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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on tugevdada meditsiiniseadmete sektori konkurentsivõimet ja ohutust.
Meditsiiniseadmed on tervishoiusektori järjest olulisem segment, mis mõjutab oluliselt nii 
rahvatervist kui ka tervishoiukulusid. Mõiste „meditsiiniseade” hõlmab mitmesuguseid 
tooteid. Turul eristatakse umbes 400 000 erinevat meditsiiniseadet, mis ulatuvad lihtsatest 
seadmetest (nagu süstlad ja klaasid) ja haiguste ning tervisliku seisundi kontrollimiseks ja 
diagnoosimiseks mõeldud seadmetest kõige keerulisemate seadmeteni (näiteks elupäästmiseks 
mõeldud siirdatavad seadmed, diagnostilised kuvamisseadmed ja minimaalselt invasiivse 
kirurgia seadmed).

Avalikkus eeldab õigusega, et kõik need seadmed vastavad kõrgeimatele ohutusstandarditele.
Samal ajal on sektor Euroopa tööstuse jaoks olulise tähtsusega – koosnedes 7000 äriühingust, 
mis pakuvad tööd 350 000 inimesele ja mille tootmise kasv on regulaarselt kõrgeimate seas –
ning vajab sidusat ja selget õiguslikku raamistikku, mis edendaks konkurentsivõimet ja 
uuenduslikkust.

Praegune õiguslik raamistik, mis seda mitmekesist toodete valikut reguleerib, koosneb 
kolmest direktiivist. Nendes direktiivides on määratletud põhinõuded turule pääsevatele 
meditsiiniseadmetele sõltuvalt nende klassifitseerimisest (nagu riskihindamine, riskijuhtimine 
ning riski- ja kasuanalüüs). Lisaks moodustavad need direktiivid riskipõhiste 
vastavushindamise protseduuride süsteemi, mida tavaliselt viivad läbi iseseisvad organid (nn 
„teavitatud asutused”). Viimaks on nendes direktiivides kehtestatud riigiasutuste kohustused 
tagada turu asjakohane toimimine, näiteks turujärelevalve, suunamise, standardite 
vaidlustamise või seadmete ümberklassifitseerimise abil.

2002. aastal vaatas komisjon läbi õigusliku raamistiku toimimise. Läbivaatamise järeldus oli, 
et kokkuvõttes annavad direktiivid asjakohase õigusliku raamistiku. Siiski saab mõnes punktis 
olukorda parandada. Käesoleva direktiivi ettepaneku eesmärk on seda võimalust ära kasutada.
Kõige olulisemad ettepanekud puudutavad täpsustusi järgmistes valdkondades:
• vastavushindamine, sealhulgas selged reeglid tehnilisele dokumentatsioonile ja kavandite 

läbivaatamisele;
• nõuded kliinilisele hinnangule;
• turustamisjärgne järelevalve ja tellimusmeditsiiniseadmete tootjate poolne nõuete 

järgimine;
• teavitatud asutuste töötamine ja nendevaheline koordineerimine;
• abistava inimkoepreparaadiga meditsiiniseadmed;
• suurem läbipaistvus avalikkuse jaoks.

Arvamuse koostajal on hea meel komisjoni ettepaneku üle, mida antud sektori ettevõtted on 
pikka aega oodanud. Direktiivis sisalduvad praktilised ettepanekud suurendavad selle 
äärmiselt keerulise ja mitmekesise sektori ühtlustatust, kehtestades selgemad ja lihtsamad 
reeglid. Kuna ettepanek suurendab õiguslikku selgust, läbipaistvust ja õiguskindlust kõigi 
turul osalejate jaoks ja parandab üldist õiguslikku raamistikku, toetab see kiiret tehnilist 
arengut, tagades samas rahvatervise kaitse kõrge taseme.

Arvamuse koostaja rõhutab, et isegi kui muudatused tunduvad esmapilgul olevat väikesed ja 
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tehnilist laadi, võib neil asjassepuutuva tööstuse jaoks olla tugev mõju. Näiteks võib mõnede 
seadmete ümberklassifitseerimine kõrgemasse riskikategooriasse kulusid tunduvalt 
suurendada. Teisest küljest on erinevate mõistete äärealale jäävate seadmete või 
kombineeritud seadmete puhul väga oluline õiguslik selgus ning järjepidevus, kuna see 
täpsustab, millist direktiivi ja seega millist menetlust neile seadmetele kohaldatakse.

Arvamuse koostaja juhib tähelepanu faktile, et käesoleva läbivaadatud direktiivi 
reguleerimisala peaks olema täielikult kooskõlas uue ettepanekuga võtta vastu määrus uute 
raviviiside ja meditsiinitoodete kohta, s.t kõiki tooteid tuleks reguleerida kas käesoleva 
direktiiviga või uue määrusega ning tuleks vältida tarbetut kattumist. Vajadusel peaks 
komisjon võimalikult kiiresti esitama ettepaneku nende õigusaktide reguleerimisala 
täpsustamiseks.

Viimaks, võttes arvesse, et selle sektori ettevõtted tegutsevad maailmaturul, on 
rahvusvaheline koostöö ja standardite ühtlustamine elulise tähtsusega. Seetõttu usub arvamuse 
koostaja, et rahvusvahelise koostöö edendamiseks tuleks teha suuremaid jõupingutusi nii 
kahepoolsete kokkulepete (vastastikuse tunnustamise kokkulepped) kui ka vähemformaalse 
koostöö kaudu (nt Global Harmonization Task Force).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 17

(17) Direktiivi 93/42/EMÜ kohaldamisega 
seotud riiklike vahendite kasutamise 
tõhususele ja paremale kooskõlastamisele 
kaasaaitamiseks peaksid liikmesriigid 
üksteisega rahvusvahelisel tasandil koostööd 
tegema.

(17) Direktiivi 93/42/EMÜ kohaldamisega 
seotud riiklike vahendite kasutamise 
tõhususele ja paremale kooskõlastamisele 
kaasaaitamiseks peaksid liikmesriigid 
üksteisega rahvusvahelisel tasandil koostööd
tegema. Et võimaldada tööstusel 
ülemaailmselt võrdsetel tingimustel 
konkureerida, oleks vaja rahvusvahelist 
standardimist ja koostööd.

Selgitus

Euroopa meditsiiniseadmete tööstus müüb oma tooteid ülemaailmselt. Seega oleks eelistatav 
rahvusvahelisel standardimismenetlusel põhinevate Euroopa standardite olemasolu.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Rahvusvahelise koostöö edendamiseks tuleks teha suuremaid jõupingutusi, nii kahepoolsete 
kokkulepete kui ka vähemformaalse koostöö kaudu (nt Global Harmonization Task Force).

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 21 A (uus)

(21 a) Meditsiiniseadmete ümbertöötamine 
on sektor, mis tõotab kulusäästu. Võttes 
arvesse seda, et praegu puuduvad ELis 
võrdsed tingimused, ja vajadust tagada 
patsiendi ohutus, peaks komisjon tulema 
välja ettepanekuga meditsiiniseadmete 
ümbertöötamise kohta, mis põhineb mõju 
hindamisel ja turu-uuringul.

Selgitus

Praegu ei ole meditsiiniseadmete ümbertöötamine ELi tasandil reguleeritud. Euroopa 
Meditsiiniseadmete Ümbertöötamise Assotsiatsiooni (EAMDR) andmete kohaselt oleks ELis 
võimalik saavutada ligikaudu 3 miljardi euro suurune aastane kulusääst, kasutades täielikult 
ära meditsiiniseadmete ümbertöötamise potentsiaali. Patsiendi ohutuse tagamiseks peaksid 
õigusaktid keskenduma ümbertöötamise kvaliteedile. Kõik ettepanekud peaksid põhinema 
mõju nõuetekohasel hindamisel, keskendudes liikmesriikides kehtivatele eeskirjadele, ja turu-
uuringul.

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 PUNKTI A ALAPUNKT I A (uus)

Artikli 1 lõike 2 punkt a (direktiiv 93/42/EMÜ)

i a) punktile a lisatakse järgmine 
lõpulause:
Käesoleva direktiivi alusel tuleks lugeda 
meditsiiniseadmeteks kõik kontaktläätsed;

Selgitus

Praegu ei reguleerita kosmeetilisi läätsi Euroopas meditsiiniseadmetena, kuigi neil on 
silmale sama mõju ja võimalikud terviseriskid, kui neid toodetakse nõuetele mittevastavalt või 
kasutatakse silmaarstiga konsulteerimata ja viimase järelevalveta.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 PUNKTI F ALAPUNKT I

Artikli 1 lõike 5 punkt c (direktiiv 93/42/EMÜ)
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“c) direktiivi 2001/83/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvad ravimid. Otsustades, kas toode 
kuulub nimetatud direktiivi või käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, tuleb erilist 
tähelepanu pöörata toote peamisele 
sihtotstarbele;”

“c) direktiivi 2001/83/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvad ravimid. Otsustades, kas toode 
kuulub nimetatud direktiivi 
reguleerimisalasse kooskõlas direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõike 2 punktis b 
sätestatud määratluse kohaldamisega või 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, tuleb 
erilist tähelepanu pöörata toote peamisele 
sihtotstarbele;”

Selgitus

Kavandatav direktiiv tuleb ümber teha, et muuta meditsiiniseadmete määratlus täpsemaks. 
See raskendaks ravimite registreerimist meditsiiniseadmetena. Komisjoni ettepaneku eelnõu 
direktiivi läbivaatamiseks sisaldab artikli 1 määratluste osa muudatusettepanekuid. 
Meditsiiniseadme määratlus artikli 1 lõike 2 punktis a on siiski sisuliselt sama nagu kehtivas 
direktiivis sätestatud määratlus.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 PUNKTI F ALAPUNKT I A (uus)

Artikli 1 lõike 5 punkt d (direktiiv 93/42/EMÜ)

i a) punkt d asendatakse järgmisega: 
“d) direktiivi 76/768/EMÜ 
reguleerimisalasse kuuluvad 
kosmeetikatooted. Otsustades, kas toode 
kuulub direktiivi 76/768/EMÜ või 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, 
tuleb erilist tähelepanu pöörata toote 
peamisele sihtotstarbele ja asjaomasele 
toimemehhanismile;”

Selgitus

Mõningal juhul on kosmeetikatooted mõeldud meditsiiniliseks kasutamiseks (nt haiguse ravi) 
ja seetõttu tuleks need klassifitseerida meditsiiniseadmetena. Seetõttu tuleks otsus, millist 
direktiivi kohaldatakse, teha iga juhtumi puhul eraldi, võttes aluseks sihtotstarve.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 PUNKT G

Artikli 1 lõige 6 (direktiiv 93/42/EMÜ)

g) Lõige 6 jäetakse välja. välja jäetud
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada nimetatud direktiivis isikukaitsevahenditele tehtud 
erand. Neid tooteid reguleerib piisaval määral direktiiv 89/686/EMÜ. Kahe erineva 
vastavushindamise menetlusega direktiivi vajaduseta rakendamist tuleks vältida.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 2 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 2 lõige 1 a (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

1 a) Artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:
“Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et Interneti, 
postimüügi ning muude turustuskanalite 
kaudu müüdud meditsiiniseadmed ei 
ohustaks tarbijate tervist ja turvalisust ning 
et need oleks kooskõlas kõikide käesoleva 
direktiivi sätetega.”

Selgitus

Paljudes Euroopa riikides on meditsiiniseadmete müük Interneti ja postimüügi teel või muude 
alternatiivsete turustuskanalite kaudu muutumas üha tavalisemaks ning see võib ohustada 
Euroopa kodanike tervist, kuna nende puhul ei konsulteerita asjaomaste spetsialistidega ega 
ei anna spetsialistid nende seadmete kohta nõu.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 2 PUNKT 3

Artikli 9 lõige 3 (direktiiv 93/42/EMÜ)

3. Kui liikmesriik leiab, et IX lisas sätestatud 
klassifitseerimiseeskirjad näevad tehnika 
arengut arvestades ja artikli 10 kohase 
informatsioonisüsteemi kaudu saadud teavet 
silmas pidades ette seadmete kohandamise, 
esitab liikmesriik komisjonile vastava 
põhjendatud taotluse ja palub võtta vajalikud 
meetmed. Komisjon võtab need meetmed 
vastavalt artikli 7 lõikes 2 kirjeldatud 
menetlusele. 

3. Kui liikmesriik leiab, et IX lisas sätestatud 
klassifitseerimiseeskirjad näevad tehnika 
arengut arvestades ja artikli 10 kohase 
informatsioonisüsteemi kaudu saadud teavet 
silmas pidades ette seadmete kohandamise, 
esitab liikmesriik komisjonile vastava 
põhjendatud taotluse ja palub võtta vajalikud 
meetmed. Komisjon võtab need meetmed 
vastavalt artikli 7 lõikes 2 kirjeldatud 
menetlusele. Komisjon tagab, et asjakohane 
teave kavandatud meetmete kohta tehakse 
huvitatud pooltele viivitamata 
kättesaadavaks.
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Selgitus

Klassifikatsiooni muudatused võivad erinevatele klassidele kehtivate erinevate nõuete tõttu 
olla tööstuse jaoks suure tähtsusega. Et tööstus saaks teha hästikavandatud ja kulutõhusaid 
investeeringuid uurimis- ja arendustegevusse ning tootmisse, tuleks asjaomane teave 
kavandatavate klassifikatsiooni muudatuste kohta teha teatavaks võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 2 PUNKTI 5 ALAPUNKT A
Artikli 12 lõige 3 (direktiiv 93/42/EMÜ)

a) lõikes 3 asendatakse sõnad “IV, V või VI 
lisas” sõnadega “II, IV, V või VI lisas”.

a) lõikes 3 asendatakse sõnad “IV, V või VI 
lisas” sõnadega “II, IV, V või VI lisas” ning 
sõnad “steriilsuse saavutamisega seotud 
menetluse aspektidega” asendatakse 
fraasiga “sellise menetluse aspektidega, 
mis on seotud steriilsuse saavutamise ja 
säilitamisega seadme säilivusajaks või kuni 
steriilse pakendi avamise või 
kahjustamiseni”.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 2 PUNKT 10

Artikli 15 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 93/42/EMÜ)

2. III klassi seadmete ning IIa või IIb klassi 
siirdatavate ja pikaajaliste invasiivsete 
meditsiiniseadmete korral võib tootja 
alustada asjakohaseid kliinilisi uuringuid 60 
päeva möödumisel sellest teatamisest, kui 
pädevad asutused ei ole talle nimetatud aja 
jooksul teatanud rahva tervise või avaliku 
korraga seotud kaalutlustel põhinevast 
eitavast otsusest. Pädevad asutused peavad 
edastama niisugused otsused teistele 
liikmesriikidele.

2. III klassi seadmete ning IIa või IIb klassi 
siirdatavate ja pikaajaliste invasiivsete 
meditsiiniseadmete korral võib tootja 
alustada asjakohaseid kliinilisi uuringuid 60 
päeva möödumisel sellest teatamisest, kui 
pädevad asutused ei ole talle nimetatud aja 
jooksul teatanud rahva tervise või avaliku 
korraga seotud kaalutlustel põhinevast 
eitavast otsusest. Pädevad asutused peavad 
edastama niisugused otsused ja nende 
põhjendused teistele liikmesriikidele ja 
huvitatud pooltele.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 
[12 kuud pärast ülevõtmist]. 

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 
[18 kuud pärast ülevõtmist]. 



AD\623713ET.doc 9/12 PE 374.018v02-00

ET

Selgitus

Üleminekuperiood peaks olema piisavalt pikk, et anda tootjatele piisavalt aega vajalike 
testide läbiviimiseks ning taotluste esitamiseks, et juba käimasolevat tootmist ei peaks 
vajaduseta peatama.

Muudatusettepanek 12
I LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT B

I lisa punkti 10 neljas a lõik (uus) (direktiiv 90/385/EMÜ)

Teavitatud asutus kontrollib aine 
kasutuskõlblikkust. Euroopa Ravimiameti 
(EMEA) ja liikmesriikide määratud 
pädevate asutuste ülesanne on esitada vaid 
teaduslik arvamus aine kvaliteedi ja 
ohutuse kohta.

Selgitus

Teavitatud asutuste ja EMEA / pädevate asutuste rolli selgitamine hoiab ära selle, et nende 
meditsiiniseadmete heakskiitmist, mis sisaldavad praktikas kasutatavaid täielikult 
dokumenteeritud ravimeid, käsitletakse farmaatsiatootena, mis suurendaks 
ebaproportsionaalselt kulutusi ja aega, toomata patsientidele mingit kasu. 

Muudatusettepanek 13
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT B

I lisa punkti 7.4 teise lõigu lõpuosa (direktiiv 93/42/EMÜ)

küsib volitatud asutus pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme 
sihtotstarvet arvestades Euroopa 
Ravimihindamisametilt (EMEA)
teaduslikku arvamust aine kvaliteedi ja 
ohutuse kohta. EMEA võtab arvamust 
avaldades arvesse tootmisprotsessi ja 
andmeid aine seadmesse inkorporeerimise 
kohta.

küsib teavitatud asutus pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme 
sihtotstarvet arvestades liikmesriigi poolt 
vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ nimetatud 
pädevalt asutuselt või EMEA-lt teaduslikku 
arvamust aine kvaliteedi ja ohutuse kohta. 
Pädev asutus või EMEA võtab arvamust 
avaldades arvesse tootmisprotsessi ja sellega 
seotud andmeid ning aine seadmesse 
inkorporeerimise kasulikkust, mille on 
teavitatud asutus kindlaks teinud.

Selgitus

Praegune süsteem, mis lubab teavitatud asutustel küsida arvamust mis tahes asjaomaselt 
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siseriiklikult asutuselt, tuleks säilitada, et tagada kõnealuse aine ohutuse ja kvaliteedi 
õigeaegne ja kulutasuv hindamine. Kohustus hinnata ravimi meditsiiniseadmesse lisamise 
kasulikkust peaks jääma seadme üldise hindamise eest vastutava hindamisasutuse ülesandeks.

Muudatusettepanek 14
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT F

I lisa punkti 13.1 esimene lõik (direktiiv 93/42/EMÜ)

13.1. Kõikidele seadmetele lisatakse teave, 
mis on vajalik nende ohutuks ja õigeks
kasutamiseks, võttes arvesse võimalike 
kasutajate väljaõpet ja teadmisi, ning tootja 
identifitseerimiseks vajalik teave.

13.1. Iga seadme kohta tuleb lisada teave,
mis on vajalik selle ohutuks ja sihipäraseks
kasutamiseks, võttes arvesse võimalike 
kasutajate väljaõpet ja teadmisi, ning tootja 
identifitseerimiseks vajalik teave.

Selgitus

Loob õigusliku selguse, lisades üldiselt tunnustatud mõiste „sihipärane kasutamine”. 

Muudatusettepanek 15
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKTI G ALAPUNKT II

I lisa punkti 13.3 punkt b (direktiiv 93/42/EMÜ)

ii) punkt b asendatakse järgmisega:
“b) hädavajalikud andmed kasutajale 
seadme ja pakendi sisu identifitseerimiseks, 
sh rahvusvaheliselt tunnustatud üldise 
meditsiiniseadmete nomenklatuuri vastav 
kood;”

välja jäetud

Selgitus
Suurema arvu koodide lisamine toodetele, pakenditele ja juhenditele suurendab üksnes 
halduskulusid, toomata patsientidele mingit kasu. Järelevalvearuannete koostamisel 
kasutatakse juba meditsiiniseadmete rahvusvahelise nomenklatuuri (GMDN) koode, mis 
võimaldavad asutustel hinnata võimaliku ohu küsimusi.

Muudatusettepanek 16
II LISA PUNKTI 7 ALAPUNKTI B ALAPUNKT III

VII lisa punkti 3 seitsmes a taane (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

— X lisa kohane kliiniline hinnang, — vajadusel X lisa kohane kliiniline 
hinnang,
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Selgitus

Seda lisa kohaldatakse I klassi toodetele, nagu nt keelelangetajad, haavasidemed, 
jalutuskepid ja prilliraamid. Sellist tüüpi toodete kliiniliseks hinnanguks ei ole vaja kogu 
teavet koguda.

Muudatusettepanek 17
II LISA PUNKTI 9 ALAPUNKTI C ALAPUNKT VII

IX lisa punkt 4.4 (direktiiv 93/42/EMÜ)

vii) Punktis 4.4. asendatakse sõnad 
„mitteaktiivsed seadmed“ sõnaga 
„seadmed“

vii) Punkt 4.4. asendatakse järgmisega: 
„Seadmed, mis on ette nähtud röntgenkiirte 
salvestamiseks, et luua diagnostilisi 
kujutisi, kuuluvad IIa klassi.”

Selgitus

Selgitamine. Originaaltekst võib ettekavatsematult hõlmata muid seadmeid (nt 
röntgendiagnostiliste kujutiste salvestamiseks digitaalmeediale), mille puhul tundub 
klassifitseerimine IIa klassi olevat ebaotstarbekas.
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