopan lääkeviraston kuulemisen 
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jälkeen.

Or. en

Tarkistus 95
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta
ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta 
farmakologisin, immunologisin tai 
metabolisin keinoin, mutta joiden 
toimintaa voidaan tällaisilla keinoilla 
edistää.

ja joiden tarkoitusta ihmiskehossa tai 
-kehoon ei saavuteta farmakologisin, 
immunologisin tai metabolisin keinoin.

Or. en

Tarkistus 96
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmisillä käytettäviksi tarkoitettuja 
implantoitavia tai muita invasiivisia 
tuotteita, jotka luetellaan liitteessä XV, on 
pidettävä lääkinnällisinä laitteina 
riippumatta siitä, onko valmistaja 
tarkoittanut ne käytettäviksi 
lääketieteellisessä tarkoituksessa;

Ihmisillä käytettäviksi tarkoitettuja 
implantoitavia tai muita invasiivisia sekä 
ulkoisia fyysisiä tekijöitä käyttäviä 
tuotteita, jotka luetellaan liitteessä XV, on 
pidettävä lääkinnällisinä laitteina;

Or. fr

Tarkistus 97
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – i alakohta – 5 luetelmakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmisillä käytettäviksi tarkoitettuja 
implantoitavia tai muita invasiivisia 
tuotteita, jotka luetellaan liitteessä XV, on 
pidettävä lääkinnällisinä laitteina 
riippumatta siitä, onko valmistaja 
tarkoittanut ne käytettäviksi 
lääketieteellisessä tarkoituksessa;

Ihmisillä käytettäviksi tarkoitettuja 
implantoitavia tai muita invasiivisia 
tuotteita, jotka luetellaan liitteessä XV 
olevassa luettelossa, joka ei ole 
tyhjentävä, on pidettävä tätä asetusta 
sovellettaessa lääkinnällisinä laitteina 
riippumatta siitä, onko valmistaja 
tarkoittanut ne käytettäviksi 
lääketieteellisessä tarkoituksessa;

Or. pt

Tarkistus 98
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) ’aktiivisella laitteella’ tarkoitetaan 
laitteita, joiden toiminta perustuu 
sähköiseen energialähteeseen tai muuhun 
energialähteeseen kuin suoraan 
painovoiman aikaansaamaan voimaan ja 
jotka toimivat muuttamalla tämän energian 
tiheyttä tai muuntamalla tätä energiaa.
Aktiivisina laitteina ei pidetä laitteita, jotka 
on tarkoitettu aktiivisen laitteen ja potilaan 
väliseen energian, aineiden ja muiden 
tekijöiden siirtämiseen siten, etteivät ne 
huomattavasti muutu.

(4) ’aktiivisella laitteella’ tarkoitetaan 
laitteita, joiden toiminta perustuu 
sähköiseen energialähteeseen tai muuhun 
energialähteeseen kuin suoraan 
ihmiskehon tai painovoiman 
aikaansaamaan voimaan ja jotka toimivat 
muuttamalla tämän energian tiheyttä tai 
muuntamalla tätä energiaa. Aktiivisina 
laitteina ei pidetä laitteita, jotka on 
tarkoitettu aktiivisen laitteen ja potilaan 
väliseen energian, aineiden ja muiden 
tekijöiden siirtämiseen siten, etteivät ne 
huomattavasti muutu.

Or. en

Tarkistus 99
Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Itsenäistä ohjelmistoa pidetään 
aktiivisena laitteena;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Systemaattisista syistä virke "Itsenäistä ohjelmistoa pidetään aktiivisena laitteena" siirretään 
2 artiklan 1 kohdan 4 alakohdasta liitteessä VII olevaan sääntöön 9.

Tarkistus 100
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 5 alakohta – 2 luetelmakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

kliinisessä toimenpiteessä ja jotka on 
tarkoitettu jätettäviksi paikoilleen 
toimenpiteen jälkeen.

kliinisessä toimenpiteessä ja jotka on 
tarkoitettu jätettäviksi paikoilleen 
toimenpiteen jälkeen, ellei tuotetta ole 
kiinnitetty hampaisiin.

Or. de

Perustelu

Hammaslääketieteelliset täytemateriaalit ovat tavallisia materiaaleja, joita tuhannet ihmiset 
käyttävät päivittäin ilman niistä aiheutuvia terveysongelmia. Siksi niihin ei olisi sovellettava 
suuririskisten tuotteiden hyväksyntämenettelyä, koska hampaiden täyteaineet ja suuririskiset 
tuotteet poikkeavat huomattavasti toisistaan riskin suhteen.

Tarkistus 101
Andreas Schwab

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

31 a) ’turvallisuudella’ tarkoitetaan, että 
potilaalle tai käyttäjälle ei aiheudu 
ei-hyväksyttäviä riskejä tai nämä riskit 
voidaan välttää;

Or. en

Tarkistus 102
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 32 alakohta

Komission teksti Tarkistus

32) ’kliinisellä arvioinnilla’ tarkoitetaan 
laitetta koskevien kliinisten tietojen 
arviointia ja analysointia, joilla 
varmistetaan laitteen turvallisuus ja 
suorituskyky, kun sitä käytetään 
valmistajan tarkoittamalla tavalla;

32) ’kliinisellä arvioinnilla’ tarkoitetaan 
laitetta koskevien kliinisten tietojen 
arviointia ja analysointia, joilla 
varmistetaan laitteen turvallisuus, 
suorituskyky ja tehokkuus, kun sitä 
käytetään valmistajan tarkoittamalla 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 103
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 104
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 36 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asianomaisesta laitteesta tai 
samankaltaisesta laitteesta, jonka 
vastaavuus asianomaisen laitteen kanssa 
voidaan osoittaa, saatuja muita kliinisiä 
kokemuksia kuvaavista julkaistuista ja/tai 
julkaisemattomista raporteista;

– asianomaisesta laitteesta tai 
samankaltaisesta laitteesta, jonka 
vastaavuus asianomaisen laitteen kanssa 
voidaan osoittaa, saatuja muita kliinisiä 
kokemuksia kuvaavista julkaistuista 
raporteista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään avoimuutta. Hyvät kliiniset tiedot ovat tärkeitä lääkinnällisen laitteen 
turvallisuuden ja suorituskyvyn asianmukaiselle arvioinnille.

Tarkistus 105
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 36 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a) ’suorituskyvyllä’ tarkoitetaan 
laitteen kykyä vaikuttaa valmistajan 
suunnittelemalla tavalla sairauteen sekä 
toteuttaa tekniset mahdollisuudet ja 
kliiniset väitteet;

Or. en

Tarkistus 106
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 37 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

37) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinisen 
tutkimuksen aloittamisesta ja 
hallinnoimisesta;

37) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinisen 
tutkimuksen aloittamisesta,
hallinnoimisesta tai rahoituksesta;

Or. en

Tarkistus 107
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 108
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot 
vaihtavat tuotteen, tuoteluokan tai 
tuoteryhmän sääntelyaseman 
määrittelemiseksi asiantuntemusta
lääkinnällisten laitteiden, in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, lääkkeiden, 

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksen, jolla 
määritellään rajatuotteiden 
sääntelyasema lääkinnällisten laitteiden, in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, lääkkeiden, 
ihmiskudosten ja -solujen, kosmeettisten 
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ihmiskudosten ja -solujen, kosmeettisten 
valmisteiden, biosidien, elintarvikkeiden ja 
tarvittaessa muiden tuotteiden aloilla.

valmisteiden, biosidien ja elintarvikkeiden 
alojen asiantuntijasta koostuvan EU:n 
monialaisen asiantuntijaryhmän 
lausunnon perusteella. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 109
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
määritellään nykyisten riskien ja pätevän 
tieteellisen näytön perusteella 
riskiluokitus tuotteille tai tuoteryhmille, 
jotka koostuvat sellaisista aineista tai 
sellaisten aineiden yhdistelmästä, jotka on 
tarkoitus viedä kehon sisään joko kehon 
aukon kautta tai kehon pinnan läpi ja 
joita monialainen asiantuntijaryhmä pitää 
lääkinnällisinä laitteina. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 110
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa Poistetaan.
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89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla teknologian kehittymisen 
perusteella ja ottaen huomioon käyttäjät 
ja potilaat muutetaan tai täydennetään 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
mukaan luettuina valmistajan antamat 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä 
vuoksi niitä ei voida Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti muuttaa delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 111
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla teknologian kehittymisen 
perusteella ja ottaen huomioon käyttäjät 
ja potilaat muutetaan tai täydennetään 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
mukaan luettuina valmistajan antamat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 112
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä II vahvistettuja 
teknisten asiakirjojen osia teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä 
vuoksi niitä ei voida Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti muuttaa delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 113
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä II vahvistettuja 
teknisten asiakirjojen osia teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Jos markkinoille saattamisen jälkeistä 
kliinistä seurantaa ei pidetä tarpeellisena, 
tämä on asianmukaisesti perusteltava ja 
osoitettava asiakirjoin markkinoille 
saattamisen jälkeistä valvontaa koskevassa
suunnitelmassa, ja toimivaltaisen 
viranomaisen on hyväksyttävä se.

Toista alakohtaa ei sovelleta luokkaan III 
kuuluviin lääkinnällisiin laitteisiin.

Or. en
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Perustelu

Kaikkien luokkaan III kuuluvien kaupan pidettävien laitteiden valmistajien olisi ilmoitettava 
sähköiseen järjestelmään vaaratilanteista lääkinnällisten laitteiden valvonnan 
parantamiseksi. Elintoimintoja tukeville tai ylläpitäville laitteille tämä on erittäin tärkeää 
haittatapausten varhaisen havainnoinnin ja laitteiden vikojen kannalta ennen kuin useat 
potilaat ovat altistuneet. Keskitetty raportointi on myös tärkeää kliinisen kokemuksen 
automaattisten valvontajärjestelmien tehostamiseksi, potilashoidon ohjaamiseen tarvittavan 
tiedon kokoamiseksi sekä uusien laitteiden vertaamiseksi vakiintuneisiin tuotteisiin.

Tarkistus 115
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ennen kuin laite asetetaan ensimmäisen 
kerran saataville markkinoilla, jakelijoiden 
on tarkistettava, että seuraavat vaatimukset 
täyttyvät:

Or. de

Perustelu

Toimitusketjussa jakelijat ovat vastuussa tuoteturvallisuudesta. Toimitusketjun ulkopuolella 
vastuu tuoteturvallisuudesta ja asiakirjojen täydellisyydestä kuuluu valmistajalle tai tuojalle. 

Tarkistus 116
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) valmistajan tai tuojan 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
puuttuessa tuotteen mukana on valmistajan 
8 artiklan 7 kohdan mukaisesti antamat 
tiedot;
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Or. de

Perustelu

Toimitusketjussa jakelijat ovat vastuussa tuoteturvallisuudesta. Toimitusketjun ulkopuolella 
vastuu tuoteturvallisuudesta ja asiakirjojen täydellisyydestä kuuluu valmistajalle tai tuojalle.

Tarkistus 117
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Toimitusketjussa jakelijat ovat vastuussa tuoteturvallisuudesta. Toimitusketjun ulkopuolella 
vastuu tuoteturvallisuudesta ja asiakirjojen täydellisyydestä kuuluu valmistajalle tai tuojalle.

Tarkistus 118
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

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

vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi 
aiheelliseksi katsotuissa tapauksissa.
Mikäli laite aiheuttaa riskin, niiden on 
myös viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 
laitteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Or. de

Perustelu

Toimitusketjun eri osallistujien välille olisi tehtävä ero.

Tarkistus 119
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan käytännön ohjeet ja EU:n 
vaatimukset, joilla varmistetaan 
kertakäyttöisten lääkinnällisten laitteiden 
turvallinen uudelleenkäsittely niin, että 
niiden turvallisuus ja suorituskyky ovat 
vähintään samalla tasolla kuin 
alkuperäisen laitteen. Komission on 
varmistettava, että nämä vaatimukset ovat 
yhdenmukaisia viimeisimmän tieteellisen 
näytön, asiaankuuluvien ISO-standardien 
tai muiden tunnustettujen kansainvälisten 
standardointielinten hyväksymien 
kansainvälisten teknisten standardien 
kanssa edellyttäen, että niillä 
varmistetaan vähintään sama 
turvallisuus- ja suorituskykytaso kuin 
ISO-standardeilla.
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Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 120
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla se 
yhteistyössä lääkinnällisiä laitteita 
käsittelevän kansainvälisen 
sääntelyfoorumin ja kansainvälisten 
standardointielinten kanssa määrittelee 
selkeät laadukkaat ja turvalliset 
standardit kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelemiseksi sekä 
erityisvaatimukset uudelleenkäsiteltyjen 
laitteiden valmistajille.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 121
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 

1. Implantoitavan, steriilisti pakatun
laitteen valmistajan on annettava etukäteen 
terveydenhuollon ammattilaiselle tai 
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potilaalle, jolle laite on implantoitu. tarvittaessa potilaalle, jolle laite on määrä 
implantoida, implanttipassiin tai -korttiin 
sisällytettävät tiedot.

Or. en

Tarkistus 122
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäistä 
alakohtaa ei sovelleta 
hammaslääketieteelliseen 
täytemateriaaliin, hakasiin tai 
ompeleisiin.

Or. fr

Tarkistus 123
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä velvoite ei koske seuraavia 
implantteja: ompeleet, hakaset, 
hammasimplantit, ruuvit, levyt ja 
ortopedisten implanttien lisälaitteet.

Or. en

Tarkistus 124
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio päivittää säännöllisesti 
täytäntöönpanosäädöksin luettelon 
implantoitavista laitteista, joita tämä 
velvoite ei koske. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 125
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

(ca) lyhyt kuvaus laitteiden 
ominaisuuksista ja käytetyistä 
materiaaleista;

Or. en

Tarkistus 126
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

(cb) mahdolliset haittatapahtumat, joita 
voi aiheutua kliinisestä arvioinnista ja 
tutkimuksesta saadun tiedon perusteella.

Or. en
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Tarkistus 127
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kansallisia säännöksiä, joissa vaaditaan, 
että implanttikorttiin sisällytetään myös 
tiedot leikkauksen jälkeisestä 
seurantahoidosta ja että potilas ja 
kirurgisesta toimenpiteestä vastaava 
kirurgi allekirjoittavat sen.

Or. en

Tarkistus 128
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksess
a on ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on julkaistava yhdellä Euroopan 
unionin virallisella kielellä.

Or. en

Tarkistus 129
Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksess
a on ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on oltava saatavilla yhdellä Euroopan 
unionin virallisella kielellä.

Or. en

Perustelu

EU:n vakuutusten kääntäminen useille kielille on työlästä ja tarpeetonta. 

Tarkistus 130
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä III vahvistettua 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältöä teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on tärkein tapa osoittaa lainsäädännön noudattaminen, ja 
siksi se on lainsäädännön olennainen osa eikä sitä voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti muuttaa delegoidun säädöksen avulla.
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Tarkistus 131
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 
osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta merkittävällä tavalla sen 
suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Todentava aineisto on 
pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 
osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta sen suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Todentava aineisto on 
pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

Or. en

Tarkistus 132
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 
osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta merkittävällä tavalla sen 

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 
osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta merkittävällä tavalla sen 
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suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Todentava aineisto on 
pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Useammasta kuin yhdestä 
implantoitavasta osasta koostuvien 
laitteiden tapauksessa on myös 
varmistettava, ettei tuote edellytä koko 
laitteen korvaamista siksi, että se on 
yhteensopimaton laitteen toimivan osan 
kanssa. Todentava aineisto on pidettävä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

Or. en

Tarkistus 133
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotetta, joka on nimenomaisesti 
tarkoitettu korvaamaan laitteen osa tai 
komponentti ja joka muuttaa merkittävällä 
tavalla laitteen suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on pidettävä 
laitteena.

2. Tuotetta, joka on nimenomaisesti 
tarkoitettu korvaamaan laitteen osa tai 
komponentti ja joka muuttaa laitteen 
suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on pidettävä 
laitteena ja sen on vastattava tässä 
asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 134
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, joka kunnostaa laitteen 
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noudattaen valmistajan virallisesti 
vahvistamia sääntöjä, on varmistettava, 
ettei kunnostaminen heikennä laitteen 
turvallisuutta ja suorituskykyä.

Or. en

Tarkistus 135
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka kunnostaa laitteen 
joko ilman sen valmistajan virallisesti 
vahvistamia sääntöjä tai näistä säännöistä 
piittaamatta tai niitä rikkoen siten, että 
laitetta voidaan käyttää uudelleen 
unionissa, pidetään kunnostetun laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 136
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Se päivitetään liitteessä XIII olevan 
B osan 3 kohdassa tarkoitetun 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
kliinistä seurantaa koskevan raportin 
tulosten kanssa.

Or. en
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Tarkistus 137
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) oikeutettu intressi suojata kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja;

(b) oikeutettu intressi suojata kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja edellyttäen, että se ei 
ole ristiriidassa kansanterveyden suojelun 
kanssa;

Or. pt

Tarkistus 138
Nora Berra

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

Komission teksti Tarkistus

(ea) yhteensopivuus muiden 
lääkinnällisten laitteiden alan toimijoiden 
käyttämien jäljitettävyysjärjestelmien 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 139
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(eb) yhteensopivuus jo markkinoilla 
olevien lääkinnällisten laitteiden 
tunnistusjärjestelmien kanssa.
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Or. de

Perustelu

Jotta menettely olisi sujuva, on tärkeää, että jäljitettävyysjärjestelmät ovat teknisesti 
yhteensopivia. 

Tarkistus 140
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän sellaisten tietojen kokoamista 
ja käsittelyä varten, jotka ovat tarpeellisia 
ja oikeasuhtaisia laitteen kuvaamisen ja 
tunnistamisen sekä valmistajan ja 
soveltuvissa tapauksissa valtuutetun 
edustajan ja maahantuojan tunnistamisen 
kannalta, ja hallinnoi tätä järjestelmää.
Talouden toimijoiden toimittamia tietoja 
koskevat yksityiskohdat vahvistetaan 
liitteessä V olevassa A osassa.

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän sellaisten tietojen kokoamista 
ja käsittelyä varten, jotka ovat tarpeellisia 
ja oikeasuhtaisia laitteen kuvaamisen ja 
tunnistamisen sekä valmistajan ja 
soveltuvissa tapauksissa valtuutetun 
edustajan ja maahantuojan tunnistamisen 
kannalta, ja hallinnoi tätä järjestelmää.
Talouden toimijoiden toimittamia tietoja 
koskevat yksityiskohdat vahvistetaan 
liitteessä V olevassa A osassa. Komissio 
tekee päätöksen yhdestä yhteisestä 
kielestä, joka on yleisesti sitova kieli 
rekisteröinnissä.

Or. en

Perustelu

Rekisteröinnissä on parempi olla käytössä yksi sitova kieli.

Tarkistus 141
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on ennen laitteen – muun kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistetun laitteen 
tai tutkittavan laitteen – markkinoille 
saattamista toimitettava sähköiseen 
järjestelmään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on ennen laitteen – muun kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistetun laitteen 
tai tutkittavan laitteen – markkinoille 
saattamista toimitettava sähköiseen 
järjestelmään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.
On varmistettava, että EU:n 
rekisteröinnin lisäksi yksittäisessä 
jäsenvaltiossa ei voida vaatia kansallista 
rekisteröintiä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että unionin rekisteröinnin lisäksi ei voida vaatia kansallista rekisteröintiä 
yksittäisissä EU:n jäsenvaltioissa.

Tarkistus 142
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi.
Tiivistelmään on liitettävä tiedosto, joka 
on koottu kliinisen tutkimuksen ja 
markkinoille saattamisen jälkeisen 
kliinisen seurannan aikana. Tiivistelmän 
luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Yleisön saataville olisi asetettava Eudamedin kautta käyttäjäystävällinen tiivistelmä, johon on 
liitetty täydellinen kliininen tiedosto riippumattomien kliinisten tutkijoiden tai 
terveydenhuollon ammattilaisten analysoitavaksi.

Tarkistus 143
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.
Komissio määrittelee kahden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
jäsenvaltioiden tiedonvaihdon ja niiden 
vahvistamien parhaiden käytäntöjen 
perusteella ohjeet, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arviointi-, nimeämis- ja 
ilmoittamismenettelyjä sekä ilmoitettujen 
laitosten valvontamenettelyä, joista 
asianomaisten kansallisten viranomaisten 
on huolehdittava.

Or. en

Tarkistus 144
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä VI vahvistettuja 
vähimmäisvaatimuksia teknologian 
kehittymisen perusteella ja ottaen 
huomioon vähimmäisvaatimukset, jotka 
ovat tarpeen tiettyjen laitteiden, 
laiteluokkien tai laiteryhmien 
arvioimiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 145
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alihankinta rajoitetaan vain 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyviin erityistehtäviin, ja tarve teettää 
nämä tehtävät alihankintana on 
perusteltava asianmukaisesti kansalliselle 
viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 146
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Hakemuksen esittäneen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen tytäryhtiöihin, erityisesti 
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kolmansiin maihin sijoittautuneisiin 
tytäryhtiöihin, jotka osallistuvat 
vaatimuksenmukaisuuden 
arviointiprosessiin, sovelletaan 
ilmoittamista koskevaa 
hakemusmenettelyä ja sen arviointia 
32 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 147
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ainoastaan 
sellaisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia, jotka täyttävät liitteessä 
VI asetetut vaatimukset ja jotka ovat 
läpäisseet hyväksyttävästi 32 artiklan 
3 kohdan mukaisen yhteisen 
arviointiryhmän tekemän alustavan 
arvioinnin ja jotka ovat saaneet 
44 a artiklan mukaisen lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän myönteisen 
suosituksen.

Or. en

Tarkistus 148
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Mikäli jäsenvaltio tai komissio esittää 
vastalauseita 7 kohdan mukaisesti, 
komission on tiedotettava lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle 5 päivän
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lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän käsiteltäväksi 
15 päivän kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
asianomaisia osapuolia kuultuaan 
annettava lausuntonsa 28 päivän kuluessa 
siitä, kun asia on tuotu sen käsiteltäväksi.
Jos ilmoittava jäsenvaltio ei ole samaa 
mieltä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän lausunnosta, se voi 
vaatia lausuntoa komissiolta.

kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymisestä. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on asianomaisia 
osapuolia kuultuaan annettava lausuntonsa 
40 päivän kuluessa siitä, kun sille on 
tiedotettu asiasta.

Or. en

Tarkistus 149
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä tai komissio, joita on 
kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 
ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan tai 
osittain, komissio julkaisee ilmoituksen.

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä, jota on kuultu 
8 kohdan mukaisesti, katsoo, että ilmoitus 
voidaan hyväksyä kokonaan, komissio 
julkaisee ilmoituksen.

Mikäli lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä, jota on kuultu 
8 kohdan mukaisesti, esittää 
lausunnossaan vastalauseen, ilmoittavan 
jäsenvaltion on annettava kirjallinen 
vastine lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän lausuntoon 
28 päivän kuluessa sen 
vastaanottamisesta. Vastineessa on 
tarkasteltava lausunnossa esitettyjä 
vastalauseita ja toimenpiteitä, joita 
ilmoittava jäsenvaltio aikoo toteuttaa 
vastalauseiden selvittämiseksi.
Komissio julkaisee ilmoituksen yhdessä 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän lausunnon 
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yhteenvedon ja jäsenvaltion vastineen 
kanssa välittömästi vastineen 
vastaanotettuaan.

Or. en

Tarkistus 150
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 
32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kolmen 
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 
32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kahden
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka toinen
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 151
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

sen tietoon on tuotu epäilyjä, jotka 
koskevat sitä, täyttääkö ilmoitettu laitos 
edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset 
tai siihen sovellettavat velvoitteet. Se voi 
käynnistää tällaisia tutkimuksia myös 
omasta aloitteestaan, mukaan luettuna 
yhteisen arviointiryhmän, jonka 
kokoonpano täyttää 32 artiklan 
3 kohdassa vahvistetut edellytykset, 
suorittama ilmoitetun laitoksen tarkastus, 
joka tehdään ilman ennakkoilmoitusta.

Or. pt

Tarkistus 152
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään 14 päivää ennen päätöksen 
tekemistä ilmoitettava suunnittelemastaan 
päätöksestä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle ja komissiolle.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään 14 päivää ennen päätöksen 
tekemistä ilmoitettava suunnittelemastaan 
päätöksestä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle ja komissiolle.
Lopullinen päätös asetetaan yleisön 
saataville Eudamedissä.

Or. en

Tarkistus 153
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 
liitteessä VII vahvistettujen 

3. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 
liitteessä VII vahvistettujen 
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luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 
laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 
sen luokituksen määrittelemiseksi.

luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 
laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 
sen luokituksen määrittelemiseksi.
Kyseinen päätös olisi tehtävä erityisesti 
sellaisen tilanteen selvittämiseksi, jossa 
jäsenvaltioiden päätökset eroavat 
toisistaan.

Or. en

Tarkistus 154
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti seuraavassa
esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 
säädöksiä teknologian kehittymisen tai 
muun tiedon perusteella, joka saadaan 
61–75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä:

Poistetaan.

(a) päätös siitä, että laite, laiteluokka tai 
laiteryhmä tulisi liitteessä VII 
vahvistetuista luokitusperusteista poiketen 
luokitella toiseen luokkaan;
(b) liitteessä VII vahvistettujen 
luokitusperusteiden muuttaminen tai 
täydentäminen.

Or. en

Tarkistus 155
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 156
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Ilman ennakkoilmoitusta tehtävien 
tarkastusten tyyppi ja laajuus sekä niistä 
talouden toimijalle aiheutuvat 
kustannukset voidaan sisällyttää 
säännöllisiin tarkastuksiin edellyttäen, 
että ilman ennakkoilmoitusta tehtävien 
tarkastusten aikana ei kirjata merkittäviä 
vaatimuksenmukaisuuden vastaisuuksia.
Ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä 
tarkastuksia järjestettäessä ja 
toteutettaessa on otettava koko ajan 
asianmukaisesti huomioon 
suhteellisuuden periaate ja erityisesti 
kunkin yksittäisen tuotteen 
riskipotentiaali.

Or. de

Tarkistus 157
Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteissä VIII–XI asetettuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä teknologian 
kehittymisen tai muun tiedon perusteella, 
joka saadaan 28–40 artiklassa säädetyn 
ilmoitettujen laitosten nimeämisen tai 
valvonnan yhteydessä taikka 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn kuvaus on lainsäädännön olennainen osa, 
minkä vuoksi sitä ei voida Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti muuttaa delegoidun säädöksen avulla.

Tarkistus 158
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteissä VIII–XI asetettuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä teknologian 
kehittymisen tai muun tiedon perusteella,
joka saadaan 28–40 artiklassa säädetyn 
ilmoitettujen laitosten nimeämisen tai 
valvonnan yhteydessä taikka 61–

Poistetaan.
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75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 159
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Tiettyjen vaatimustenmukaisuuden 

arviointien tarkastelumenettely

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista.
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 
19.3 kohdassa tarkoitetuista 
käyttöohjeista ja luonnos 26 artiklassa 
tarkoitetusta turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä.
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
mennessä vaatimustenmukaisuuden 
arviointi on määrä saattaa päätökseen.
Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 
ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
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alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista.
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä 
tai komission ehdotuksesta päätettävä 
tällaisen pyynnön esittämisestä 
78 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
pyynnössään esitettävä tieteellisesti pätevä 
terveyteen liittyvä syy sille, että se on 
päättänyt pyytää alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamista tietyn tapauksen 
osalta. Tasapuolisen kohtelun periaate on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.

Ilmoitetun laitoksen on viiden päivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
tiedotettava siitä valmistajalle.

3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi esittää 
huomautuksia alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmästä viimeistään 60 päivän 
kuluttua tiivistelmän toimittamisesta.
Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua 
toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 
lisätietojen toimittamista, jotka 
tieteellisesti pätevin perustein ovat tarpeen 
ilmoitetun laitoksen tekemän alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan 
pyytää näytteitä tai tehdä käynti 
valmistajan toimitiloihin. Tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu huomautusten esittämiseen 
varattu ajanjakso keskeytetään siihen 
saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmät 
lisätietopyynnöt eivät keskeytä 
huomautusten esittämiseen varattua 
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ajanjaksoa.

4. Ilmoitetun laitoksen on otettava kaikki 
3 kohdan mukaisesti saadut 
huomautukset asianmukaisesti huomioon.
Sen on toimitettava komissiolle selvitys 
siitä, kuinka huomautukset on otettu
huomioon, mukaan luettuina 
asianmukaiset perustelut saatujen 
huomautusten huomiotta jättämiselle, 
sekä kyseistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointia koskeva lopullinen 
päätöksensä. Komissio toimittaa nämä 
tiedot viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määritellä – luokan III laitteita lukuun 
ottamatta – erityisiä laiteluokkia tai 
-ryhmiä, joihin 1–4 kohtaa sovelletaan 
tietyn ennalta määrätyn ajan, jos tätä 
pidetään tarpeellisena 
potilasturvallisuuden ja kansanterveyden 
suojelun kannalta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämän kohdan nojalla hyväksyttävien 
toimenpiteiden perusteena voi olla 
ainoastaan yksi tai useampia seuraavista 
perusteista:

(a) laitteen uutuus tai laitteen perustana 
olevan teknologian uutuus ja tästä 
johtuvat huomattavat kliiniset tai 
kansanterveyteen kohdistuvat 
vaikutukset;

(b) tietyn laiteluokan tai -ryhmän 
riski-hyötysuhteen haitallinen muutos, 
joka johtuu tieteellisesti todetuista 
terveysriskeistä, jotka koskevat 
komponentteja tai lähdemateriaalia tai 
vian aiheuttamia terveyteen kohdistuvia 
vaikutuksia;

(c) 61 artiklan mukaisesti raportoitujen 
vakavien vaaratilanteiden määrän kasvu 
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tietyn laiteluokan tai -ryhmän osalta;

(d) huomattavat poikkeavuudet eri 
ilmoitettujen laitosten tekemissä 
olennaisilta osiltaan samankaltaisten 
laitteiden vaatimustenmukaisuuden 
arvioinneissa;

(e) kansanterveyteen liittyvät 
huolenaiheet, jotka koskevat tiettyä 
laiteluokkaa tai -ryhmää tai niiden 
perustana olevaa teknologiaa.

6. Komissio saattaa tiivistelmän 3 kohdan 
mukaisesti esitetyistä huomautuksista ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tuloksista yleisön 
saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja
tai liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja.

7. Komissio perustaa teknisen 
infrastruktuurin ilmoitettujen laitosten ja 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän välistä sähköistä 
tiedonvaihtoa varten.

8. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt ja 
menettelyjä koskevat seikat, joita 
sovelletaan alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamiseen ja 
analysointiin 2 ja 3 kohdan mukaisesti.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 160
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
44 artikla
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Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Tiettyjen vaatimustenmukaisuuden 

arviointien tarkastelumenettely

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista.
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 
19.3 kohdassa tarkoitetuista 
käyttöohjeista ja luonnos 26 artiklassa 
tarkoitetusta turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä.
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
mennessä vaatimustenmukaisuuden 
arviointi on määrä saattaa päätökseen.
Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 
ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista.
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä 
tai komission ehdotuksesta päätettävä 
tällaisen pyynnön esittämisestä 
78 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
pyynnössään esitettävä tieteellisesti pätevä 
terveyteen liittyvä syy sille, että se on 
päättänyt pyytää alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamista tietyn tapauksen 
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osalta. Tasapuolisen kohtelun periaate on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.

Ilmoitetun laitoksen on viiden päivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
tiedotettava siitä valmistajalle.

3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi esittää 
huomautuksia alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmästä viimeistään 60 päivän 
kuluttua tiivistelmän toimittamisesta.
Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua 
toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 
lisätietojen toimittamista, jotka 
tieteellisesti pätevin perustein ovat tarpeen 
ilmoitetun laitoksen tekemän alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan 
pyytää näytteitä tai tehdä käynti 
valmistajan toimitiloihin. Tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu huomautusten esittämiseen 
varattu ajanjakso keskeytetään siihen 
saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmät 
lisätietopyynnöt eivät keskeytä 
huomautusten esittämiseen varattua 
ajanjaksoa.

4. Ilmoitetun laitoksen on otettava kaikki 
3 kohdan mukaisesti saadut 
huomautukset asianmukaisesti huomioon.
Sen on toimitettava komissiolle selvitys 
siitä, kuinka huomautukset on otettu 
huomioon, mukaan luettuina 
asianmukaiset perustelut saatujen 
huomautusten huomiotta jättämiselle, 
sekä kyseistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointia koskeva lopullinen 
päätöksensä. Komissio toimittaa nämä 
tiedot viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
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koordinointiryhmälle.

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määritellä – luokan III laitteita lukuun 
ottamatta – erityisiä laiteluokkia tai 
-ryhmiä, joihin 1–4 kohtaa sovelletaan 
tietyn ennalta määrätyn ajan, jos tätä 
pidetään tarpeellisena 
potilasturvallisuuden ja kansanterveyden 
suojelun kannalta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämän kohdan nojalla hyväksyttävien 
toimenpiteiden perusteena voi olla 
ainoastaan yksi tai useampia seuraavista 
perusteista:

(a) laitteen uutuus tai laitteen perustana 
olevan teknologian uutuus ja tästä 
johtuvat huomattavat kliiniset tai 
kansanterveyteen kohdistuvat 
vaikutukset;

(b) tietyn laiteluokan tai -ryhmän riski-
hyötysuhteen haitallinen muutos, joka 
johtuu tieteellisesti todetuista 
terveysriskeistä, jotka koskevat 
komponentteja tai lähdemateriaalia tai 
vian aiheuttamia terveyteen kohdistuvia 
vaikutuksia;

(c) 61 artiklan mukaisesti raportoitujen 
vakavien vaaratilanteiden määrän kasvu 
tietyn laiteluokan tai -ryhmän osalta;

(d) huomattavat poikkeavuudet eri 
ilmoitettujen laitosten tekemissä 
olennaisilta osiltaan samankaltaisten 
laitteiden vaatimustenmukaisuuden 
arvioinneissa;

(e) kansanterveyteen liittyvät 
huolenaiheet, jotka koskevat tiettyä 
laiteluokkaa tai -ryhmää tai niiden 
perustana olevaa teknologiaa.

6. Komissio saattaa tiivistelmän 3 kohdan 
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mukaisesti esitetyistä huomautuksista ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tuloksista yleisön 
saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja 
tai liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja.

7. Komissio perustaa teknisen 
infrastruktuurin ilmoitettujen laitosten ja 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän välistä sähköistä
tiedonvaihtoa varten.

8. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt ja 
menettelyjä koskevat seikat, joita 
sovelletaan alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamiseen ja 
analysointiin 2 ja 3 kohdan mukaisesti.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 161
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Ilmoitettujen laitosten valvonta ja 
ilmoitetuista laitoksista vastaavat 

kansalliset toimivaltaiset viranomaiset
1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on varmistettava 
ilmoitettujen laitosten alustavan 
arvioinnin, kelpoisuuden, ilmoituksen ja 
valvonnan yhdenmukaistaminen sekä 
ilmoitetuista laitoksista vastaavien 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
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ilmoitus- ja valvontatoimien 
yhdenmukaistaminen.
2. Edellä 1 kohdassa asetetun, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavien 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
yhdenmukaistamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on vahvistettava 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
28 artiklan 8 kohdan mukaisia 
ilmoitetuista laitoksista vastaavien 
kansallisten viranomaisten 
vertaisarviointeja. Näitä sääntöjä on 
sovellettava kaikkiin vertaisarviointeihin, 
jotka ilmoitetuista laitoksista vastaavat 
kansalliset viranomaiset suorittavat 
kahden vuoden välein 28 artiklan 
8 kohdassa tarkoitetun vuotuisen 
vertaisarviointisuunnitelman mukaisesti.
3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän jäsenten on 
osallistuttava 28 artiklan 8 kohdan 
mukaisiin ilmoitetuista laitoksista 
vastaaville kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille suoritettaviin 
vertaisarviointeihin.
4. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on vahvistettava 
yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset 
auditointiasiantuntijoilleen, jotka 
osallistuvat 28 artiklan 8 kohdan 
mukaisiin vertaisarviointeihin.
5. Edellä 1 kohdassa asetetun, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavien 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
yhdenmukaistamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmällä on oltava 
asiantuntijoita, jotka täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ja ilmoitettujen laitosten 
arvioinnissa edellytettävät 
kelpoisuusvaatimukset. Vähintään kaksi 
tällaista asiantuntijaa osallistuu yhteiseen 
arviointiryhmään, joka vastaa 32 artiklan 
3 kohdan mukaisesti 
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vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arvioinnista ja 
35 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
ilmoitettujen laitosten arvioinnista.
6. Edellä 1 kohdassa asetetun, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavien 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
yhdenmukaistamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on vahvistettava 
yksityiskohtaiset kelpoisuusvaatimukset 
asiantuntijoilleen, jotka arvioivat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia ja ilmoitettuja laitoksia.
7. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on tarkasteltava 
yhteisen arviointiryhmän 32 artiklan 
6 kohdan mukaisesti arviointiraportista ja 
ilmoitusluonnoksesta antamaa lausuntoa 
ja päätettävä myönteisestä tai kielteisestä 
suosituksesta. Tämä suositus välitetään 
komissiolle ja ilmoitetusta laitoksesta 
vastaavalle kansalliselle viranomaiselle.
8. Edellä 1 kohdassa asetetun, 
ilmoitettujen laitosten 
yhdenmukaistamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on myös 
vahvistettava yksityiskohtaiset 
yhdenmukaistetut säännöt, joita on 
sovellettava vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arvioinnissa ja niiden 
ilmoittamisessa ilmoitetuiksi laitoksiksi.
Säännöissä on määrättävä
(a) edellytyksistä arvioinnille ja 
ilmoittamiselle ilmoitettuna laitoksena, 
mukaan luettuina
– sen organisaatiota, 
laadunhallintajärjestelmää ja menettelyjä 
koskevat vaatimukset
– tarpeellisia resursseja, myös
kelpoisuutta ja koulutusta, koskevat 
vaatimukset
– ilmoitettujen laitosten auditoijia ja 
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teknisiä arvioijia koskevat 
erityisvaatimukset
– testilaboratorioita ja alihankkijoita 
koskevat erityisvaatimukset
– erityishuomion kiinnittäminen 
sterilointiprosesseihin, 
biosopeutuvuuteen, ihmis- ja 
eläinperäisiä kudoksia ja soluja 
sisältäviin laitteisiin sekä kliiniseen 
arviointiin
– riippumattomuutta, puolueettomuutta ja 
luottamuksellisuutta koskevat vaikutukset
(b) yksityiskohtaisista säännöistä 
alustaville arvioinneille ja valvonnan 
yhteydessä suoritettaville arvioinneille
– valvonnan yhteydessä suoritettavat 
arvioinnit tehdään säännöllisesti ja 
vähintään vuosittain
– valvonnan yhteydessä suoritettavat 
arvioinnit tehdään paikan päällä ja niiden 
on katettava laadunhallintasertifikaatit, 
tyyppitarkastukset, 
suunnitteluasiakirjojen tarkastukset, 
kliiniset arvioinnit ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä valvontaa koskevat 
suunnitelmat; erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota luokkaan III kuuluviin 
laitteisiin ja uusiin tuotteisiin
(c) perustellun epäilyksen vuoksi tehtyjä 
valvonnan yhteydessä suoritettavia 
tarkastuksia koskevat säännöt ja 
perusteet; nämä arvioinnit tehdään 
etupäässä ilmoittamatta
(d) ilmoitusten rajoittamista tai 
peruuttamista koskevat säännöt
(e) säännöt, jotka koskevat 
sovintomenettelyä tapauksissa, joissa 
alustavasta arvioinnista annetusta 
kielteisestä suosituksesta tai ilmoituksen 
rajoittamisesta tai peruuttamisesta on 
erimielisyyksiä.

Or. en
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Perustelu

 44 a (uusi) artiklalla korvataan 44 artikla.

Tarkistus 162
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamisen 
osoittamista kliinisten tietojen perusteella 
ei pidetä asianmukaisena, tällaiselle 
poikkeukselle on esitettävä riittävät 
perustelut, jotka pohjautuvat valmistajan 
riskinhallinnan tuloksiin sekä laitteen ja 
ihmiskehon vuorovaikutuksen 
erityispiirteiden, suunnitellun kliinisen 
suorituskyvyn sekä valmistajan väitteiden 
tarkasteluun. Yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten mukaisuuden 
riittävä osoittaminen pelkästään 
ei-kliinisten testausmenetelmien – mukaan 
lukien suorituskyvyn arviointi, laitetestit ja 
prekliininen arviointi – tulosten perusteella 
on asianmukaisesti perusteltava liitteessä II 
tarkoitetuissa teknisissä asiakirjoissa.

3. Lukuun ottamatta luokkaan III 
kuuluvia laitteita, jos yleisten turvallisuus-
ja suorituskykyvaatimusten noudattamisen 
osoittamista kliinisten tietojen perusteella 
ei pidetä asianmukaisena, tällaiselle 
poikkeukselle on esitettävä riittävät 
perustelut, jotka pohjautuvat valmistajan 
riskinhallinnan tuloksiin sekä laitteen ja 
ihmiskehon vuorovaikutuksen 
erityispiirteiden, suunnitellun kliinisen 
suorituskyvyn sekä valmistajan väitteiden 
tarkasteluun. Yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten mukaisuuden 
riittävä osoittaminen pelkästään 
ei-kliinisten testausmenetelmien – mukaan 
lukien suorituskyvyn arviointi, laitetestit ja 
prekliininen arviointi – tulosten perusteella 
on asianmukaisesti perusteltava liitteessä II 
tarkoitetuissa teknisissä asiakirjoissa.

Toimivaltaisen on viranomaisen on 
annettava ennakkohyväksyntä 
ensimmäisen alakohdan mukaiselle 
poikkeukselle yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamisen 
osoittamisesta kliinisten tietojen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on estää porsaanreiät, joiden uhkana on helppo jättäytyminen kliinisten 
arviointien ulkopuolelle varsinkin suuririskisten laitteiden kohdalla.
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Tarkistus 163
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kliininen arviointi ja sen tulokset on 
dokumentoitava liitteessä XIII olevan 
A osan 6 kohdassa tarkoitettuun kliinistä 
arviointia koskevaan raporttiin, joka on 
esitettävä tai johon on oltava täydelliset 
viittaukset liitteessä II tarkoitetuissa 
kyseistä laitetta koskevissa teknisissä 
asiakirjoissa.

5. Kliininen arviointi ja sen tulokset on 
dokumentoitava liitteessä XIII olevan 
A osan 6 kohdassa tarkoitettuun kliinistä 
arviointia koskevaan raporttiin, joka on 
esitettävä liitteessä II tarkoitetuissa 
kyseistä laitetta koskevissa teknisissä 
asiakirjoissa ja joka on asetettava yleisön 
saataville 53 artiklassa tarkoitetussa 
sähköisessä järjestelmässä laitteen 
markkinoille saattamishetkellä.

Or. en

Perustelu

Kliinisten tietojen saatavuus on tärkeää, jotta säilytetään järjestelmän avoimuus ja 
riippumattomat tutkijat ja lääketieteen alan ammattijärjestöt voivat analysoida niitä.

Tarkistus 164
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden osalta 
26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
tiivistelmä turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä päivitetään vähintään 
vuosittain kliinisillä arviointiraporteilla.

Or. en
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Tarkistus 165
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kliinisiin tutkimuksiin on sovellettava 
50–60 artiklan ja liitteen XIV säännöksiä, 
jos niiden tarkoituksena on yksi tai 
useampia seuraavista:

1. Kliinisiin tutkimuksiin on riippumatta 
siitä, tehdäänkö ne lääkinnällisen laitteen 
markkinoille saattamiseksi vai sen 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
tutkimusta varten, sovellettava 50–
60 artiklan ja liitteen XIV säännöksiä, jos 
niiden tarkoituksena on yksi tai useampia 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Laatuvaatimusten ja eettisten periaatteiden sama taso on varmistettava. 

Tarkistus 166
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
hakemuksen arvioivilla henkilöillä ole 
eturistiriitoja ja että he ovat riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
hakemuksen arvioivilla henkilöillä ole 
eturistiriitoja ja että he ovat riippumattomia 
toimeksiantajasta, tutkimuspaikkana 
toimivasta laitoksesta ja tutkimukseen 
osallistuvista tutkijoista sekä muusta 
mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että arviointiin osallistuu 
kohtuullinen määrä henkilöitä, joilla on 
yhdessä tarvittava pätevyys ja kokemus.
Arvioinnissa on otettava huomioon 
vähintään yhden sellaisen henkilön 
näkökanta, jonka erityisala ei liity 
tieteeseen. Lisäksi on otettava huomioon 
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vähintään yhden potilaan näkökanta.
Eettisen komitean on annettava 
myönteinen lausunto kliinisen tutkinnan 
toteuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 167
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
suoja;

(b) kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
suoja; kaupallisesti arkaluonteisina 
tietoina ei pidetä haittatapahtumia ja 
turvallisuutta koskevia tietoja;

Or. en

Tarkistus 168
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Avoimuuden ja kansanterveyden parantamiseksi esitetty tarkistus. Yleisön ja riippumattomien 
tutkijoiden tutustumisoikeutta kliinisiä haittatapauksia koskeviin tietoihin ei ole syytä estää.

Tarkistus 169
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritellään, mitkä 
sähköiseen järjestelmään kootuista ja 
siinä käsitellyistä kliinisiä tutkimuksia 
koskevista muista tiedoista on julkaistava, 
jotta mahdollistetaan yhteentoimivuus 
asetuksella (EU) N:o […/…] perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Sovelletaan 52 artiklan 3 ja 
4 kohtaa.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritellään tekniset 
vaatimukset ja parametrit, jotta 
mahdollistetaan yhteentoimivuus 
asetuksella (EU) N:o […/…] perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 170
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Perustelu

Hylkäämistä koskevien syiden rajoittaminen alkuperäisessä tekstissä esitetyn ehdotuksen 
mukaisesti sulkisi virheellisesti syiden ulkopuolelle sellaisia seikkoja, joita ovat esimerkiksi 
riittämätön relevantti tai vankka tieto ja muut eettiset kysymykset. Toimeksiantajien kliinisiin 
tutkimuksiin ehdottamien muutosten ei pitäisi mahdollistaa tieteellisten tai eettisten 
standardien heikentämistä kaupallisten hyötyjen nojalla.

Tarkistus 171
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimeksiantajan pyyntöä 
huomattavaksi muutokseksi kliiniseen 
tutkimukseen koskevan jäsenvaltion 
arvioinnin on oltava 51 artiklan 6 kohdan 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 172
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 
keskeyttänyt tai lopettanut kliinisen 
tutkimuksen, jos se on vaatinut kliinisen 
tutkimuksen huomattavaa muutosta tai 
tilapäistä keskeyttämistä tai jos 
toimeksiantaja on ilmoittanut sille kliinisen 
tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 
turvallisuussyiden vuoksi, jäsenvaltion on 

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

ilmoitettava näistä seikoista, päätöksestään 
ja siihen johtaneista syistä kaikille 
jäsenvaltioille ja komissiolle 53 artiklassa 
tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 173
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 174
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 
kliinisen tutkimuksen päättymisestä 
toimitettava asianomaisille jäsenvaltioille 
tiivistelmä kliinisen tutkimuksen tuloksista 
liitteessä XIV olevan I luvun 2.7 kohdassa 
tarkoitetun kliinistä tutkimusta koskevan 
tutkimusraportin muodossa. Mikäli 
kliinisen tutkimuksen tutkimusraportin 

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 
kliinisen tutkimuksen päättymisestä 
toimitettava asianomaisille jäsenvaltioille 
tiivistelmä kliinisen tutkimuksen tuloksista 
liitteessä XIV olevan I luvun 2.7 kohdassa 
tarkoitetun kliinistä tutkimusta koskevan 
tutkimusraportin muodossa ja annettava 
siinä kaikki kliinisen tutkimuksen aikana 
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toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 
mahdollista vuoden kuluessa, se on 
toimitettava heti kun se on saatavilla.
Tällöin liitteessä XIV olevan II luvun 
3 kohdassa tarkoitetussa kliinisen 
tutkimuksen tutkimussuunnitelmassa on 
tarkennettava kliinisen tutkimuksen 
tulosten toimittamisajankohta 
perusteluineen.

kerätyt tiedot, myös kielteiset havainnot.
Mikäli kliinisen tutkimuksen 
tutkimusraportin toimittaminen ei 
tieteellisistä syistä ole mahdollista vuoden 
kuluessa, se on toimitettava heti kun se on 
saatavilla. Tällöin liitteessä XIV olevan 
II luvun 3 kohdassa tarkoitetussa kliinisen 
tutkimuksen tutkimussuunnitelmassa on 
tarkennettava kliinisen tutkimuksen 
tulosten toimittamisajankohta 
perusteluineen.

Or. en

Perustelu

Nämä tiedot ovat jo toimeksiantajan saatavilla, ja ne on ilmoitettava jäsenvaltiolle 
asianmukaista tilastotieteellistä valvontaa varten.

Tarkistus 175
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
sovittava kuuden päivän kuluessa 
keskitetyn hakemuksen toimittamisesta 
siitä, mikä jäsenvaltio toimii koordinoivana 
jäsenvaltiona. Jäsenvaltiot ja komissio 
sopivat lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän puitteissa selkeistä 
säännöistä koordinoivan jäsenvaltion 
nimittämiselle.
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seuraavana päivänä, jona jäsenvaltio 
hyväksyy tehtävän.

Or. en

Perustelu

Komission tekstissä ehdotettu ratkaisu mahdollistaa, että toimeksiantajat valitsevat 
toimivaltaiset viranomaiset, jotka soveltavat löyhempiä vaatimuksia tai joilla on vähiten 
resursseja tai jotka ovat ylikuormitettuja suurien pyyntömäärien vuoksi, mikä vaikeuttaa 
kliinisten tutkimusten ehdotettua automaattista hyväksyntää. Jo ehdotetun lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän yhteydessä voidaan päättää koordinoivaa jäsenvaltiota 
koskevasta kehyksestä 80 artiklassa kuvailtujen koordinointiryhmän tehtävien mukaisesti.

Tarkistus 176
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimeksiantajan on kirjattava 
kokonaisuudessaan tiedot seuraavista:

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

Or. en

Tarkistus 177
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli kyse on kliinisestä tutkimuksesta, 
jonka osalta toimeksiantaja on käyttänyt 
58 artiklassa tarkoitettua keskitettyä 
hakemusta, toimeksiantajan on raportoitava 
kaikista 2 kohdassa tarkoitetuista 
tapahtumista 53 artiklassa tarkoitetun 

Mikäli kyse on kliinisestä tutkimuksesta, 
jonka osalta toimeksiantaja on käyttänyt 
58 artiklassa tarkoitettua keskitettyä 
hakemusta, toimeksiantajan on raportoitava 
kaikista 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
tapahtumista 53 artiklassa tarkoitetun 
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sähköisen järjestelmän kautta. Tämä 
raportti toimitetaan heti 
vastaanottamisajankohtana sähköisesti 
kaikille asianomaisille jäsenvaltioille.

sähköisen järjestelmän kautta. Tämä 
raportti toimitetaan heti 
vastaanottamisajankohtana sähköisesti 
kaikille asianomaisille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 178
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 
ja potilaita raportoimaan oletetuista 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista maansa 
toimivaltaisille viranomaisille. Niiden on 
kirjattava tällaiset raportit keskitetysti 
kansallisella tasolla. Mikäli jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen saa tällaisia 
raportteja, sen on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen 
laitteen valmistaja saa tiedon 
vaaratilanteesta. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, 
farmaseutit mukaan luettuina, käyttäjiä ja 
potilaita raportoimaan oletetuista 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista vakavista 
vaaratilanteista maansa toimivaltaisille 
viranomaisille. Niiden on kirjattava 
tällaiset raportit keskitetysti kansallisella 
tasolla. Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa tällaisia raportteja, sen 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että kyseisen laitteen 
valmistaja saa tiedon vaaratilanteesta.
Valmistajan on varmistettava 
asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen.

Or. fr

Tarkistus 179
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot ja komissio kehittävät 
kansallisten kirjausten ja 62 artiklassa 
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tarkoitetun sähköisen 
vaaratilannejärjestelmän 
yhteentoimivuutta ja takaavat sen, jotta 
varmistetaan tietojen automaattinen 
vieminen kyseiseen järjestelmään samalla 
kun vältetään päällekkäistä rekisteröintiä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 180
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 
laitosten saataville sekä valmistajien 
saataville, kun on kyse niiden omia 
laitteita koskevista tiedoista.

Or. en

Perustelu

Valmistajilla on oltava oikeus tutustua omiin tietoihinsa tietojärjestelmässä.

Tarkistus 181
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission, ilmoitettujen 
laitosten sekä terveydenhuollon 
ammattilaisten ja yleisön saataville, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
henkisen omaisuuden suojelemista.
Edellä 62 artiklan 1 kohdan a–e 
alakohdassa tarkoitettua tietoa ei pidetä 
kaupallisesti luottamuksellisena tietona.

Or. en

Perustelu

Kliinisten tietojen saatavuus on tärkeää, jotta säilytetään järjestelmän avoimuus ja 
riippumattomat tutkijat ja lääketieteen alan ammattijärjestöt voivat analysoida niitä. Henkistä 
omaisuutta koskevia tietoja tai kaupallisesti arkaluonteisia tietoja ei sisälly tällaisiin kliinisiin 
tietoihin.

Tarkistus 182
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa olisi vahvistettava tiedon asianmukainen taso.
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Tarkistus 183
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. On varmistettava, että EU:n 
raportoinnin lisäksi yksittäisessä 
jäsenvaltiossa ei voida vaatia kansallista 
raportointia.

Or. en

Tarkistus 184
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ilman ennakkoilmoitusta tehtävien 
tarkastusten tyyppi ja laajuus sekä niistä 
talouden toimijalle aiheutuvat 
kustannukset voidaan sisällyttää 
säännöllisiin tarkastuksiin edellyttäen, 
että ilman ennakkoilmoitusta tehtävien 
tarkastusten aikana ei kirjata merkittäviä 
vaatimuksenmukaisuuden vastaisuuksia.
Ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä 
tarkastuksia järjestettäessä ja 
toteutettaessa on otettava koko ajan 
asianmukaisesti huomioon 
suhteellisuuden periaate ja erityisesti 
kunkin yksittäisen tuotteen 
riskipotentiaali.

Or. de

Tarkistus 185
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi perustaa erityisillä 
lääketieteen aloilla tai asiaankuuluvilla 
teknisillä aloilla pysyviä tai väliaikaisia 
asiantuntijaryhmiä tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja tieteellisten 
neuvojen antamiseksi lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle.

Or. pt

Tarkistus 186
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 187
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 188
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän tapauskohtaisesti 
kutsumien asiantuntijoiden ja muiden 
kolmansien osapuolten on ilmoitettava 

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän työryhmiin 
osallistuvan sidosryhmien edustajan on 
annettava ilmoitus välittömistä ja 
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sidonnaisuutensa kyseessä olevan asian 
osalta.

välillisistä sidonnaisuuksista, joita heillä 
voi olla lääkinnällisten laitteiden 
toimialaan, ja saatettava ilmoitus ajan 
tasalle aina kun tilanteeseen tulee 
merkityksellinen muutos. Ilmoitukset 
sidonnaisuuksista julkaistaan komission 
verkkosivustolla. Tätä ei sovelleta 
lääkinnällisiä laitteita valmistavan 
toimialan edustajiin.

Or. en

Tarkistus 189
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – jakso II – 7 kohta – 7.1. alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ba) useammasta kuin yhdestä 
implantoitavasta osasta koostuvien 
laitteiden osien fyysiseen 
yhteensopivuuteen eri valmistajien välillä;

Or. en

Tarkistus 190
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – jakso II – 7 kohta – 7.4. alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
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luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti, sekä aineisiin, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja joiden osalta on 
tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
ja jotka yksilöidään kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja 
rajoituksia koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006(REACH) 59 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti syöpää aiheuttavat, perimää 
vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset 
aineet poistetaan vaiheittain käytöstä 
kahdeksan vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta, jos 
turvallisempia vaihtoehtoja ei ole 
saatavilla. Jos turvallisempaa vaihtoehtoa 
ei ole, valmistajan on ilmoitettava 
teknisissä asiakirjoissa ja käyttöohjeissa 
erityiset perustelut näiden aineiden 
käytölle yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamiseksi, 
tiedot jäännösriskeistä näiden 
potilasryhmien osalta sekä soveltuvin osin 
asianmukaisista varotoimista. Laitteet,
jotka sisältävät aineita, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja jotka joutuvat 
kosketuksiin potilaiden kehon kanssa ja 
joiden osalta on tieteellistä näyttöä 
todennäköisistä vakavista vaikutuksista 
ihmisten terveyteen ja jotka yksilöidään
kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, 
lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006(REACH) 
59 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja niiden hormonaalisia 
haitta-aineita koskevien kriteerien 
mukaisesti, jotka on vahvistettu 
hormonaalisia haitta-aineita käsittelevän 
neuvoa-antavan asiantuntijaryhmän 
raportissa, poistetaan vaiheittain käytöstä 
kahdeksan vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta, jos 
turvallisempia vaihtoehtoja ei ole 
saatavilla. Jos turvallisempaa vaihtoehtoa 
ei ole, valmistajan on ilmoitettava 
teknisissä asiakirjoissa ja käyttöohjeissa 
erityiset perustelut näiden aineiden 
käytölle yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamiseksi, 
tiedot jäännösriskeistä näiden 
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potilasryhmien osalta sekä soveltuvin osin 
asianmukaisista varotoimista.

Or. en

Tarkistus 191
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – jakso II – 7 kohta – 7.4. alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

sisältävät vähintään 0,1 painoprosentin 
pitoisuutena pehmitetyn materiaalin 
massasta ftalaatteja, jotka luokitellaan 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä 
VI olevan osan 3 mukaisesti kategoriaan 
1A tai 1B kuuluviin syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin ja lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin, kyseiset laitteet on 
merkittävä – joko itse laitteeseen ja/tai 
kunkin yksikön pakkaukseen tai 
soveltuvilta osin myyntipakkaukseen –
ftalaatteja sisältäviksi laitteiksi. Jos 
tällaisten laitteiden suunniteltuihin 
käyttötarkoituksiin sisältyy lasten tai 
raskaana olevien tai imettävien naisten 
hoitaminen, valmistajan on ilmoitettava 
teknisissä asiakirjoissa ja käyttöohjeissa 
erityiset perustelut näiden aineiden käytölle 
etenkin tässä kohdassa lueteltujen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
noudattamiseksi, tiedot jäännösriskeistä 
kyseisten potilasryhmien osalta sekä 
soveltuvin osin asianmukaisista 
varotoimista.

sisältävät vähintään 0,1 painoprosentin 
pitoisuutena pehmitetyn materiaalin 
massasta ftalaatteja, nämä aineet 
poistetaan vaiheittain käytöstä kahdeksan 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaatulosta, jollei turvallisempia 
vaihtoehtoja ole saatavilla. Jos 
turvallisempaa vaihtoehtoa ei ole,
valmistajan on ilmoitettava teknisissä 
asiakirjoissa ja käyttöohjeissa erityiset 
perustelut näiden aineiden käytölle etenkin 
tässä kohdassa lueteltujen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
noudattamiseksi, tiedot jäännösriskeistä 
potilaiden osalta sekä soveltuvin osin 
asianmukaisista varotoimista. Jos 
tällaisten laitteiden suunniteltuihin 
käyttötarkoituksiin sisältyy lasten tai 
raskaana olevien tai imettävien naisten 
hoitaminen, ftalaatit on kiellettävä 
1 päivästä tammikuuta 2020 lähtien.

Or. en

Tarkistus 192
Andreas Schwab



PE510.666v02-00 70/79 AM\936505FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite I – jakso II – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Lääkkeenä pidettävää ainetta sisältävät 
laitteet sekä laitteet, jotka koostuvat 
nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista aineista tai 
tällaisten aineiden yhdistelmistä

9. Lääkkeenä pidettävää ainetta sisältävät 
laitteet.

Or. en

Tarkistus 193
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Liite I – jakso II – 9 kohta – 9.2. alakohta

Komission teksti Tarkistus

9.2. Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä imeytyvistä tai hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden 
yhdistelmistä koostuvien laitteiden on 
oltava direktiivin 2001/83/EY liitteessä I 
säädettyjen asiaa koskevia vaatimuksia 
vastaavien vaatimusten mukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 194
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. CE-merkintä koostuu kirjaimista ”CE” 
seuraavalla tavalla graafisesti esitettyinä:

1. CE-merkintä koostuu kirjaimista "CE" ja 
merkinnästä "Lääkinnällinen laite"
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seuraavalla tavalla graafisesti esitettyinä:

Or. en

Tarkistus 195
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite V osa 1 – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18. luokkaan III kuuluvien laitteiden tai 
implantoitavien laitteiden osalta tiivistelmä 
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä,

18. luokkaan III kuuluvien laitteiden tai 
implantoitavien laitteiden osalta tiivistelmä 
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä sekä täydellinen tiedosto, 
joka on koottu kliinisen tutkimuksen ja 
markkinoille saattamisen jälkeisen 
kliinisen seurannan aikana,

Or. en

Perustelu

Yleisön saataville olisi asetettava Eudamedin kautta käyttäjäystävällinen tiivistelmä, johon on 
liitetty täydellinen kliininen tiedosto riippumattomien kliinisten tutkijoiden tai 
terveydenhuollon ammattilaisten analysoitavaksi.

Tarkistus 196
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – jakso III – 4 kohta – 4.2 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niitä ole tarkoitettu valvomaan, 
diagnosoimaan, seuraamaan tai korjaamaan 
sydänvikaa tai keskusverenkierron vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III,

– kyse ole aktiivisista tai implantoitavista 
laitteista, jotka on tarkoitettu erityisesti 
valvomaan, diagnosoimaan, seuraamaan tai 
korjaamaan sydänvikaa tai 
keskusverenkierron vikaa olemalla suoraan 
kosketuksissa näiden kehon osien kanssa, 
jolloin ne kuuluvat luokkaan III,
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Or. en

Tarkistus 197
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – jakso III – 4 kohta – 4.2 alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niitä ole tarkoitettu erityisesti 
käytettäväksi suoraan yhteydessä 
keskushermostoon, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III,

– kyse ole aktiivisista tai implantoitavista 
laitteista, jotka on tarkoitettu erityisesti 
valvomaan, diagnosoimaan, seuraamaan 
tai korjaamaan keskushermoston vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III,

Or. en

Tarkistus 198
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – jakso III – 4 kohta – 4.3 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niitä ole erityisesti tarkoitettu 
valvomaan, diagnosoimaan, seuraamaan tai 
korjaamaan sydänvikaa tai 
keskusverenkierron vikaa olemalla suoraan 
kosketuksissa näiden kehon osien kanssa, 
jolloin ne kuuluvat luokkaan III,

– kyse ole aktiivisista tai implantoitavista 
laitteista, jotka on tarkoitettu erityisesti 
valvomaan, diagnosoimaan, seuraamaan tai 
korjaamaan sydänvikaa tai 
keskusverenkierron vikaa olemalla suoraan 
kosketuksissa näiden kehon osien kanssa, 
jolloin ne kuuluvat luokkaan III,

Or. en

Tarkistus 199
Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
Liite VII – jakso III – 4 kohta – 4.3 alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niitä ole tarkoitettu erityisesti 
käytettäväksi suoraan yhteydessä 
keskushermostoon, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III,

– kyse ole aktiivisista tai implantoitavista 
laitteista, jotka on tarkoitettu erityisesti 
käytettäväksi suoraan yhteydessä 
keskushermostoon, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III,

Or. en

Tarkistus 200
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – jakso III – 4 kohta – 4.4 alakohta – 1 alakohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kyse ole selän nikamavälilevyjen 
korvaamiseen tarkoitetuista implanteista tai 
implatointavista laitteista, jotka joutuvat 
kosketuksiin selkärangan kanssa, jolloin 
ne kuuluvat luokkaan III.

– kyse ole selän nikamavälilevyjen 
korvaamiseen tarkoitetuista implanteista, 
jolloin ne kuuluvat luokkaan III.

Or. en

Tarkistus 201
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – jakso III – 5 kohta – 5.1 alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Itsenäistä ohjelmistoa pidetään 
aktiivisena laitteena.

Or. en
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Tarkistus 202
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – jakso III – 6 kohta – 6.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, joihin sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä
voidaan pitää direktiivin 2001/83/ETY
1 artiklassa tarkoitettuna lääkkeenä, 
mukaan lukien ihmisverestä tai -
veriplasmasta peräisin oleva lääke, ja jolla 
on laitteen pääasiallista vaikutusta 
täydentävä lisävaikutus, kuuluvat luokkaan
III.

Laitteet, joihin sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä
voidaan pitää direktiivin 65/65/ETY
1 artiklassa tarkoitettuna lääkkeenä ja jolla
voi laitteen olla lisävaikutus ihmisen 
kehoon, kuuluvat luokkaan III.

Or. en

Tarkistus 203
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – jakso III – 6 kohta – 6.7 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, kuuluvat luokkaan III, 
ellei nanomateriaali ole kapseloituneena 
tai sitoutuneena siten, että sitä ei pääse 
vapautumaan potilaan tai käyttäjän 
kehoon, kun laitetta käytetään 
suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, jonka on tarkoitus 
vapautua ihmisen kehoon, luokitellaan
luokkaan III.

Or. en

Tarkistus 204
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – jakso III – 6 kohta – 6.9 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Suunnitellun käyttötarkoituksen 
saavuttamiseksi pääasiassa nautittaviksi, 
hengitettäviksi taikka peräsuolen tai 
emättimen kautta annettaviksi 
tarkoitetuista, ihmisen elimistössä 
absorboituvista ja hajoavista aineista tai 
tällaisten aineiden yhdistelmistä koostuvat 
laitteet kuuluvat luokkaan III.

Or. en

Tarkistus 205
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – jakso 4 – 4.4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 206
Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – A osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kyseessä ovat implantoitavat laitteet 
ja luokkaan III kuuluvat laitteet, kliiniset 
tutkimukset on tehtävä, jollei ole 
asianmukaisesti perusteltua nojautua 
ainoastaan olemassa oleviin kliinisiin 
tietoihin. Edellä olevan 4 kohdan 
mukaisesti osoitettua vastaavuutta ei 
yleensä pidetä tämän kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna 
riittävänä perusteluna.

5. Jos kyseessä ovat implantoitavat laitteet 
ja luokkaan III kuuluvat laitteet, kliiniset 
tutkimukset on tehtävä, jollei ole 
asianmukaisesti perusteltua nojautua 
ainoastaan olemassa oleviin kliinisiin 
tietoihin. Edellä olevan 4 kohdan 
mukaisesti osoitettua vastaavuutta ei pidetä 
uusien tuotteiden osalta tämän kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna 
riittävänä perusteluna. Kun on kyse 
iteroitavista tuotteista, jotka ovat jo 
markkinoilla ja joiden kliiniset tiedot ovat 
saatavilla ja joiden osalta markkinoille 
saattamisen jälkeinen valvonta ei ole 
tuonut esille turvallisuutta koskevia 
huolia, vastaavuuden osoittamista 
voidaan kuitenkin pitää riittävänä 
perusteluna. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä arvioi tässä 
asetuksessa säädetyn tieteellisen 
arvioinnin piiriin kuuluvien laitteiden 
osalta, onko vastaavuus osoitettu.

Or. en

Tarkistus 207
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – B osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinoille saattamisen jälkeinen 
kliininen seuranta, jäljempänä ’kliininen 
seuranta’, on jatkuva prosessi, jolla 
päivitetään 49 artiklassa ja tämän liitteen 
A osassa tarkoitettua kliinistä arviointia, ja 
sen on oltava osa markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevaa valmistajan 
suunnitelmaa. Valmistajan on sen vuoksi 

1. Markkinoille saattamisen jälkeinen 
kliininen seuranta, jäljempänä ’kliininen 
seuranta’, on jatkuva prosessi, jolla 
päivitetään 49 artiklassa ja tämän liitteen 
A osassa tarkoitettua kliinistä arviointia, ja 
sen on oltava osa markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevaa valmistajan 
suunnitelmaa. Valmistajan on sen vuoksi 
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proaktiivisesti kerättävä ja arvioitava 
kliinisiä tietoja, joita on saatu käytettäessä 
CE-merkintään oikeutettua laitetta ihmisiin 
tai ihmisissä asianmukaisessa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyssä tarkoitetussa 
käyttötarkoituksessa, tarkoituksena 
varmistaa, että laitteen turvallisuus ja 
suorituskyky säilyvät ennallaan koko sen 
odotettavissa olevan käyttöiän ajan, 
havaitut riskit pysyvät jatkuvasti 
hyväksyttävällä tasolla ja kehittymässä 
olevat riskit havaitaan tosiasioihin 
perustuvan näytön perusteella.

proaktiivisesti kerättävä kliinisiä tietoja, 
rekisteröitävä ne artiklassa tarkoitettuun 
sähköiseen vaaratilannejärjestelmään ja 
arvioitava näitä kliinisiä tietoja, joita on 
saatu käytettäessä CE-merkintään 
oikeutettua laitetta ihmisiin tai ihmisissä 
asianmukaisessa vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyssä tarkoitetussa 
käyttötarkoituksessa, tarkoituksena 
varmistaa, että laitteen turvallisuus ja 
suorituskyky säilyvät ennallaan koko sen 
odotettavissa olevan käyttöiän ajan, 
havaitut riskit pysyvät jatkuvasti 
hyväksyttävällä tasolla ja kehittymässä 
olevat riskit havaitaan tosiasioihin 
perustuvan näytön perusteella.

Or. en

Tarkistus 208
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – B osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 209
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – B osa – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 210
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV – jakso I – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt
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Tarkistus 211
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV – I osa – 2 kohta – 2.7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.7. Vastuussa olevan lääkärin tai muun 
valtuutetun henkilön allekirjoittamassa 
kliinistä tutkimusta koskevassa raportissa 
on oltava kriittinen arvio kaikista kliinisen 
tutkimuksen aikana kerätyistä tiedoista, 
myös kielteisistä havainnoista.

2.7. Vastuussa olevan lääkärin tai muun 
valtuutetun henkilön allekirjoittamassa 
kliinistä tutkimusta koskevassa raportissa 
on oltava kaikki kliinisen tutkimuksen 
aikana kerätyistä tiedot ja kriittinen arvio 
näistä tiedoista, myös kielteisistä 
havainnoista, ja se on oltava yleisön 
saatavilla 53 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 212
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite 15 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rasvaimussa käytettävät tarvikkeet; 4. Rasvaimussa ja lipolyysissä käytettävät 
tarvikkeet;

Or. fr


