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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa kilpailukykyä ja turvallisuutta lääkinnällisten laitteiden 
alalla. Lääkinnälliset laitteet ovat yhä tärkeämpi osa terveydenhoitoalaa, ja niillä on suuri 
vaikutus sekä kansanterveyteen että terveydenhoidon menoihin. Termi lääkinnälliset laitteet 
kattaa suuren joukon tuotteita. Markkinoilla on noin 400 000 erilaista lääkinnällistä laitetta 
yksinkertaisista laitteista (kuten ruiskut tai silmälasit), sairauksien ja terveydentilan 
seulonnoissa ja diagnosoinnissa käytettävistä laitteista aina kehittyneimpiin ja 
monimutkaisimpiin välineisiin (kuten implantoitavat laitteet, jotka voivat pelastaa potilaan 
hengen, sekä diagnostisessa kuvantamisessa ja mini-invasiivisessa kirurgiassa käytettävät 
laitteet).

Suuri yleisö odottaa oikeutetusti, että kaikki tällaiset tuotteet ovat tiukimpien 
turvallisuusnormien mukaisia. Lisäksi alan merkitys Euroopan teollisuudessa kasvaa, siihen 
kuuluu 7 000 yritystä, jotka työllistävät yli 350 000 henkeä ja joiden tuotannon kasvuaste on 
jatkuvasti huippuluokkaa. Ala vaatii siis johdonmukaisen ja selkeän sääntelykehyksen, jolla 
voidaan edistää kilpailukykyä ja innovointia. 

Nykyiset säädöspuitteet, joilla säännellään näin laajaa tuotteiden kirjoa, muodostuvat 
kolmesta direktiivistä. Niillä määritellään keskeiset vaatimukset, jotka lääkinnällisten 
laitteiden on luokittelunsa mukaisesti (riskien arviointi, riskien hallinta ja riski-hyötyanalyysi) 
täytettävä, kun ne saatetaan markkinoille. Lisäksi direktiiveissä säädetään 
vaatimustenmukaisuuden arviointiprosesseja koskevasta järjestelmästä, josta vastaavat 
tavallisesti riippumattomat elimet (nk. ilmoitetut laitokset). Direktiiveihin sisältyy myös 
vaatimukset kansallisille viranomaisille varmistaa markkinoiden asianmukainen toiminta, 
esimerkiksi markkinoiden valvonnan ja ohjauksen, normeja koskevien vastalauseiden tai 
laitteiden luokittelun muuttamisen avulla.

Vuonna 2002 komissio tarkasteli sääntelykehyksen toimintaa uudelleen. Tarkastelun 
lopputuloksena oli, että kaiken kaikkiaan direktiivit tarjoavat asianmukaiset säädöspuitteet. 
Joissakin kohdissa parantamisen varaa kuitenkin on. Parannukset on tarkoitus saada aikaan 
nyt käsiteltävänä olevalla direktiivillä. Tärkeimmät ehdotukset koskevat selvennyksiä 
seuraavilla aloilla:
• Vaatimustenmukaisuuden arviointi, mukaan lukien suunnitteluun ja suunnittelun 

tarkasteluun liittyviä asiakirjoja koskevat selkeät säännöt,
• kliinisen arvioinnin vaatimukset,
• markkinoille saattamisen jälkeinen seuranta ja yksilölliseen käyttöön tarkoitettujen 

laitteiden valmistajille asetettujen vaatimusten mukaisuus,
• ilmoitettujen laitosten toiminta ja niiden välinen koordinaatio,
• ihmisestä peräisin olevan kudosteknologisen aputuotteen sisältävät lääkinnälliset laitteet,
• avoimuuden lisääminen suhteessa kansalaisiin.

Valmistelija pitää komission ehdotusta myönteisenä, koska ala on odottanut sitä kauan. 
Direktiivin käytännön ehdotuksilla voidaan tehostaa yhdenmukaistamista tällä erittäin 
monimutkaisella ja monitahoisella alalla antamalla selkeämmät ja yksinkertaisemmat säännöt. 
Ehdotuksella tuetaan nopeaa teknistä kehitystä ja turvataan samalla kansanterveyden suojelun 
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korkea taso parantamalla lainsäädännön selkeyttä, avoimuutta ja varmuutta kaikkien 
markkinatoimijoiden kannalta sekä parantamalla yleistä sääntelykehystä.

Valmistelija korostaa, että vaikka muutokset vaikuttavat ensi näkemältä pieniltä ja teknisiltä, 
niillä voi olla kyseiseen alaan perustavanlaatuinen vaikutus. Esimerkiksi tiettyjen suuren 
riskin sisältävien laitteiden kategoriaan kuuluvien laitteiden uudelleen luokittelu saattaa lisätä 
kustannuksia huomattavasti. Toisaalta laitteiden, jotka kuuluvat määritelmien raja-alueelle tai 
yhdistettyjen laitteiden suhteen lainsäädännön selkeys ja johdonmukaisuus on erittäin tärkeää, 
koska näin selvennetään, mitä direktiiviä ja mitä menettelyä niihin sovelletaan.

Valmistelija haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tarkistetun direktiivin soveltamisalan olisi 
oltava tarkasti ehdotetun uuden pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä annetun 
asetuksen mukainen siinä mielessä, että kaikkien tuotteiden olisi kuuluttava joko tämän 
direktiivin tai uuden asetuksen piiriin ja päällekkäisyyksiä olisi syytä välttää. Tarvittaessa 
komission olisi mahdollisimman pian annettava ehdotus näiden säädösten soveltamisalan 
selventämiseksi.

Koska alan yrityksen toimivat maailmanlaajuisilla markkinoilla, kansainvälinen yhteistyö ja 
normien lähentäminen on erittäin tärkeää. Näin ollen valmistelija katsoo, että olisi ryhdyttävä
lisätoimiin kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi sekä kahdenvälisten sopimusten 
(vastavuoroista tunnustamista koskevat sopimukset) että epävirallisemman yhteistyön 
(esimerkiksi maailmanlaajuista normien lähentämistä käsittelevä työryhmä, Global 
Harmonization Task Force) avulla.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Jotta parannetaan kansallisten 
resurssien käytön ja tehokkuuden 
koordinointia direktiiviin 93/42/ETY 
liittyvissä asioissa, jäsenvaltioiden olisi 
toimittava yhdessä keskenään ja 
kansainvälisesti.

(17) Jotta parannetaan kansallisten 
resurssien käytön ja tehokkuuden 
koordinointia direktiiviin 93/42/ETY 
liittyvissä asioissa, jäsenvaltioiden olisi 
toimittava yhdessä keskenään ja 
kansainvälisesti. Jotta alalla olisi 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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mahdollisuus kilpailla maailmanlaajuisesti 
tasavertaisesti, olisi ryhdyttävä 
kansainväliseen standardointiin ja 
yhteistyöhön.

Perustelu

Euroopan lääkinnällisiä välineitä valmistava ala myy tuotteitaan maailman laajuisesti. Sen 
vuoksi on syytä suosia kansainväliseen standardointiprosessiin perustuvia eurooppalaisia 
normeja. Olisikin ryhdyttävä lisätoimiin kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi sekä 
kahdenvälisten sopimusten että epävirallisemman yhteistyön (esimerkiksi maailmanlaajuista 
normien lähentämistä käsittelevä työryhmä, Global Harmonization Task Force) avulla.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 21 A KAPPALE (uusi)

(21 a) Lääkinnällisten laitteiden 
uudelleenkäsittely on lupaava ala 
kustannussäästöjen vuoksi. Koska 
Euroopan unionissa ei nykyisin ole 
yhtenäisiä toimintaolosuhteita ja koska 
potilaiden turvallisuus on varmistettava, 
komission olisi annettava lääkinnällisten 
laitteiden uudelleenkäsittelyä koskeva 
ehdotus, joka perustuu vaikutusten 
arviointiin ja markkinatutkimukseen.

Perustelu

Tällä hetkellä lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelyä ei säännellä Euroopan unionin 
tasolla. Lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelyä käsittelevän eurooppalaisen järjestön 
(EAMDR) tilastojen mukaan EU:ssa voisi vuosittain syntyisi kolmen miljardin euron säästöt, 
jos lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelyn mahdollisuudet käytettäisiin 
täysimääräisesti. Lainsäädännössä on keskityttävä uudelleenkäsittelyn laatuun, jotta 
varmistetaan potilaiden turvallisuus. Mahdollisten ehdotusten on pohjauduttava 
asianmukaiseen vaikutusten arviointiin, jossa keskitytään jäsenvaltioiden voimassa olevaan 
lainsäädäntöön, sekä markkinatutkimukseen.

Tarkistus 3
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

1 artiklan 2 kohdan a alakohta (direktiivi 93/42/ETY)
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i a) lisätään a alakohdan loppuun virke 
seuraavasti:
Kaikki piilolinssit olisi katsottava 
lääkinnällisiksi laitteiksi tämän direktiivin 
mukaisesti;

Perustelu

Kosmeettiset linssit eivät tällä hetkellä kuulu Euroopassa lääkinnällisiä laitteita koskevan 
sääntelyn piiriin, vaikka niillä on samat vaikutukset ja mahdolliset silmään kohdistuvat 
terveysriskit, jos ne on valmistettu epäasianmukaisesti tai niitä käytetään ilman silmän 
hoitoon erikoistuneen asiantuntijan neuvontaa ja valvontaa.

Tarkistus 4
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 5 kohdan c alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

c) lääkkeisiin, joihin sovelletaan direktiiviä 
2001/83/ETY. Päätös siitä, kuuluuko tuote 
edellä tarkoitetun direktiivin vai tämän 
direktiivin soveltamisalaan, on tehtävä 
ottaen huomioon erityisesti tuotteen 
pääasiallinen vaikutustapa;

c) lääkkeisiin, joihin sovelletaan direktiiviä 
2001/83/ETY. Päätös siitä, kuuluuko tuote 
edellä tarkoitetun direktiivin 
soveltamisalaan direktiivin 2001/83/EY
1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun määritelmän soveltamisen 
perusteella vai tämän direktiivin 
soveltamisalaan, on tehtävä ottaen huomioon 
erityisesti tuotteen pääasiallinen 
vaikutustapa;

Perustelu

Ehdotettua direktiiviä on muutettava siten, että lääkinnällisten laitteiden määritelmää 
tiukennetaan. Siten lääkkeitä olisi vaikeampi rekisteröidä lääkinnällisiksi laitteiksi. Komission 
ehdotuksessa direktiivin tarkistamiseksi on tarkistuksia 1 artiklan määritelmiin. 
Lääkinnällisen laitteen määritelmä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa on kuitenkin pääosin 
sama kuin nykyisessä direktiivissä.

Tarkistus 5
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

1 artiklan 5 kohdan d alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

i a) Korvataan d alakohta seuraavasti: 
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"c) kosmeettisiin tuotteisiin, joihin 
sovelletaan direktiiviä 76/768/ETY. Päätös 
siitä, kuuluuko tuote direktiivin
76/768/ETY vai tämän direktiivin 
soveltamisalaan, on tehtävä ottaen 
huomioon erityisesti tuotteen suunniteltu 
käyttötarkoitus ja pääasiallinen 
vaikutustapa;"

Perustelu

Joillakin kosmeettisilla tuotteilla on lääkinnällinen käyttötarkoitus (esim. sairauden hoito) ja 
siksi ne olisi luokiteltava lääkinnällisiksi laitteiksi. Päätös siitä, kumpaa direktiiviä 
sovelletaan, olisi tehtävä tapauskohtaisesti käyttötarkoituksen mukaan.

Tarkistus 6
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN G ALAKOHTA

1 artiklan 6 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

g) Poistetaan 6 kohta. Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan henkilösuojaimia koskeva poikkeus tästä direktiivistä. 
Kyseisiä tuotteita säännellään riittävästi direktiivillä 89/686/ETY. Ei ole syytä soveltaa kahta 
direktiiviä, joissa edellytetään erilaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

Tarkistus 7
2 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

2 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

1 a) Lisätään 2 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, 
että Internetin kautta, postimyynnissä tai 
muiden jakelukanavien kautta myytävät 
lääkinnälliset laitteet eivät vaaranna 
kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta ja että 
ne ovat kaikkien tämän direktiivin 
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säännösten mukaisia."

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden myynti Internetin kautta, postimyyntinä ja muiden vaihtoehtoisten 
jakelukanavien kautta yleistyy Euroopan maissa ja voi aiheuttaa Euroopan kansalaisille 
terveysriskejä, koska niihin ei liity asianomaisen asiantuntijan neuvontaa.

Tarkistus 8
2 ARTIKLAN 3 KOHTA

9 artiklan 3 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että liitteessä IX 
esitettyjä luokitusta koskevia sääntöjä on 
mukautettava tekniikan kehityksen tai 
10 artiklassa säädetyn 
tiedonantojärjestelmän avulla saataville 
tulevan muun tiedon perusteella, se toimittaa 
komissiolle asianmukaisesti perustellun 
pyynnön ja kehottaa sitä ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Komissio 
vahvistaa tällaiset toimenpiteet 7 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että liitteessä IX 
esitettyjä luokitusta koskevia sääntöjä on 
mukautettava tekniikan kehityksen tai 
10 artiklassa säädetyn 
tiedonantojärjestelmän avulla saataville 
tulevan muun tiedon perusteella, se toimittaa 
komissiolle asianmukaisesti perustellun 
pyynnön ja kehottaa sitä ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Komissio 
vahvistaa tällaiset toimenpiteet 7 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. 
Komissio varmistaa, että eri osapuolet 
saavat viipymättä asianmukaista tietoa 
suunnitelluista toimista.

Perustelu

Luokitusta koskevilla muutoksilla voi olla alalle suuri merkitys, koska eri luokkia koskevat 
erilaiset vaatimukset. Jotta alalla voidaan tehdä suunniteltuja ja kustannustehokkaita 
investointeja tutkimukseen ja kehitykseen sekä tuotantoon, suunniteltuja luokittelua koskevia 
muutoksia koskevan tiedon olisi oltava saatavilla mahdollisimman pian.

Tarkistus 9
2 ARTIKLAN 5 KOHDAN A ALAKOHTA

12 artiklan 3 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

a) Korvataan 3 kohdassa oleva ilmaisu 
"liitteissä IV, V tai VI" ilmaisulla "liitteissä 
II, IV, V tai VI".

a) Korvataan 3 kohdassa oleva ilmaisu 
"liitteissä IV, V tai VI" ilmaisulla "liitteissä 
II, IV, V tai VI" ja ilmaus "steriiliyden 
saavuttamista "ilmauksella "steriiliyden 
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saavuttamista ja ylläpitämistä laitteen 
kelpoisuusaikana tai kunnes steriili 
pakkaus avataan tai tuhotaan".

Tarkistus 10
2 ARTIKLAN 10 KOHTA

15 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

2. Valmistaja voi III luokan laitteiden sekä 
implantoitavien laitteiden ja II a tai 
II b luokan pitkäaikaisten invasiivisten 
laitteiden tapauksessa aloittaa 
asiaankuuluvat kliiniset tutkimukset 
60 päivän kuluttua ilmoituksesta, jolleivät 
toimivaltaiset viranomaiset ole antaneet tälle 
mainitussa määräajassa tiedoksi 
kansanterveyttä tai yleistä järjestystä 
koskeviin syihin perustuvaa kielteistä 
päätöstä. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava tällaisista päätöksistä muille 
jäsenvaltioille.

2. Valmistaja voi III luokan laitteiden sekä 
implantoitavien laitteiden ja II a tai 
II b luokan pitkäaikaisten invasiivisten 
laitteiden tapauksessa aloittaa 
asiaankuuluvat kliiniset tutkimukset 
60 päivän kuluttua ilmoituksesta, jolleivät 
toimivaltaiset viranomaiset ole antaneet tälle 
mainitussa määräajassa tiedoksi 
kansanterveyttä tai yleistä järjestystä 
koskeviin syihin perustuvaa kielteistä 
päätöstä. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava tällaisista päätöksistä ja niiden 
perusteluista muille jäsenvaltioille ja asiasta 
kiinnostuneille osapuolille.

Tarkistus 11
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [12 kuukauden kuluttua niiden 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä].

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [18 kuukauden kuluttua niiden 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä].

Perustelu

Siirtymäkauden olisi oltava riittävän pitkä, jotta valmistajilla on tarpeeksi aikaa tehdä 
tarpeellisia testejä ja sovellutuksia ja jotta näiden ei tarvitsisi tarpeettomasti keskeyttää 
käynnissä olevaa tuotantoa.
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Tarkistus 12
LIITE I, 1 KOHTA, B ALAKOHTA

Liite I, 10 kohta, 4 a alakohta (uusi) (direktiivi 90/385/ETY)

Ilmoitettu laitos tarkistaa aineen 
käyttökelpoisuuden. Euroopan 
lääkeviraston ja jäsenvaltioiden nimeämien 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on 
ainoastaan antaa tieteellinen lausunto 
aineen laadusta ja turvallisuudesta.

Perustelu

Selventämällä Euroopan lääkeviraston ja toimivaltaisten viranomaisten roolia voidaan estää 
lääkinnällisten laitteiden, joihin kuuluu osana täysin dokumentoituja lääkkeitä, käsitellään 
käytännössä farmaseuttisina tuotteina, mikä lisäisi suhteettomasti kustannuksia ja aikaa 
tuomatta potilaille mitään lisäetuja.

Tarkistus 13
LIITE II, 1 KOHTA, B ALAKOHTA

Liite I, 7.4 kohta, 2 kohta, loppuosa (direktiivi 93/42/ETY)

ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä Euroopan lääkevirastolta 
(EMEA) lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta. Lausunnossaan Euroopan 
lääkeviraston on otettava huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot, jotka koskevat
aineen sisällyttämistä laitteeseen.

ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä jäsenvaltion direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti nimeämältä 
toimivaltaiselta viranomaiselta tai 
Euroopan lääkevirastolta (EMEA) lausunto 
aineen laadusta ja turvallisuudesta. 
Lausunnossaan toimivaltaisen viranomaisen 
tai Euroopan lääkeviraston on otettava 
huomioon valmistusprosessi ja siihen 
liittyvät tiedot siitä, onko aineen 
sisällyttäminen laitteeseen hyödyllistä 
ilmoitetun laitoksen määritelmän 
mukaisesti.

Perustelu

Nykyinen järjestelmä, jossa ilmoitetut laitokset voivat pyytää lausunnon miltä tahansa asiaa 
käsittelevältä kansalliselta viranomaiselta, olisi säilytettävä, jotta voidaan varmistaa kyseessä 
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olevan aineen turvallisuuden ja laadun nopea ja kustannustehokas käsittely. Sen arvioiminen, 
kuinka hyödyllistä lääkkeen sisällyttäminen lääkinnälliseen laitteeseen on, olisi jätettävä 
laitteen kokonaisarvioinnista vastaavan arviointielimen tehtäväksi.

Tarkistus 14
LIITE II, 1 KOHTA, F ALAKOHTA

Liite I, 13.1 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

13.1 Jokaisen laitteen mukana on oltava 
laitteen turvalliseen ja asianmukaiseen
käyttöön tarvittavat tiedot, ottaen huomioon 
mahdollisten käyttäjien koulutus ja tiedot, 
sekä ja valmistajan tunnistamiseksi 
tarvittavat tiedot.

13.1. Jokaisen laitteen mukana on oltava 
laitteen turvalliseen ja suunnitellun 
käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön 
tarvittavat tiedot, ottaen huomioon 
mahdollisten käyttäjien koulutus ja tiedot, 
sekä ja valmistajan tunnistamiseksi 
tarvittavat tiedot.

Perustelu

Selvennetään lainsäädäntöä ottamalla käyttöön yleisesti hyväksytty termi "suunniteltu 
käyttötarkoitus". 

Tarkistus 15
LIITE II, 1 KOHTA, G ALAKOHTA, II ALAKOHTA

Liite I, 13.3 kohta, b alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

b) käyttäjälle ehdottoman välttämättömät 
tiedot laitteen ja pakkauksen sisällön 
tunnistamiseksi sekä kansainvälisesti 
tunnustetun geneeristen lääkinnällisten 
laitteiden nimikkeistön asianomainen 
koodi;

Poistetaan.

Perustelu

Koodien lisääminen tuotteisiin, pakkauksiin ja käyttöohjeisiin ainoastaan lisää hallinnollisia 
kustannuksia tuomatta potilaille mitään lisäetuja. Geneeristen lääkinnällisten laitteiden 
nimikkeistön koodeja käytetään jo valvontaraporteissa, joten ne antavat viranomaisille 
mahdollisuuden arvioida mahdollisia riskejä.

Tarkistus 16
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LIITE II, 7 KOHTA, III KOHTA
Liite VII, 3 kohta, 7 a luetelmakohta (direktiivi 93/42/ETY)

– liitteessä X tarkoitettu kliininen arviointi; "– tarvittaessa liitteessä X tarkoitettu 
kliininen arviointi;"

Perustelu

Tätä liitettä sovelletaan I luokan tuotteisiin, kuten spaatteleihin, sideharsoihin ja 
kävelykeppeihin. Näistä tuotteista ei ole tarpeen koota kliinistä arviointia varten kaikkea 
tietoa.

Tarkistus 17
LIITE II, 9 KOHTA, C KOHTA, VII KOHTA

Liite IX, 4.4 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

vii) Korvataan 4.4 kohdassa oleva ilmaisu 
"Muut kuin aktiiviset laitteet" ilmaisulla 
"Laitteet".

vii) Korvataan 4.4. kohta seuraavasti: 
"Diagnostisen radiologian kuvien 
tallentamiseen käytettävät laitteet kuuluvat 
IIa luokkaan".

Perustelu

Selvennys. Alkuperäinen teksti voidaan ymmärtää niin, että se kattaa myös muita laitteita 
(esim. laitteita, joilla tallennetaan diagnosoinnissa käytettäviä röntgenkuvia digitaalisesti), 
joille II a luokka ei ole sopiva.
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