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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 41
PÕHJENDUS 2 a (uus)

(2 a) Ümbertöötamise alal peaks komisjon 
küsimust edasi käsitlema ja korraldama 
laiemaid arutelusid, et uurida asjakohaste 
õigusaktide väljatöötamise võimalusi 
patsientidele tõhusa ohutuse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Viimastel aastatel on ümbertöötamises välja arendatud kinnitatud ja kontrollitavaid 
menetlusi, millega oluliselt vähendatakse nii tervishoiusektori kulutusi kui ka ohtlike 
haiglajäätmete mahtu. Praegu ei õnnestu kogu Euroopa Liitu hõlmava regulatsiooni 
puudumise tõttu siiski leevendada meditsiiniseadmete reguleerimata ümbertöötamisest 
tulenevaid ohte.Samuti takistab see võrdsete võimaluste tagamist ümbertöötamisteenuste 
suhtes. Sellepärast peaks komisjon esitama ettepaneku, mis põhineb praeguste teguviiside ja 
nende tegeliku maksumuse hoolikal hindamisel, aga ka olemasolevatel siseriiklikel 
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regulatsioonidel ja turu-uuringutel. See peaks tagama patsientide ohutuse ja võimaldama 
ühtseid turustandardeid tervishoiusektoris..

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 42
PÕHJENDUS 2 a (uus)

(2 a) Ümbertöötamise alal peaks komisjon 
küsimust edasi käsitlema ja korraldama 
laiemaid arutelusid, et uurida asjakohaste 
õigusaktide väljatöötamise võimalusi 
patsientidele tõhusa ohutuse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Viimastel aastatel on meditsiiniseadmete ümbertöötamise tehnoloogiad arenenud ning nende 
rakendamine on laiemalt levinud. Siiski ei reguleerita seda tegevust Euroopa Liidu tasandil 
ning siseriiklikud eeskirjad on väga erinevad. Sellepärast peaks komisjon esitama ettepaneku, 
mis põhineb praeguste teguviiside ja nende tegeliku maksumuse hoolikal hindamisel, aga ka 
olemasolevatel siseriiklikel eeskirjadel ja turu-uuringutel. See peaks siis looma aluse 
tulevastele õigusaktidele patsientide ohutuse maksimeerimiseks kogu Euroopa Liidu piires 
ning ühtsete turustandardite tagamiseks tervishoiusektoris. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 43
PÕHJENDUS 2 a (uus)

(2 a) Ümbertöötamine on rahvatervisega 
seotud küsimus ning komisjon peaks 
võimalikult peatselt seda küsimust edasi 
käsitlema ja korraldama laiemaid 
arutelusid, et uurida asjakohaste meetmete 
väljatöötamise võimalusi patsientidele 
tõhusa ohutuse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Viimastel aastatel on meditsiiniseadmete ümbertöötamise tehnoloogiad arenenud ning nende 
rakendamine on laiemalt levinud. Siiski ei reguleerita seda tegevust Euroopa Liidu tasandil 
ning siseriiklikud eeskirjad on väga erinevad. Mõnes liikmesriigis ei rakendata 
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ümbertöötamise suhtes kontrolli ega kohustuslikke kvaliteedistandardeid ning see kujutab 
endast olulist ohtu patsientide turvalisusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Muudatusettepanek 44
PÕHJENDUS 13

(13) Direktiivi 93/42/EMÜ nõuetekohaseks 
ja tõhusaks toimimiseks seoses regulatiivsete 
nõuannetega riiklikul tasandil tekkivate 
küsimustega klassifitseerimise osas, eriti 
küsimuses, kas toode kuulub 
meditsiiniseadme määratluse alla või ei, on 
riikliku turujärelevalve ja inimeste tervise ja 
ohutuse huvides kehtestada otsustusmenetlus 
selle kohta, kas toode kuulub 
meditsiiniseadme määratluse alla või ei.

(13) Direktiivi 93/42/EMÜ nõuetekohaseks 
ja tõhusaks toimimiseks seoses regulatiivsete 
nõuannetega riiklikul tasandil tekkivate 
küsimustega klassifitseerimise osas, eriti 
küsimuses, kas toode kuulub 
meditsiiniseadme määratluse alla või ei, on 
riikliku turujärelevalve ja inimeste tervise ja 
ohutuse huvides kehtestada otsustusmenetlus 
selle kohta, kas toode kuulub 
meditsiiniseadme määratluse alla või ei.
Suurema õiguskindluse huvides peaks 
sellised otsused tehtama eranditult 
üksiktoodete kohta, mis võivad olla 
tootegrupi osaks. Samuti peaksid need 
otsused olema suunatud liikmesriikidele ja 
tootjatele. Üks meditsiiniseadmete 
määratluse põhielemente on seadme 
otstarbe määratlemine tootja poolt. Silmas 
pidades asjaolu, et tootjal on õigus olla ära 
kuulatud enne mis tahes otsuse 
vastuvõtmist tema toote määratluse kohta, 
tuleb tootja täielikult kaasata asjakohasesse 
menetlusse.

Or. fr

Selgitus

Paljud tootekategooriad hõlmavad laia tootevalikut, millel ei ole alati samad omadused või 
sihtotstarve. Seepärast peavad otsused üldjuhul olema seotud üksiktoodetega. Ainsaks 
erandiks on tooted, mis moodustavad ühtsete omaduste ja sihtotstarbega homogeensed 
tootekategooriad. Lisaks on tootjapoolne sihtotstarbe määratlemine meditsiiniseadme 
määratluse lahutamatuks osaks. Seepärast on tootjal otsustamismenetluses tähtis roll.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 45
PÕHJENDUS 14
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(14) Tagamaks, et juhtudel, kui tootjal ei ole 
ühenduses registreeritud tegevuskohta, oleks 
asutustel võimalik pöörduda seadmete 
direktiivide nõuetele vastavust puudutavates 
küsimustes asjaomase tootja volitatud kindla 
üksikisiku poole, on vaja kehtestada tootjate 
kohustus määrata kõigi seadmeklasside 
jaoks volitatud esindaja.

(14) Tagamaks, et juhtudel, kui tootjal ei ole 
ühenduses registreeritud tegevuskohta, oleks 
asutustel võimalik pöörduda seadmete 
direktiivide nõuetele vastavust puudutavates 
küsimustes asjaomase tootja volitatud kindla 
üksikisiku poole, on vaja kehtestada tootjate 
kohustus määrata kõigi seadmeklasside 
jaoks volitatud esindaja. Sellega seoses 
vajab märkimist, et iga Euroopa Liitu 
imporditav seade peab vastama käesolevas 
direktiivis kehtestatud nõuetele.  

Or. fr

Selgitus

Ohutuse tagamiseks peab iga ühendusse imporditav toode vastama Euroopa Liidus 
vastuvõetud eeskirjadele nõuetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 46
PÕHJENDUS 15 a (uus)

(15 a) Oma 9. jaanuari 2002. aasta 
arvamuses, mis käsitleb 
bis(2-etüülheksüül)ftalaadist (DEHP) 
inimese tervisele tuleneva riski hindamist, 
toetas toksilisuse, ökotoksilisuse ja 
keskkonna teaduskomitee vajadust 
riskivähendusmeetmete järele, mis 
käsitleksid kokkupuutumist 
meditsiiniseadmetest tuleneva DEHPga. 
Direktiivi 67/548/EMÜ I lisas on DEHP 
liigitatud 2. kategooriasse, kuhu kuuluvad 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavad 
ained. Rahvatervise ja ohutuse edasiseks 
tagamiseks on vaja keelata 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete kasutamine 
meditsiiniseadmetes, välja arvatud juhul, 
kui ei ole olemas alternatiivseadmeid, mis 
selliseid aineid ei sisalda.

Or. en
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Selgitus

Juba ammu on aeg, et Euroopa Liit tegutseks, lähtudes ühe oma teaduskomitee arvamusest 
seoses vajadusega võtta riskivähendamise meetmeid meditsiiniseadmetest tuleneva DEHP 
suhtes. DEHP kuulub kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete hulka. Meditsiiniseadmetes kasutatavaid kantserogeenseid, mutageenseid 
või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaid aineid võib olla veelgi. Euroopa Liidu õiguses on 
juba keelatud kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kasutamine üldkasutatavates valmististes ja kosmeetikatoodetes. Lisaks sellele on 
keelatud DEHP ja muude reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ftalaatide kasutamine 
kõikides mänguasjades. Kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavaid aineid ei tohiks kasutada meditsiiniseadmetes, kui ohutumad seadmed on 
olemas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 47
PÕHJENDUS 18

(18) Kuna tervishoiupoliitikas mängivad 
patsiendi ohutust toetava disaini ideed 
kasvavat rolli, on vaja selgesõnaliselt 
sätestada vajadus arvestada ka 
ergonoomilise disaini põhinõudega. Lisaks 
rõhutatakse põhinõuete hulgas kasutaja 
väljaõppe ja teadmiste taset, näiteks 
tavakasutaja puhul.

(18) Kuna tervishoiupoliitikas mängivad 
patsiendi ohutust toetava disaini ideed 
kasvavat rolli, on vaja selgesõnaliselt 
sätestada vajadus arvestada ka 
ergonoomilise disaini põhinõudega. Lisaks 
rõhutatakse põhinõuete hulgas kasutaja 
väljaõppe ja teadmiste taset, näiteks 
tavakasutaja puhul. Tootja peab erilist 
tähelepanu pöörama toote väära 
kasutamise tagajärgedele ja 
kõrvaltoimetele, mida toode 
inimorganismile avaldab.

Or. pl

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kasutaja tervis ja ohutus.

Muudatusettepanek: Irena Belohorská

Muudatusettepanek 48
PÕHJENDUS 18 a (uus)

(18 a) Ümbertöötamise osas peaks 
komisjon küsimust edasi käsitlema ja 
korraldama laiemaid arutelusid, et uurida 
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asjakohaste õigusaktide väljatöötamise 
võimalusi patsientidele tõhusa ohutuse 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete ümbertöötamine ei ole Euroopa Liidu tasandil reguleeritud. Mõnes 
liikmesriigis ei rakendata ümbertöötamise suhtes kontrolli ega kohustuslikke 
kvaliteedistandardeid ning see kujutab endast olulist ohtu patsientide ohutusele. Nendes 
liikmesriikides, kus regulatsioon on kohandatud järelevalve all ümbertöötamiseks, on 
asjaomane majandusharu välja töötanud kontrollitavad ja kinnitatud menetlused. Kogu 
Euroopa Liitu hõlmava regulatsiooni puudumise tõttu ei saa leevendada reguleerimata 
ümbertöötamisest tulenevaid riske ega rakendada reguleeritud kinnitatud ümbertöötamist 
kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 49
PÕHJENDUS 21

(21) Arvestades järjest kasvavat kolmandate 
isikute alltöövõtjana kasutamist seadmete 
kavandamisel ja tootmisel tootja nimel, on 
tähtis, et tootja tõendaks piisava kontrolli 
rakendamist kolmanda isiku üle, et tagada 
kvaliteedisüsteemi tõhus toimimine.

(21) Arvestades järjest kasvavat kolmandate 
isikute alltöövõtjana kasutamist seadmete 
kavandamisel ja tootmisel tootja nimel, on 
tähtis, et tootja tõendaks piisava kontrolli 
rakendamist kolmanda isiku üle, et tagada 
kvaliteedisüsteemi tõhus toimimine.
Pädevad asutused võivad otsustada 
rakendada ka otsekontrolli. 

Or. fr

Selgitus

Maksimaalse ohutuse tagamiseks peaks ametiasutustele andma inspekteerimise võimaluse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 50
PÕHJENDUS 21 a (uus)

(21 a) Meditsiiniseadmete ümbertöötamise 
nõuded erinevad liikmesriigiti tugevalt. 
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Komisjon peaks analüüsima, milline on 
erinevate nõuete mõju patsientide kaitse ja 
kulutasuvuse seisukohast. Kui see on 
vajalik, peaks komisjon kavandama 
meetmed kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega.

Or. de

Selgitus

Ümbertöötamise küsimuses on mitmeid muudatusettepanekuid esitatud komisjoni arvamustes. 
Probleemi on mitu korda tõstatanud ka keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni 
liikmed. Käesoleva muudatusettepaneku autor on seisukohal, et iga õigusakti kehtestamisele 
peab eelnema põhjalik analüüs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 51
PÕHJENDUS 23 a (uus)

(23 a) Arvestades otsust 2006/512/EÜ 
komiteemenetluse kohta, millega seatakse 
sisse reguleerimismenetlus, mille käigus 
kontrollitakse kaasotsustamismenetluses 
vastu võetud põhiakti mittepõhiliste 
elementide muutmiseks ette nähtud üldise 
reguleerimisalaga meetmeid, on vaja 
direktiive 90/385/EMÜ ja 93/43/EMÜ 
vastavalt muuta. Kontrolli hõlmavat 
reguleerimismenetlust tuleks kohaldada 
direktiivi 93/43/EMÜ lisade muudatuste, 
meditsiiniseadmete liigitamisega seotud 
otsuste ning siirdatavate 
meditsiiniseadmete turult kõrvaldamise, 
turustamise keelamise või piiramise otsuste 
vastuvõtmise suhtes.

Or. en

Selgitus

Seda muudatust on vaja selleks, et viia käesolev tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega, ning eriti selleks, et asendada tavaline “regulatiivkomitee” 
menetlus „kontrolli hõlmava regulatiivkomitee menetlusega”, sest kõnealused meetmed on 
üldise reguleerimisalaga ja nende eesmärk on muuta õigusaktide eelnõudes mittepõhilisi 
elemente. Selles loetletakse meetmed, mida uus menetlus peaks hõlmama.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 52
PÕHJENDUS 24 a (uus)

(24 a) Arvestades meditsiiniseadmete 
ümbertöötamise arengut, alustab komisjon 
laiemat konsultatsiooni, et uurida 
meditsiiniseadmete ümbertöötamist 
käsitlevate asjakohaste ühenduse 
õigusaktide väljatöötamise võimalusi 
patsientidele tõhusa ohutuse tagamiseks

Or. en

Selgitus

Viimastel aastatel on ümbertöötamine edasi arenenud, kuid selles valdkonnas ei ole kogu 
Euroopa Liitu hõlmavaid eeskirju. See võib viia kontrollimatu ümbertöötamiseni, mis võib 
tekitada patsientidele olulisi terviseriske. Selliseid riske saaks ära hoida kogu Euroopa Liitu 
hõlmavate ümbertöötamiseeskirjadega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 53
ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT i

Artikli 1 lõike 2 punkt a (direktiiv 90/385/EMÜ)

(a) meditsiiniseade - igasugune vahend, 
seade, aparaat, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, koos mistahes tarvikutega, 
sealhulgas selle nõuetekohaseks 
rakendamiseks vajalik tarkvara, mille tootja
on ette näinud meditsiinilistel eesmärkidel 
kasutamiseks inimese:

(a) meditsiiniseade – igasugune vahend, 
seade, aparaat, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, koos mistahes tarvikutega, 
sealhulgas selle nõuetekohaseks 
rakendamiseks vajalik tarkvara, mille tootja 
on ette näinud meditsiinilistel eesmärkidel 
kasutamiseks inimese:

— haiguste diagnoosimiseks, ärahoidmiseks, 
seireks, raviks või leevendamiseks,

— haiguste diagnoosimiseks, ärahoidmiseks, 
seireks, raviks või leevendamiseks,

— vigastuse või puude diagnoosimiseks, 
seireks, raviks, leevendamiseks või 
kompenseerimiseks,

— vigastuse või puude diagnoosimiseks, 
seireks, raviks, leevendamiseks või 
kompenseerimiseks,

— kehaehituse või füsioloogilise protsessi 
uuringuks või muutmiseks või kehaosa 
asendamiseks,

— kehaehituse või füsioloogilise protsessi 
uuringuks või muutmiseks või kehaosa 
asendamiseks,
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— viljastumise kontrollimiseks, — viljastumise kontrollimiseks,
ja mis ei avalda oma peamist ettenähtud 
toimet inimkehas või -kehale 
farmakoloogilisel, immunoloogilisel või 
ainevahetuslikul teel, kuid mille toimele 
nimetatud viiside kasutamine võib kaasa 
aidata;

ja mis

— ei avalda oma peamist ettenähtud 
toimet inimkehas või -kehale 
farmakoloogilisel, immunoloogilisel või 
ainevahetuslikul teel, kuid mille toimele 
nimetatud viiside kasutamine võib kaasa 
aidata;
— ei jäta toote vormi või selle tootjapoolse 
esitlemise või turul pakkumise viisi põhjal 
avalikkusele üldmuljet, et tootel on inimeste 
haigusi ravivad või ennetavad 
meditsiinilised omadused.

Or. nl

Selgitus

Määratluse täpsustamine meditsiiniseadmete direktiivis kindlustab, et ravimeid ei kirjeldata 
ega sertifitseerita meditsiiniseadmetena, hoidmaks kõrvale ravimite kinnitamise täpsest 
menetluskorrast ja ravimitele kehtestatud rangetest ohutusnõuetest. See maandab riski, et 
tootjad võiksid esitleda oma tooteid meditsiiniseadmetena ja samas taotleda kasu sellest, et 
neid tooteid peetakse ravimite ekvivalentideks. Niisugune võimalus soodustaks ebaausat 
konkurentsi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 54
ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT i

Artikli 1 lõike 2 punkt a (direktiiv 90/385/EMÜ)

(a) meditsiiniseade - igasugune vahend, 
seade, aparaat, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, koos mistahes tarvikutega, 
sealhulgas selle nõuetekohaseks 
rakendamiseks vajalik tarkvara, mille tootja 
on ette näinud meditsiinilistel eesmärkidel 
kasutamiseks inimese:
— haiguste diagnoosimiseks, ärahoidmiseks, 

(a) meditsiiniseade – igasugune vahend, 
seade, aparaat, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, koos mistahes tarvikutega, 
sealhulgas selle nõuetekohaseks 
rakendamiseks vajalik tarkvara, mille tootja 
on ette näinud meditsiinilistel eesmärkidel 
kasutamiseks inimese:
— haiguste diagnoosimiseks, ärahoidmiseks, 
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seireks, raviks või leevendamiseks,
— vigastuse või puude diagnoosimiseks, 
seireks, raviks, leevendamiseks või 
kompenseerimiseks,

— kehaehituse või füsioloogilise protsessi 
uuringuks või muutmiseks või kehaosa 
asendamiseks,
— viljastumise kontrollimiseks,

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

seireks, raviks või leevendamiseks,
— vigastuse või puude diagnoosimiseks, 
seireks, raviks, leevendamiseks või 
kompenseerimiseks,

— kehaehituse või füsioloogilise protsessi 
uuringuks või muutmiseks või kehaosa 
asendamiseks,
— viljastumise kontrollimiseks,

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

Meditsiiniseade võib olla ka valmistis 
(seade, toode), mille ravi-, profülaktiline, 
hooldus- või abitoime tuleneb tema 
füsikokeemilistest omadustest, mitte 
spetsiifilisest farmakoloogilisest toimest. 
Meditsiiniseadmena klassifitseeritud 
ravimpreparaat võib sisaldada 
farmakoloogiliselt aktiivseid aineid, 
tingimusel et nende kasutamine 
liikmesriikides on lubatud ja et nad ei ole 
kantud kangete või narkootiliste ainete 
registrisse, ning et nende sisaldus seadmes 
ei tekita süsteemset toimet. 
Farmakoloogiliselt aktiivsete ainete lubatav 
sisaldus meditsiiniseadmes peab olema 
väiksem kui nende ainete siseriiklikes 
farmakopöades või samaväärsetes allikates 
või normatiivaktides sätestatud 
farmakoloogiliselt efektiivsed 
minimaaldoosid. 

Or. pl

Selgitus

See muudatusettepanek võimaldab selgelt määratleda tooted, mis on seni määratlemata, 
kuuluvad eri kategooriatesse ja leiavad mitmesugust kasutamist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 55
ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT i

Artikli 1 lõike 2 punkti a sissejuhatav osa  (direktiiv 90/385/EMÜ)

(a) meditsiiniseade - igasugune vahend, 
seade, aparaat, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, koos mistahes tarvikutega, 
sealhulgas selle nõuetekohaseks 
rakendamiseks vajalik tarkvara, mille tootja 
on ette näinud meditsiinilistel eesmärkidel
kasutamiseks inimese:

(a) meditsiiniseade – igasugune vahend, 
seade, aparaat, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, koos mistahes tarvikutega, 
sealhulgas selle nõuetekohaseks 
rakendamiseks vajalik tarkvara, mille tootja 
on ette näinud kasutamiseks inimese:

Or. es

Selgitus

Määratluses sisalduv sõnaühend “meditsiinilistel eesmärkidel” jätaks direktiivi 
reguleerimisalast välja need tooted, mida praegu loetakse meditsiiniseadmeteks ja mille 
ohutus-, efektiivsus- ja kvaliteedigarantii peavad tagama direktiivis sätestatud menetlused, 
arvestades nii nende olulisust patsiendi tervisele kui ka võimalikke riske. Selliste toodete 
hulka kuuluvad näiteks näoimplantaadid kortsude täitmiseks esteetilistel kaalutlustel, 
rinnaproteesid rindade suurendamiseks esteetilistel kaalutlustel, meditsiinilise erivajaduseta 
kasutatavad rasestumisvastased vahendid (kondoomid, pessaarid) ning teatavad tehnilised 
abivahendid puuetega inimeste jaoks, näiteks ratastoolid.

Kõik need tooted jääksid reguleerimata, kuna nad ei kuulu ka teiste direktiivide 
reguleerimisalasse. See kehtib isegi eespool nimetatud toodete suhtes, mida kasutatakse 
esteetilistel kaalutlustel (rinnaproteesid, näoimplantaadid) ja mis ei kuulu kosmeetikaalaste 
õigusaktide reguleerimisalasse põhjusel, et neid ei kasutata välimistel kehaosadel, hammastel 
või suuõõne limaskestal ning kuna kasutamise koht on üks kriteeriume toote lugemisel 
kosmeetikatooteks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 56
ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKT d

Artikli 1 lõige 4b (direktiiv 90/385/EMÜ)

4b. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
ainet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada inimkoepreparaadiks [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) [...] 
[mis käsitleb täiustatud raviviise ja millega 
muudetakse määrust 726/2004] artikli 2 
lõike 2] tähenduses ja millel võib lisaks 

4b. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
ainet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada kõrgtehnoloogiliseks ravimiks
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [...] [mis käsitleb täiustatud raviviise ja 
millega muudetakse määrust 726/2004] 
artikli 2 lõike 2] tähenduses ning mille 
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seadme toimele olla lisatoime kehale, tuleb 
seda seadet hinnata ja sellele luba saada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

raku- või koeosa sisaldab üksnes 
eluvõimetuid kudesid ja rakke ja millel võib 
lisaks seadme toimele olla lisatoime kehale, 
tuleb seda seadet hinnata ja sellele luba 
saada vastavalt käesolevale direktiivile.

Kui aine lisatoime suhtes on kahtlusi, 
otsustatakse selle klassifitseerimine 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [...], [mis käsitleb täiustatud raviviise 
ja millega muudetakse määrust 726/2004], 
artiklis 18 kirjeldatud teadusliku soovituse 
alusel.
Sõltumata selle teadusliku soovituse 
tulemusest hindab ainega seotud eetilisi 
aspekte alati EMEA.

Or. de

Selgitus

Selgitamist vajab direktiivide 93/42/EMÜ ja 90/385/EMÜ reguleerimisalasse jäävate 
kombineeritud toodete määratlus, et see ühilduks lähenemisviisiga, mis on võetud Mikolášiki 
aruandes kõrgtehnoloogiliste ravimite kohta. 

Kombineeritud tooted võivad lisaks koepreparaatidele inkorporeerida ka geeniteraapia ja 
rakuteraapia tooted, nagu juba on näiteks selgunud pingutite ja puusaimplantaatide 
kontrollimisel. Need tuleb lisada käesolevasse direktiivi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 57
ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT d

Artikli 1 lõige 4b (direktiiv 90/385/EMÜ)

4b. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
ainet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada inimkoepreparaadiks [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) [...] 
[mis käsitleb täiustatud raviviise ja millega 
muudetakse määrust 726/2004] artikli 2 
lõike 2] tähenduses ja millel võib lisaks 
seadme toimele olla lisatoime kehale, tuleb 
seda seadet hinnata ja sellele luba saada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

4b. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
ainet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada inimkoepreparaadiks [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) [...] 
[mis käsitleb täiustatud raviviise ja millega 
muudetakse määrust 726/2004] artikli 2 
lõike 2] tähenduses, tuleb seda seadet 
hinnata ja sellele luba saada vastavalt 
käesolevale määrusele.

Or. en
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Selgitus

Tooted, mida käsitletakse kui töödeldud kudedest tooteid, sisaldavad koe- või rakuosakesi, 
mis asendavad, parandavad või regenereerivad inimkudesid. Seega on need tooted väga 
tundlikud ja on interaktsioonis elusrakkudega ning peaksid jääma farmaatsiaalaste 
õigusaktide reguleerimisalasse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 58
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT a a (uus)

Artikli 6 lõige 2a (direktiiv 90/385/EMÜ)

(a a) Lisatakse järgmine lõige 2 a: 
“2 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsusega 2006/512/EÜ 
muudetud otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5a 
ja 7.”

Or. en

Selgitus

Seda muudatust on vaja selleks, et viia käesolev tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse 
sätetega, ja eriti selleks, et hõlmata “kontrolli hõlmav regulatiivkomitee menetlus”, sest 
mõned kõnealused meetmed on üldise reguleerimisalaga ja ette nähtud selleks, et muuta 
õigusaktide eelnõude mittepõhilisi elemente.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 59
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 10a lõike 1 esimene a taane (uus) (direktiiv 90/385/EMÜ)

Liikmesriigid võivad taotleda, et nende 
territooriumil kasutusele võetavate toodete 
kohta antaks neile kõik nende toodete 
määratlemiseks vajalikud andmed, nende 
toodete märgised ja kasutusjuhendid. 

Or. es

Selgitus

Teise taande lisamine on äärmiselt oluline, võimaldamaks ametiasutustele nõuetekohast 
kontrolli nende territooriumil kasutusel võetavate toodete üle ning säilitamaks järjepidevus 
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direktiiviga 93/42/EMÜ, mis sisaldab samasugust lõiku IIb ja III klassi seadmete kohta, s.o 
seadmete kohta, mille kasutamine on seotud suurema ohuga. Arvestades, et aktiivsed 
siirdatavd seadmed on kõik ühesuguse astmega ohu allikad, ei vaja need seadmed, mille 
suhtes käesolevat sätet kohaldatakse, veel täpsemat määratlemist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 60
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 10a lõike 2 teine lõik (direktiiv 90/385/EMÜ)

Lõikes 1 nimetatud seadmete korral teatab 
volitatud esindaja selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus asub tema 
registreeritud tegevuskoht, enda 
registreeritud tegevuskoha aadressi ja 
asjaomaste seadmete kategooria.

Lõikes 1 nimetatud seadmete korral teatab 
volitatud esindaja selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus asub tema 
registreeritud tegevuskoht, enda 
registreeritud tegevuskoha aadressi ja 
asjaomaste seadmete kategooria. Iga 
Euroopa Liitu imporditav meditsiiniseade 
peab vastama käesolevas direktiivis 
kehtestatud nõuetele. 

Or. fr

Selgitus

Ohutuse tagamiseks peab iga ühendusse imporditav toode vastama Euroopa Liidus 
vastuvõetud eeskirjadele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 61
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikkel 10c (direktiiv 90/385/EMÜ)

Kui liikmesriik peab teatava toote või 
tooterühma osas tervisekaitseks ja/või 
tervishoiunõuete järgimise tagamiseks 
vajalikuks need tooted turult kõrvaldada või 
nende turuleviimist ja kasutuselevõttu 
keelata või piirata, võib ta võtta kõik 
põhjendatud üleminekumeetmed.

Liikmesriik teavitab seejärel 
üleminekumeetmetest komisjoni ja kõiki 
teisi liikmesriike, lisades oma otsuse 
põhjused.

Kui liikmesriik peab teatava toote või 
tooterühma osas tervisekaitseks ja/või 
tervishoiunõuete järgimise tagamiseks 
vajalikuks need tooted turult kõrvaldada või 
nende turuleviimist ja kasutuselevõttu 
keelata või piirata, võib ta võtta kõik 
põhjendatud üleminekumeetmed. 

Liikmesriik teavitab seejärel 
üleminekumeetmetest komisjoni ja kõiki 
teisi liikmesriike, lisades oma otsuse 
põhjused. 
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Komisjon konsulteerib võimaluse korral 
huvitatud isikute ja liikmesriikidega.

Komisjon konsulteerib võimaluse korral 
huvitatud isikute ja liikmesriikidega ja 
edastab neile oma arvamuse.

Kui siseriiklikud meetmed on õigustatud, 
võtab komisjon artikli 6 lõikes 2 osutatud 
korras vajalikud ühenduse meetmed. Kui 
siseriiklikud meetmed ei ole õigustatud, 
teavitab komisjon sellest kõiki liikmesriike 
ja huvitatud isikuid, kellega konsulteeriti.

Or. pl

Selgitus

Komisjon peaks liikmesriikidega tihedat koostööd tegema.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 62
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 10c lõige 4 (direktiiv 90/385/EMÜ)

Kui siseriiklikud meetmed on õigustatud, 
võtab komisjon artikli 6 lõikes 2 sätestatud 
korras vajalikud ühenduse meetmed. Kui 
siseriiklikud meetmed ei ole õigustatud, 
teavitab komisjon sellest kõiki liikmesriike 
ja huvitatud isikuid, kellega konsulteeriti.

Kui siseriiklikud meetmed on õigustatud, 
võtab komisjon artikli 6 lõikes 2 a sätestatud 
korras vajalikud ühenduse meetmed. Kui 
siseriiklikud meetmed ei ole õigustatud, 
teavitab komisjon sellest kõiki liikmesriike 
ja huvitatud isikuid, kellega konsulteeriti.

Or. EN}en

Selgitus

Seda muudatust on vaja selleks, et viia käesolev tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse 
sätetega, ja eriti selleks, et hõlmata “kontrolli hõlmav regulatiivkomitee menetlus”, sest 
mõned kõnealused meetmed on üldise reguleerimisalaga ja ette nähtud selleks, et muuta 
õigusaktide eelnõude mittepõhilisi elemente.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 63
ARTIKLI 2 PUNKT -1 a (uus)

Põhjendus 7 (direktiiv 93/42/EMÜ)
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-1 a) Põhjendus 7 asendatakse järgmisega:

“Käesoleva direktiivi lisades sätestatud 
olulisi ja muid nõudeid, sealhulgas viiteid 
riski “minimeerimisele” või 
“vähendamisele” tuleb tõlgendada ja 
kohaldada nii, et arvestatakse parimaid 
saadaval olevaid tooteid, tehnoloogiaid ja 
disainiviise ning tehnilisi ja 
majanduskaalutlusi, mis vastavad kõrgel 
tasemel tervise ja ohutuse kaitsele.”

Or. EN}en

Selgitus

Kõnealust põhjendust on vaja ajakohastada. Oluliste nõuetega tuleb luua stiimul disaini 
parandamiseks ning sellepärast peaksid need põhinema parimatel võimalikel disainiviisidel, 
mitte aga disaini “vanaisadel”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 64
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT i

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

i) punktis a asendatakse sissejuhatav tekst 
järgmisega: 

i) punktis a asendatakse sissejuhatav tekst 
järgmisega: 

“meditsiiniseade - igasugune vahend, seade, 
aparaat, tarkvara, materjal või muu toode, 
mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, sealhulgas selle 
nõuetekohaseks rakendamiseks vajalik 
tarkvara, mille tootja on ette näinud 
meditsiinilistel eesmärkidel kasutamiseks 
inimese:”

“meditsiiniseade – igasugune vahend, seade, 
aparaat, tarkvara, materjal või muu toode, 
mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, sealhulgas selle 
nõuetekohaseks rakendamiseks vajalik 
tarkvara, 

— mis ei avalda oma peamist ettenähtud 
toimet inimkehas või -kehale 
farmakoloogilisel, immunoloogilisel või 
ainevahetuslikul teel, kuid mille toimele 
nimetatud viiside kasutamine võib kaasa 
aidata;
— mis ei jäta toote vormi või selle 
tootjapoolse esitlemise või turul pakkumise 
viisi põhjal avalikkusele üldmuljet, et tootel 
on inimeste haigusi ravivad või ennetavad 
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meditsiinilised omadused;
ning mille tootja on ette näinud 
meditsiinilistel eesmärkidel kasutamiseks 
inimese:”

Or. nl

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on maandada risk, et tootjad võiksid oma tooteid esitleda 
meditsiiniseadmetena, saamaks kasu sellest, et neid tooteid peetakse ravimite ekvivalentideks, 
kuigi nad ei läbi nõudlikumat ravimite registreerimise menetlust ja seega ka rangemat 
kontrolli.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 65
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT i

Artikli 1 lõike 2 punkti a sissejuhatav lause (direktiiv 93/42/EMÜ)

(a) meditsiiniseade - igasugune vahend, 
seade, aparaat, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, sealhulgas selle 
nõuetekohaseks rakendamiseks vajalik 
tarkvara, mille tootja on ette näinud 
meditsiinilistel eesmärkidel kasutamiseks 
inimese:

(a) meditsiiniseade – igasugune vahend, 
seade, aparaat, materjal või muu toode, mida 
võib kasutada eraldi või kombineerituna, 
sealhulgas tootja poolt selle nõuetekohaseks 
rakendamiseks spetsiaalselt diagnostilistel 
eesmärkidel kasutamiseks ette nähtud
vajalik tarkvara, mille tootja on ette näinud 
kasutamiseks inimese:

Or. de

Selgitus

Kõnealune artikkel peaks hõlmama mitte kogu tarkvara kui sellist, vaid üksnes diagnostilist 
tarkvara. Fraasi “meditsiinilistel eesmärkidel” lisamine võiks teatavad tooted direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta. See tekitaks kasutajates ebakindlust ja annaks võimaluse, et 
patsientide peal kasutatakse kontrollimata tooteid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 66
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a  ALAPUNKT i

Artikli 1 lõike 2 punkti a sissejuhatav lause (direktiiv 93/42/EMÜ)

(a) meditsiiniseade - igasugune vahend, (a) meditsiiniseade – igasugune vahend, 
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seade, aparaat, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, koos mistahes tarvikutega, 
sealhulgas selle nõuetekohaseks 
rakendamiseks vajalik tarkvara, mille tootja 
on ette näinud meditsiinilistel eesmärkidel
kasutamiseks inimese:

seade, aparaat, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
kombineerituna, koos mistahes tarvikutega, 
sealhulgas selle nõuetekohaseks 
rakendamiseks vajalik tarkvara, mille tootja 
on ette näinud kasutamiseks inimese:

Or. es

Selgitus

Määratluses sisalduv fraas “meditsiinilistel eesmärkidel” jätaks direktiivi reguleerimisalast 
välja need tooted, mida praegu loetakse meditsiiniseadmeteks ja mille ohutus-, efektiivsus- ja 
kvaliteedigarantii peavad tagama direktiivis sätestatud menetlused, arvestades nii nende 
olulisust patsiendi tervisele kui ka võimalikke riske. Selliste toodete hulka kuuluvad näiteks: 
näoimplantaadid kortsude täitmiseks esteetilistel kaalutlustel, rinnaproteesid rindade 
suurendamiseks esteetilistel kaalutlustel, meditsiinilise erivajaduseta kasutatavad 
rasestumisvastased vahendid (kondoomid, pessaarid) ning teatavad tehnilised abivahendid 
puuetega inimeste jaoks, nagu näiteks ratastoolid. 

Kõik need tooted jääksid reguleerimata, kuna nad ei kuulu ka teiste direktiivide 
reguleerimisalasse. See kehtib isegi eespool nimetatud toodete osas, mida kasutatakse 
esteetilistel kaalutlustel (rinnaproteesid, näoimplantaadid) ja mis ei kuulu kosmeetikaalaste 
õigusaktide reguleerimisalasse põhjusel, et neid ei kasutata välimistel kehaosadel, hammastel 
või suuõõne limaskestadel ning kuna kasutamise koht on üks kriteeriume toote lugemisel 
kosmeetikatooteks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 67
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT i a (uus)

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

i a) punktile a lisatakse järgmine taane:
“– nägemisvõime või silma välimuse 
korrigeerimiseks silma peale paigutamise 
teel;”

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 68
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT i a (uus)

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



AM\628089ET.doc 19/54 PE 376.778v01-00
Freelance-tõlge

ET

i a) punkti a teine lõik asendatakse 
järgmisega:
“ja:
– mis ei avalda oma peamist ettenähtud 
toimet inimkehas või -kehale 
farmakoloogilisel, immunoloogilisel või 
ainevahetuslikul teel, kuid mille toimele 
nimetatud viiside kasutamine võib kaasa 
aidata,
–  mis tootja rakendatava esitus- või 
turustusvormi või -viisi poolest julgustavad 
muljet, et tootel on meditsiinilised 
omadused haiguste raviks või ennetamiseks 
inimestel,”

Or. en

Selgitus

Patsientide ohutus tuleb tagada. Meditsiiniseadmeid ja meditsiinitooteid tuleb selgemalt 
eristada. Analoogtooted peavad jääma samasse kategooriasse kui originaaltoode.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 69
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT i a (uus)

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

i a) lisatakse järgmine punkt h a:
“h a) ümbertöötamine – tarvitatud 
meditsiiniseadme funktsionaalse ohutuse 
taastamine. Juriidilist või füüsilist isikut 
ja/või tema esindajat peetakse vastavalt 
käesolevale artiklile tootjaks, kui ta töötab 
ümber meditsiiniseadme ja viib selle 
turule;”

Or. en

Selgitus

Vt artikli 21 punkti a (uus) käsitleva muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 70
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT II a (uus)

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

ii a) lisatakse järgmine punkt k a):
“k a) ümbertöötamine – tarvitatud 
meditsiiniseadme puhastamine, 
desinfitseerimine ja steriliseerimine, 
sealhulgas sellega seotud tööd, samuti 
katsetamist ning funktsionaalse ja 
hügieenilise ohutuse taastamist ohutuks 
korduvkasutamiseks.”

Or.en

Selgitus

See muudatus on seotud uue põhjendusega 2a, mis käsitleb ümbertöötamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 71
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT II a (uus)

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

ii a) lisatakse järgmine punkt k a):

“k a) ümbertöötamine – tarvitatud 
meditsiiniseadme puhastamine, 
desinfitseerimine ja steriliseerimine, 
sealhulgas sellega seotud tööd, samuti 
katsetamine ning funktsionaalse ja 
hügieenilise ohutuse taastamine 
ohutumaks kasutamiseks.”

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete direktiivi praeguses redaktsioonis on ümbertöötamine määratlemata. See 
olukord põhjustab õiguskindlusetust, mis tuleks lahendada ettepandud muudatusega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 72
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT II a (uus)

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

ii a) lisatakse järgmine punkt k a): 
“k a) „ümbertöötamine – tarvitatud 
meditsiiniseadme puhastamine, 
desinfitseerimine ja steriliseerimine, samuti 
funktsionaalse ja hügieenilise ohutuse 
taastamine ohutuks korduvkasutamiseks.”

Or. en

Selgitus

Mõiste “ümbertöötamine” on vaja määratleda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 73
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT II a (uus)

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

ii a) lisatakse järgmine punkt k a):

“k a) ümbertöötamine – tarvitatud 
meditsiiniseadme puhastamine, 
desinfitseerimine ja steriliseerimine, 
sealhulgas sellega seotud tööd, samuti 
funktsionaalse ja hügieenilise ohutuse 
taastamine ohutuks korduvkasutamiseks.”

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete direktiivi praeguses redaktsioonis on ümbertöötamine määratlemata. See 
olukord põhjustab õiguskindlusetust, mis tuleks lahendada ettepandud muudatusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Muudatusettepanek 74
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI a ALAPUNKT II a (uus)
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Artikli 1 lõike 2 punkt k a (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

ii a) lisatakse järgmine punkt k a):

“k a) biofüüsikalised ja biomehaanilised 
andmed – andmed, mis tulenevad 
biofüüsikalistest, biomehaanilistest, matke-
või kliinilise uuringu modelleerimise 
uuringustest või igasugustest 
teadusuuringustest, mis põhinevad 
kinnitatud teadmistel või tehnoloogiatel,    
mille valiidsus on leidnud tõestamist. Neid 
andmeid saab kasutada punktis k 
nimetatud kliiniliste andmete 
kinnitamisel.”

Or. fr

Selgitus

Uuringuplaanide koostamine ja kliiniliste uuringute läbiviimine on mõne kategooria  
meditsiiniseadmete puhul raske ja vahel võimatu. Kaasaegne teadustegevus võimaldab need 
raskused ületada biofüüsikaliste, matke- ja modelleerimisvahendite abil. See tähendab, et 
prekliinilised etapid saab muuta usaldusväärsemaks ja kliinilisi uuringuid saab paremini 
suunata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 75
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKT e

Artikli 1 lõige 4b (direktiiv 93/42/EMÜ)

4b. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
ainet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada inimkoepreparaadiks [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) [...] 
[mis käsitleb täiustatud raviviise ja millega 
muudetakse määrust 726/2004] artikli 2 
lõike 2] tähenduses ja millel võib lisaks 
seadme toimele olla lisatoime kehale, tuleb 
seda seadet hinnata ja sellele luba saada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

4b. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
ainet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada inimkoepreparaadiks [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) [...] 
[mis käsitleb täiustatud raviviise ja millega 
muudetakse määrust 726/2004] artikli 2 
lõike 2] tähenduses, tuleb seda seadet 
hinnata ja sellele luba saada vastavalt 
käesolevale määrusele.

Or. enSelgitus

Tooted, mida käsitletakse kui töödeldud kudedest tooteid, sisaldavad koe- või rakuosakesi, 
mis asendavad, parandavad või regenereerivad inimkudesid. Seega on need tooted väga 
tundlikud ja on interaktsioonis elusrakkudega ning peaksid jääma farmaatsiaalaste 
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õigusaktide reguleerimisalasse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 76
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKT e

Artikli 1 lõige 4b (direktiiv 93/42/EMÜ)

4b. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
ainet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada inimkoepreparaadiks [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) [...] 
[mis käsitleb täiustatud raviviise ja millega 
muudetakse määrust 726/2004] artikli 2 
lõike 2] tähenduses ja millel võib lisaks 
seadme toimele olla lisatoime kehale, tuleb 
seda seadet hinnata ja sellele luba saada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

4b. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
ainet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada kõrgtehnoloogiliseks ravimiks
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [...] [mis käsitleb täiustatud raviviise ja 
millega muudetakse määrust 726/2004] 
artikli 2 lõike 2] tähenduses ning mille 
raku- või koeosa sisaldab üksnes 
eluvõimetuid kudesid ja rakke ja millel võib 
lisaks seadme toimele olla lisatoime kehale, 
tuleb seda seadet hinnata ja sellele luba 
saada vastavalt käesolevale direktiivile.

Kui aine lisatoime suhtes on kahtlusi, 
otsustatakse selle klassifitseerimine 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [...] [mis käsitleb täiustatud raviviise 
ja millega muudetakse määrust 726/2004] 
artiklis 18 kirjeldatud teadusliku soovituse 
alusel. 
Sõltumata selle teadusliku soovituse 
tulemusest hindab ainega seotud eetilisi 
aspekte alati EMEA.

Or. de

Selgitus

Selgitamist vajab direktiivide 93/42/EMÜ ja 90/385/EMÜ reguleerimisalasse jäävate 
kombineeritud toodete määratlus, et see ühilduks lähenemisviisiga, mis on võetud Mikolášiki 
aruandes kõrgtehnoloogiliste ravimite kohta. 

Kombineeritud tooted võivad lisaks koepreparaatidele inkorporeerida ka geeniteraapia ja 
rakuteraapia tooted, nagu juba on näiteks selgunud pingutite ja puusaimplanaatide 
kontrollimisel. Need tuleb lisada käesolevasse direktiivi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 77
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI f ALAPUNKT i

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

“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 artikli 1 lõike 2 
punktis b sätestatud kriteeriumide
kohaldamisel nimetatud direktiivi 
reguleerimisalasse või käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, tuleb erilist tähelepanu 
pöörata toote peamisele sihtotstarbele;”

Or. nl

Selgitus

Määratluse täpsustamine meditsiiniseadmete direktiivis kindlustab, et ravimeid ei kirjeldata 
ega sertifitseerita meditsiiniseadmetena, hoidmaks kõrvale ravimite kinnitamise täpsest 
menetluskorrast ja ravimitele kehtestatud rangetest ohutusnõuetest. Meditsiiniseadmete 
direktiivi ei kohaldata, kui toode vastab ravimite direktiivis toodud „ravimi” määratlusele. 
Otsustamaks, kas toode on ravim või meditsiiniseade, peab seetõttu kõiki erinevaid ravimi 
klassifitseerimise kriteeriume kaaluma – kooskõlas direktiiviga 2001/83 – mitte 
kumulatiivselt, vaid alternatiividena.

Muudatusettepanek: John Bowis

Muudatusettepanek 78
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI f ALAPUNKT i

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

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 artikli 1 lõike 2 
punktis b sätestatud kriteeriumide 
kohaldamisel nimetatud direktiivi 
reguleerimisalasse või käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, tuleb erilist tähelepanu 
pöörata toote peamisele sihtotstarbele;

Or. en

Selgitus

Patsientide ohutus tuleb tagada. Meditsiiniseadmeid ja meditsiinitooteid tuleb selgemalt 
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eristada. Analoogtooted peavad jääma samasse kategooriasse kui originaaltoode. 

Muudatusettepaneku esitaja(d) Avril Doyle

Muudatusettepanek 79
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI f ALAPUNKT i

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

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 artikli 1 lõike 2 
punktis b sätestatud määratluse 
kohaldamisel nimetatud direktiivi 
reguleerimisalasse või käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, tuleb erilist tähelepanu 
pöörata toote peamisele sihtotstarbele;

Or. EN}en

Selgitus

Direktiiviettepanekut tuleks muuta, et rangestada meditsiiniseadmete määratlust. See 
muudaks keerukamaks ravimite registreerimise meditsiiniseadmetena. Komisjoni ettepaneku 
projekt direktiivi uuesti läbivaatamiseks sisaldab muudatusi artikli 1 määratluste osas. Siiski 
on „meditsiiniseadme” määratlus artikli 1 lõike 2 punktis a põhijoontes sama mis praeguses 
direktiivis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 80
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKTI f ALAPUNKT i

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

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 artikli 1 lõike 2 
punktis b sätestatud kriteeriumide 
kohaldamisel nimetatud direktiivi 
reguleerimisalasse või käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, tuleb erilist tähelepanu 
pöörata toote peamisele sihtotstarbele;

Or. nl
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Selgitus

Praegune tekst näib toote esitluskontrolli tähtsust vähendavat ja klassifitseerimisel võidakse 
keskenduda toote peamisele sihtotstarbele. Pakutav muudatus kindlustaks, et „ravimi” 
määratluse teist osa ei peetaks esimesest vähem oluliseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 81
ARTIKLI 2 PUNKTI 1 ALAPUNKT g
Artikli 1 lõige 6 (direktiiv 93/42/EMÜ)

g) Lõige 6 jäetakse välja. g) Lõige 6 asendatakse järgmisega:
“6. Kui toode jääb nõukogu direktiivide 
93/42/EÜ ja 89/686/EÜ 
reguleerimisalasse, kohaldatakse 
mõlemas direktiivis sisalduvaid 
asjakohaseid põhinõudeid. Kui toote 
peamine sihtotstarve vastab direktiivi 
93/42/EMÜ kohaselt meditsiiniseadmele, 
täidetakse käesoleva direktiivi sätteid, 
sealhulgas vastavushindamisega seotut. 
Kahtluse korral peab tootja pidama nõu 
volitatud asutuse või pädeva asutusega.”

Or. enSelgitus

Mõned isikukaitsevahendid peaksid jääma direktiivi 93/42/EMÜ reguleerimisalasse. See 
kehtib eriti nende vahendite kohta – näiteks kindad –, mis puutuvad otseselt kokku 
siseorganitega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 82
ARTIKLI 2 PUNKT 2

Artikli 4 lõike 2 teine taane (direktiiv 93/42/EMÜ)

— tellimusmeditsiiniseadmete turuleviimist 
ja kasutuselevõttu, kui need vastavad artiklis 
11 esitatud ning VIII lisas kinnitatud 
tingimustele; IIa, IIb ja III klassi seadmetel 
peab olema kaasas VIII lisas nimetatud 
kinnitus, mis tuleb anda konkreetsele 
patsiendile.”

— tellimusmeditsiiniseadmete turuleviimist 
ja kasutuselevõttu, kui need vastavad artiklis 
11 esitatud ning VIII lisas kinnitatud 
tingimustele; IIa, IIb ja III klassi seadmetel 
peab olema kaasas VIII lisas nimetatud 
kinnitus, mis tuleb anda konkreetsele 
patsiendile või patsiendile, kelle 
identifitseerimiseks kasutatakse akronüümi 
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või numbrilist koodi.

Or. it

Selgitus

Käesolevas direktiivis juba sisalduvad sõnad “konkreetne patsient”. Lisaks võib andmete 
kaitse ja meditsiinilise konfidentsiaalsuse eesmärgil patsiendi tuvastada akronüümi või 
numberkoodi alusel. Patsiendile teabe andmise parim viis oleks kinnituse originaali edasine 
säilitamine hambaarsti arhiivis ja koopia väljastamine patsiendile. Arvestades, et patsiendil 
puudub kohustus kinnitus säilitada, on see korraldus praktiline ja asjakohane ega ohusta 
patsiendi õigusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 83
ARTIKLI 2 PUNKT 2 a (uus)

Artikli 7 lõige 1 (direktiiv 93/42/EMÜ)

2 a) artikli 7 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
“Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 
sätestatut.”

Or. en

Selgitus

Selle tehnilise muudatusega kohandatakse olemasolev tekst uute komiteemenetlust käsitlevate 
sätetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 84
ARTIKLI 2 PUNKT 2 a (uus)

Artikli 7 lõige 2 a (direktiiv 93/42/EMÜ)

(2 a) Artiklisse 7 lisatakse järgmine lõige:
“Kui viidatakse käesolevale lõikele, 

kohaldatakse otsusega 2006/512/EÜ 
muudetud otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5a 
ja 7.”
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Or. en

Selgitus

Seda muudatust on vaja selleks, et viia käesolev tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse 
sätetega, ja eriti selleks, et hõlmata “kontrolli hõlmav regulatiivkomitee menetlus”, sest 
mõned kõnealused meetmed on üldise reguleerimisalaga ja ette nähtud selleks, et muuta 
õigusaktide eelnõude mittepõhilisi elemente.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 85
ARTIKLI 2 PUNKT 2 a (uus)

Artikli 8 lõike teine a taane (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

2 a) artikli 8 lõikele 2 lisatakse järgmine 
taane:

“– meetmed on põhjendatud, võtab ta 
artikli 7 lõikes 2 sätestatud korras vastu 
vajalikud ühenduse meetmed, kui seda on 
vaja rahvatervise huvides.”

Or. en

Selgitus

Kaitseklauslile tuginemine peaks võimaldama (selles kontekstis) õigustatud ajutiste 
siseriiklike meetmete kohustuslikku kohaldamist kogu ELi turul. Lisaks on kasulik viia 
meditsiiniseadmete direktiivi artiklis 8 sätestatud kaitseklauslimenetlus kooskõlla 
meditsiiniseadmete direktiivi artiklis 14b sätestatud tervishoiuseire erimeetmetega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 86
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 

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 
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vastavalt artikli 7 lõikes 2 kirjeldatud 
menetlusele.

vastavalt artikli 7 lõikes 2 a kirjeldatud 
menetlusele.

Or. enSelgitus

Seda muudatust on vaja selleks, et viia käesolev tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse 
sätetega, ja eriti selleks, et hõlmata “kontrolli hõlmav regulatiivkomitee menetlus”, sest 
mõned kõnealused meetmed on üldise reguleerimisalaga ja ette nähtud selleks, et muuta 
õigusaktide eelnõude mittepõhilisi elemente.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 87
ARTIKLI 2 PUNKT 3 a (uus)

Artikli 10 lõige 3 (direktiiv 93/42/EMÜ)

(3 a) artikli 10 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

“Pärast hindamist, mida võimaluse korral 
tehakse koos tootjaga, ning ilma et see 
piiraks artikli 8 kohaldamist, teatavad 
liikmesriigid viivitamata komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele lõikes 1 osutatud 
juhtumitest, mille suhtes kavandatakse või 
on võetud asjakohaseid meetmeid.
Liikmesriigid esitavad kavandatavate või 
võetud meetmete täpsed alused. Eriti 
annavad liikmesriigid vajaduse korral 
nende juhtumite täpsed alused, mille puhul 
võetud meetmetes kalduti kõrvale 
kavandatud meetmest.”

Or. en

Selgitus

Kuivõrd valvsusmenetlus on seotud juhtumitest teatamisega, on äärmiselt tähtis, et komisjon 
seda koordineeriks ning et komisjonil ja liikmesriikidel oleks täielik ülevaade ELi turust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 88
ARTIKLI 2 PUNKT 3 b (uus)

Artikli 10 lõige 2 a (direktiiv 93/42/EMÜ)
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3 b) artiklile 10 lisatakse järgmine lõige:
“3 a. Komisjon võtab artikli 7 lõikes 2 
viidatud korras meetmed käesoleva artikli 
rakendamiseks.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tagamaks, et valvsussüsteem toimib siduvama üksikasjalikkusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 89
ARTIKLI 2 PUNKTI 5 ALAPUNKT -a (uus)

Artikli 12 lõike 2 teine a taane (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

(-a) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
“Võrguks seotud meditsiiniliste 
infotehnoloogiasüsteemide korral ei 
kohaldata artiklit 12 kogu võrgusüsteemi 
suhtes. Vastavushindamist tuleb eraldi 
teostada võrgu iga meditsiiniseadme 
suhtes ja mitte kogu võrgusüsteemi 
suhtes.”

Or. EN}en

Selgitus

Suure IT võrgu üksikuid osi peaks saama näiteks vahetada, ilma et kogu võrku tuleks uuesti 
sertifitseerida. Seepärast tuleb niisuguste süsteemide üksikud komponendid eraldi 
sertifitseerida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 90
ARTIKLI 2 PUNKT 6 a (uus)

Artikli 13 lõige 1 (direktiiv 93/42/EMÜ)

6 a) artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
“1. Kui liikmesriik on seisukohal, et:
a) IX lisas sätestatud 
klassifitseerimiseeskirjade kohaldamiseks 



AM\628089ET.doc 31/54 PE 376.778v01-00
Freelance-tõlge

ET

on vaja otsust kõnealuse seadme või 
seadmekategooria klassifitseerimise kohta;
või
b) kõnealune seade või seadmekategooria 
tuleks erandina IX lisa sätetest 
klassifitseerida mõnda teise klassi;
või
c) seadme või seadmekategooria vastavus 
tuleks erandina artikli 11 sätetest kindlaks 
teha, rakendades ainult ühte artiklis 11 
nimetatud menetlust,
esitab ta komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluse ja palub tal võtta 
vajalikud meetmed. Need meetmed võetakse 
vastu artikli 7 lõikes 2a sätestatud korras.”

Or. enSelgitus

Seda muudatust on vaja selleks, et viia käesolev tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega, ning eriti selleks, et hõlmata “kontrolli hõlmav regulatiivkomitee 
menetlus”, sest mõned klassifitseerimisega seotud otsused on üldise reguleerimisalaga ja 
nende eesmärk on muuta õigusaktide eelnõudes mittepõhilisi elemente. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 91
ARTIKLI 2 PUNKT 6 b (uus)

Artikli 13 lõike 1 punkt c a (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

6 b) Artikli 13 lõikele 1 lisatakse järgmine 
punkt c a:
“c a) Et kaitsta Euroopa tarbijate tervist 
ja ohutust, reguleerivad liikmesriigid 
kõikide kontaktläätsede müüki ja 
turustamist mis tahes müügipunktis 
ajapiiranguga spetsifikaadi alusel, 
säilitades vabaduse valida volitatud 
müügipunkt.”

Or. en

Selgitus

Kontaktläätsede laialdase kasutamise ning nende retseptita müümise ja turustamisega seotud 
riskide tõttu peab käesolevat artiklit eelkõige kohaldama kõikidele kontaktläätsedele. 
Tarbijakaitse saavutatakse läätsede üldise kvaliteedikontrolliga.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 92
ARTIKLI 2 PUNKT 7

Artikli 14 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 93/42/EMÜ)

2. Kui tootjal, kes viib seadmeid turule oma 
nime all, ei ole registreeritud tegevuskohta 
mõnes liikmesriigis, määrab ta kindla 
ühenduses asuva volitatud esindaja.

2.  Kui tootjal, kes viib seadme turule oma 
nime all, ei ole registreeritud tegevuskohta 
mõnes liikmesriigis, määrab ta kõnealusele 
seadmele kindla volitatud esindaja Euroopa 
Liidus.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgeks teha, et tootja peab igale seadmele määrama ühe volitatud esindaja, kuid ta ei 
pea tingimata määrama sama volitatud esindaja kõigile oma seadmetele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 93
ARTIKLI 2 PUNKT 9

Artikli 14b lõige 4 (direktiiv 93/42/EMÜ)

Kui siseriiklikud meetmed on õigustatud, 
võtab komisjon artikli 7 lõikes 2 sätestatud 
korras vajalikud ühenduse meetmed. Kui 
siseriiklikud meetmed ei ole õigustatud, 
teavitab komisjon sellest kõiki liikmesriike 
ja huvitatud isikuid, kellega konsulteeriti.

Kui siseriiklikud meetmed on õigustatud, 
võtab komisjon artikli 7 lõikes 2 a sätestatud 
korras vajalikud ühenduse meetmed. Kui 
siseriiklikud meetmed ei ole õigustatud, 
teavitab komisjon sellest kõiki liikmesriike 
ja huvitatud isikuid, kellega konsulteeriti.

Or. EN}enSelgitus

Seda muudatust on vaja selleks, et viia käesolev tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse 
sätetega, ja eriti selleks, et hõlmata „kontrolli hõlmav regulatiivkomitee menetlus”, sest 
kõnealused meetmed on üldise reguleerimisalaga ja ette nähtud selleks, et muuta õigusaktide 
eelnõude mittepõhilisi elemente.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 94
ARTIKLI 2 PUNKT 10 a (uus)
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Artikli 15 lõige 5 (direktiiv 93/42/EMÜ)

10 a) Artikli 15 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
“Kliinilised uuringud tuleb teha vastavalt 
X lisa sätetele. X lisa sätteid võib 
kohandada artikli 7 lõikes 2 a sätestatud 
korras.”

Or. en

Selgitus

Seda muudatust on vaja selleks, et viia käesolev tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse 
sätetega, ja eriti selleks, et hõlmata “kontrolli hõlmav regulatiivkomitee menetlus”, sest 
kõnealused meetmed on üldise reguleerimisalaga ja ette nähtud selleks, et muuta õigusaktide 
eelnõude mittepõhilisi elemente.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 95
ARTIKLI 2 PUNKT 13

Artikli 20 lõiked 2 ja 3 (direktiiv 93/42/EMÜ)

2. Konfidentsiaalsena ei käsitleta järgmist 
teavet:
a) teave artikli 14 kohase toodete 
turuleviimise eest vastutavate isikute 
registreerimise kohta;
b) artikli 10 lõike 3 kohased pädevate 
asutuste järelevalvearuanded;
c) väljaantud, muudetud, täiendatud, 
peatatud, tühistatud ja tagasilükatud 
tõenditega seotud andmed.

2. Konfidentsiaalsena ei käsitleta järgmist 
teavet:
a) teave artikli 14 kohase toodete 
turuleviimise eest vastutavate isikute 
registreerimise kohta;
b) artikli 10 lõike 3 kohased pädevate 
asutuste järelevalvearuanded;
c) väljaantud, muudetud, täiendatud, 
peatatud, tühistatud ja tagasilükatud 
tõenditega seotud andmed;

c a) IIb ja III klassi seadmetega seotud 
teabe ja andmete kokkuvõte.

3. Komisjon võib määrata artikli 7 lõikes 2 
sätestatud korras kindlaks tingimused, mille 
esinemisel võib muuta teabe avalikult 
kättesaadavaks, ja eriti tootjate kohustuse 
IIb ja III klassi seadmete osas valmistada 
ette ja teha kättesaadavaks seadmega 
seotud teabe ja andmete kokkuvõte.

3. Komisjon võib määrata artikli 7 lõikes 2 
sätestatud korras kindlaks tingimused, mille 
esinemisel võib muuta teabe avalikult 
kättesaadavaks
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Or. en

Selgitus

Teavet IIb ja III klassi seadmete kohta tuleks alati käsitleda kui mittekonfidentsiaalset. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 96
ARTIKLI 2 PUNKT 14 a (uus)

Direktiivi 93/42/EMÜ artikkel 21 a

 (14 a) Lisatakse järgmine artikkel 21 a:

“Artikkel 21 a

Euroopa ümbertöötamisstandard

 24 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest ja pärast nõupidamist  
Euroopa Ravimihindamisametiga 
kehtestab komisjon artiklis 7 sätestatud 
korras üksikasjalikud eeskirjad Euroopa 
ümbertöötamisstandardi kohta. 

 Nende eeskirjadega nähakse ette 
teaduslikul alusel tehnilised suunised 
tarvitatud (ühekordse või 
korduvkasutusega) meditsiiniseadmete 
ümbertöötamiseks ning neid 
ajakohastatakse korrapäraselt, et tagada 
patsientidele kõrgel tasemel ohutus 
vastavalt ettevaatusprintsiibile.

Nendes liikmesriikides, mille siseriiklike 
õigusaktidega ei lubata meditsiiniseadmeid 
ümber töötada või ümbertöötatud 
meditsiiniseadmeid kasutada, kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad kohustuslikuks 
kohapealseks kontrolliks riigi pädevate
asutuste poolt. Samuti jälgivad 
riigiasutused nendes liikmesriikides 
meditsiiniseadmete kasutamist, näiteks 
analüüsides teostatud ravi või 
operatsioonide ja müüdud / ringlusse 
võetud / kõrvaldatud seadmete vahekorda, 
et saada usaldusväärseid andmeid loata
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ümbertöötamise kohta.” 

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete ümbertöötamine ühekordseks või korduvkasutamiseks on ELi 
liikmesriikides laialt levinud, isegi kui see ei ole asjaomases riigis seaduslik. Kuivõrd 
ebaprofessionaalne ümbertöötamine võib põhjustada tõsist ohtu patsientide tervisele 
(haiglanakkused jms), palutakse seadusandjalt suuniseid meditsiiniseadmete 
ümbertöötamiseks. Üldine küsimus selle kohta, kas lubada ümbertöötamist või mitte, võib 
jääda riigi tasandile. Patsientide ohutus aga nõuab ranget kontrolli ja järelevalvet, kui 
ümbertöötamine on liikmesriigis ebaseaduslik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 97
ARTIKLI 1 LÕIKE 4 TEINE JA KOLMAS LÕIK

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi 
järgimiseks vajalikud õigusnormid vastu ja 
avaldavad need hiljemalt [12 kuud pärast 
avaldamist]. Nad edastavad komisjonile 
viivitamata nende õigusnormide teksti ning 
nende õigusnormide ja käesoleva direktiivi 
sätete omavahelise vastavuse tabeli.

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi 
järgimiseks vajalikud õigusnormid vastu ja 
avaldavad need hiljemalt [24 kuud pärast 
avaldamist]. Nad edastavad komisjonile 
viivitamata nende õigusnormide teksti ning 
nende õigusnormide ja käesoleva direktiivi 
sätete omavahelise vastavuse tabeli.

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

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

Or. pl

Selgitus

Sätete kohaldamise pikem periood võimaldab direktiivi paremat rakendamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 98
I LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT -a (uus)

I lisa punkt 1 (direktiiv 90/385/EMÜ)

(-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
“1. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et need ettenähtud 
tingimustes ja sihtotstarbelise 
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implanteerimise korral ei seaks ohtu 
patsientide kliinilist seisundit ega 
patsientide ja keskkonna ohutust. Need ei 
tohi ohustada neid implanteerivaid ega 
vajaduse korral teisi isikuid.”

Or. en

Selgitus

Arvestades ELi parema reguleerimisega seotud algatust, eesmärki integreerida 
keskkonnaalased õigusaktid kõikidesse ühenduse õigusaktidesse ning selleks, et viia need 
direktiivid kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga, mis käsitleb inimestel kasutatavaid 
arstimeid, et muuta selgemaks viited REACHi üldeesmärkidele, mis on nendesse 
direktiividesse juba integreeritud. Kui seadmed ja REACHi õigusaktid ei ole integreeritud, ei 
saa tervishoidu ja ohutust, samuti keskkonnaaspekte ühiselt vastu seada patsiendi heaolule, 
mis avaldaks meditsiinipraktikale ja arstiabi kättesaadavusele irratsionaalset mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 99
I LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT -a (uus)

I lisa punkt 3 (direktiiv 90/385/EMÜ)

(-a) punkt 3 asendatakse järgmisega:
“3. Punktides 1 ja 3 osutatud omadused ja 
toimivustase ei tohi halveneda sel määral, 
et see ohustaks tootja näidatud kasutusea 
jooksul patsientide või vajaduse korral 
muude isikute kliinilist seisundit ja ohutust, 
kui seadme suhtes rakenduvad tavalistele 
kasutamistingimustele omased 
koormused.”

Or.en

Selgitus

Arvestades ELi parema reguleerimisega seotud algatust, eesmärki integreerida 
keskkonnaalased õigusaktid kõikidesse ühenduse õigusaktidesse ning selleks, et viia need 
direktiivid kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga, mis käsitleb inimestel kasutatavaid 
arstimeid, et muuta selgemaks viited REACHi üldeesmärkidele, mis on nendesse 
direktiividesse juba integreeritud.  Kui seadmed ja REACHi õigusaktid ei ole integreeritud, ei 
saa tervishoidu ja ohutust, samuti keskkonnaaspekte ühiselt vastu seada patsiendi heaolule, 
mis avaldaks meditsiinipraktikale ja arstiabi kättesaadavusele irratsionaalset mõju.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 100
I LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT a (uus)

I lisa punkti 9 seitsmes taane (direktiiv 90/385/EMÜ)

Tarkvara sisaldavate seadmete ja 
meditsiinilise tarkvara puhul peab tarkvara 
olema ajakohastatud vastavalt tehnika 
tasemele, võttes arvesse arendustsükli, 
riskijuhtimise, ajakohastamise ja 
vastavustõendamise põhimõtteid.

Tarkvara sisaldavate seadmete ja 
meditsiinilise tarkvara puhul peab tarkvara 
olema ajakohastatud vastavalt tehnika 
tasemele, võttes arvesse arendustsükli, 
riskijuhtimise, ajakohastamise ja 
vastavustõendamise põhimõtteid. 
Kinnitamise kontseptsioon peaks alati 
põhinema vastavast meditsiiniseadmest 
tuleneva asjakohase riski 
klassifitseerimisel.

Or. {EN}en

Selgitus

Seoses kinnitamise põhimõtetega tuleks arvesse võtta olemasolevat tegelikku riski. Nõudmised 
neurokirurgias kasutatava robotseadme tarkvara suhtes oleksid kahtlemata üsna erinevad 
nendest, mida esitatakse hambatäidises sisalduva vaigu kõvendamiseks kasutatava 
ultraviolettlambi tarkvara suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 101
I LISA PUNKT 1 a a (uus)

I lisa punkt 9 a (uus) (direktiiv 90/385/EMÜ)

(e) Lisatakse järgmine punkt 9 a:
“9 a. Osad, mis on võimalikeks ohu 
allikateks, kuna nende seadistamisel ja 
ümberseadistamisel tehakse tõenäoliselt 
vigu, tuleb disainida ja konstrueerida nii, et 
see välistaks vigade tegemise. Liikuvate 
osade ja/või nende pesade kohta antav 
teave peab olema ühesugune, kui riskide 
vältimiseks on vaja teada liikumise suunda.
Vajaduse korral peavad kasutuseeskirjad 
andma nende riskide kohta täpsemat teavet. 
Kui väär ühendus võib olla ohu allikaks, 
tuleb ebakorrektne ühendamine välistada 
disaini abil või, kui see ei ole võimalik, siis 
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teabe abil ühendatavate elementide ja 
vajadusel ühendamise viisi kohta.”

Or. de

Selgitus

Elutegevust säilitavad meditsiiniseadmed peavad samuti vastama masinaid käsitleva direktiivi 
nõuetes selgesõnaliselt kirjeldatud ehituspõhimõtetele. Negatiivseid kogemusi arvestades 
tuleb need põhimõtted lisada käesolevasse direktiivi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 102
I LISA PUNKT 1 b (uus)

I lisa punkt 10 (direktiiv 90/385/EMÜ)

10. Kui seadmesse on lahutamatu osana 
inkorporeeritud aine, mida eraldi kasutamise 
puhul võib pidada ravimiks direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 tähenduses ja millel 
võib lisaks seadme toimele olla lisatoime 
kehale, tuleb selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt
direktiivis 2001/83/EÜ määratletud 
meetoditega.

10. Kui seadmesse on lahutamatu osana 
inkorporeeritud aine, mida eraldi kasutamise 
puhul võib pidada ravimiks direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 tähenduses ja millel 
võib lisaks seadme toimele olla lisatoime 
kehale, tuleb selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt 
direktiivi 2001/83/EÜ I lisas määratletud 
asjakohaste meetoditega.

Aine puhul, mis on:
— juba saanud ravimina ühenduse 
müügiloa vastavalt nõukogu määrusele 
(EMÜ) nr 2309/93 (*) või määrusele (EÜ) 
nr 726/2004; või
— kuulub määruse (EÜ) nr 726/2004 lisa 
reguleerimisalasse;
või
— on inimverest saadud aine;

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 volitatud asutus pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme ohutust, 
kvaliteeti ja sihtotstarvet arvestades ühelt 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2001/83/EÜ nimetatud pädevalt asutuselt
või Euroopa Ravimihindamisametilt 
(EMEA) teaduslikku arvamust aine 
kvaliteedi ja ohutuse kohta. Pädev asutus 
või EMEA võtab arvamust avaldades 
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arvesse tootmisprotsessi ja andmeid aine 
seadmesse inkorporeerimise kasulikkuse 
kohta, nagu on määranud volitatud asutus.

Teiste ainete puhul küsib volitatud asutus 
pärast aine kasutuskõlblikkuse 
kindlakstegemist osana meditsiiniseadmest 
ning seadme sihtotstarvet arvestades 
teaduslikku arvamust ühelt liikmesriikide 
poolt vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ 
nimetatud pädevalt asutuselt aine kvaliteedi 
ja ohutuse kohta. Kõnealune pädev asutus
võtab arvamust avaldades arvesse 
tootmisprotsessi ja andmeid aine seadmesse 
inkorporeerimise kohta.

Inimverest saadud ainete puhul küsib 
volitatud asutus pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme 
sihtotstarvet arvestades teaduslikku 
arvamust Euroopa Ravimihindamisametilt 
(EMEA) aine kvaliteedi ja ohutuse kohta.
Arvamus koostatakse 210 menetluspäeva 
jooksul. EMEA võtab arvamust avaldades 
arvesse tootmisprotsessi ja andmeid aine 
seadmesse inkorporeerimise kasulikkuse 
kohta, nagu on määranud volitatud asutus.

Kui muudetakse meditsiiniseadmes 
sisalduvat ainet, eriti seadme 
tootmisprotsessis, tuleb muudatusi hinnata 
analoogiliselt komisjoni määrustes (EÜ) nr 
1084/2003 (**) ja EÜ nr 1085/2003 (***)
kehtestatud menetlustega ravimitüüpide 
muudatuste hindamiseks. Muudatustest 
teatatakse volitatud asutusele, kes 
konsulteerib asjaomase meditsiinivaldkonna 
pädeva asutusega (s.t sellega, kes osales 
algsetes konsultatsioonides), kontrollimaks, 
kas lisaaine kvaliteet ja ohutus on säilinud, 
ning tagamaks, et muudatustel ei ole 
meditsiiniseadmele negatiivset mõju, 
arvestades kasulikkuse ja ohtude suhet.

Kui muudetakse meditsiiniseadmes 
sisalduvat ainet, teatatakse muudatustest 
volitatud asutusele, kes konsulteerib 
asjaomase meditsiinivaldkonna pädeva 
asutusega (s.t sellega, kes osales algsetes 
konsultatsioonides), kontrollimaks, kas 
lisaaine kvaliteet ja ohutus on säilinud, ning 
tagamaks, et muudatustel ei ole 
meditsiiniseadmele negatiivset mõju, 
arvestades kasulikkuse ja ohtude suhet.

Or. de

Selgitus

Praegune süsteem, mis võimaldab volitatud asutustel küsida arvamust kõikidelt asjaomastelt 
riigiasutustelt, tuleks säilitada, et tagada kõnealuse aine ohutuse ja kvaliteedi õigeaegne ja 
kulutõhus arvesse võtmine. Meditsiinilise aine meditsiiniseadmesse lisamise kasulikkust ei saa 
hinnata, ilma et esmalt võetaks arvesse selle aine kvaliteeti ja ohutust. Volitatud asutus peab 
oma lõpphinnangu koostamisel arvesse võtma pädeva asutuse arvamust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 103
I LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT c

I lisa punkt 10a (direktiiv 90/385/EMÜ)

10a. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 10a. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
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toodet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada inimkoepreparaadiks [määruse, mis 
käsitleb täiustatud raviviise ja millega 
muudetakse määrust 726/2004, artikli 2 
lõike 2] tähenduses ja millel võib lisaks 
seadme toimele olla lisatoime kehale, tuleb 
selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt 
[määruses, mis käsitleb täiustatud raviviise 
ja millega muudetakse määrust 726/2004,] 
määratletud meetoditega.

toodet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada kõrgtehnoloogiliseks ravimiks 
[määruse, mis käsitleb täiustatud raviviise ja 
millega muudetakse määrust 726/2004, 
artikli 2 lõike 2] tähenduses ja millel võib 
lisaks seadme toimele olla lisatoime kehale, 
tuleb selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt 
direktiivi 2001/83/EÜ I lisa IV jao punktis 
5 ja [määruses, mis käsitleb täiustatud 
raviviise ja millega muudetakse määrust 
726/2004,] määratletud meetoditega.

Volitatud asutus küsib pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme 
sihtotstarvet arvestades teaduslikku 
arvamust [täiustatud raviviiside komiteelt] 
toote kvaliteedi ja ohutuse kohta. [Komitee] 
võtab arvamust avaldades arvesse 
tootmisprotsessi ja aine seadmesse 
inkorporeerimise andmeid.

Volitatud asutus küsib pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme ohutust, 
kvaliteeti ja sihtotstarvet arvestades 
teaduslikku arvamust Euroopa 
Ravimihindamisametilt (EMEA) toote 
kvaliteedi ja ohutuse kohta.

Or. de

Selgitus

Kombineeritud tooted võivad lisaks koepreparaatidele inkorporeerida ka geeniteraapia ja 
rakuteraapia tooted. 

Volitatud asutus ei saa meditsiinilise aine kasulikkust hinnata ilma, et ta esmalt võtaks 
arvesse selle aine kvaliteeti ja ohutust. EMEA vastutab üksikasjaliku hinnangu koostamise 
eest aine ohutuse ja kvaliteedi kohta. Volitatud asutus peab meditsiiniseadme kohta 
lõpphinnangu koostamisel arvesse võtma EMEA arvamust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 104
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT a (uus)

I lisa punkt 1 (direktiiv 93/42/EMÜ)

1. Meditsiiniseadmed peavad olema 
kavandatud ja valmistatud nii, et need 
sihtotstarbelise ja ettenähtud tingimustes 
ning vajadusel vajalike tehniliste teadmiste, 
kogemuste, hariduse või koolitusega 
ettenähtud kasutajate poolt kasutamisel ei 
seaks ohtu patsientide kliinilist seisundit või 

1. Meditsiiniseadmed peavad olema 
kavandatud ja valmistatud nii, et need 
sihtotstarbelisel ja ettenähtud tingimustes 
kasutamisel, võttes eriti arvesse seda, kas 
seade on mõeldud professionaalseks 
kasutamiseks või mitte, ei seaks ohtu 
patsientide kliinilist seisundit või ohutust või 
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ohutust või kasutajate ning vajaduse korral 
muude isikute ohutust või tervist, tingimusel 
et kõik nende sihtotstarbelise kasutamisega 
seotud ohud on aktsepteeritavad võrreldes 
sellest patsiendile tuleneva kasuga ning nad 
on kooskõlas tervisekaitse ja ohutuse kõrge 
tasemega. See peab nii palju kui võimalik 
hõlmama seadme ergonoomilistest 
omadustest tulenevate kasutamisvigade ning 
ettenähtud kasutamise keskkonnaga seotud 
ohte.

kasutajate ning vajaduse korral muude 
isikute ega keskkonna ohutust või tervist, 
tingimusel et kõik nende sihtotstarbelise 
kasutamisega seotud ohud on 
aktsepteeritavad võrreldes sellest patsiendile 
tuleneva kasuga ning nad on kooskõlas 
tervisekaitse ja ohutuse ja keskkonnakaitse
kõrge tasemega. Tootja peab hindama ja 
vähendama seadme ergonoomilistest 
omadustest tuleneda võivate  
kasutamisvigade ning ettenähtud kasutamise 
keskkonnaga seotud võimalikke ohte.

Or.en

Selgitus

Selleks, et viia need direktiivid kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga, mis käsitleb inimestel 
kasutatavaid arstimeid, et muuta selgemaks viited REACHi üldeesmärkidele, mis on nendesse 
direktiividesse juba integreeritud. Kui seadmed ja REACHi õigusaktid ei ole integreeritud, ei 
saa tervishoidu ja ohutust, samuti keskkonnaaspekte ühiselt vastu seada patsiendi heaolule, 
mis avaldaks meditsiinipraktikale ja arstiabi kättesaadavusele irratsionaalset mõju. 

Viited „haridusele” ja „koolitusele”, aga ka „kasutamisvigadele” võivad tekitada segadust 
ja erinevaid tõlgendusi. Oluline on teada, kas seade on mõeldud professionaalseks 
kasutamiseks või mitte ja kas tootelahenduse suhtes rakendatakse sisemist riskianalüüsi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 105
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT a a (uus)
I lisa punkt 6 a (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

 a a) Lisatakse järgmine punkt 6 a:
“6 a. Ümbertöötamise osas peavad tootjad 
ja/või volitatud esindajad deklareerima 
oma tooteid Euroopa Liidu piires 
ühetaoliselt.

 Toote deklareerimisel ühekordselt 
kasutatava seadmena peab tootja ja/või 
tema esindaja tõendama, miks vastavat 
toodet saab kasutada ainult ühekordselt, 
ning näitama omadused ja tehnilised 
tegurid, mis kujutaksid endast ohtu, kui 
kõnealust toodet deklareeritaks kui 
korduvkasutatavat seadet. Tootja ja/või 
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tema esindaja deklareerivad ka selle, 
millistes tehnilistes tingimustes saaks 
kõnealust seadet kavandada ja toota kui 
korduvkasutatavat toodet.

 Toote deklareerimisel korduvkasutatava 
seadmena esitab tootja või tema esindaja 
üksikasjalikud dokumendid selle kohta, 
kuidas seadet ohutult ümber töötada.”

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete kasutamise klassifitseerimine on praegu tootjate vastutusel ja ei ole alati 
arusaadav. Mõnikord kavandatakse tooteid ja viiakse neid turule ühekordselt kasutatavatena, 
et suurendada müüki ja kasumit, samal ajal kui korduvkasutatava seadme konstrueerimine või 
sellesuunaline tehniline areng oleks hõlpsasti võimalik. Majandusliku surve tõttu võivad 
haiglad või arstid siiski olla sunnitud korduvkasutama ühekordselt kasutatavaid tooteid, ilma 
et neil oleks vahendeid ja teadmisi nende nõuetekohaseks puhastamiseks ja töötlemiseks. See 
seab patsiendid tõsisesse ohtu, mis tuleneb haiglanakkustest jms. Sellepärast tehakse 
ettepanek nõuda tootjalt põhjendust, kui ta deklareerib toodet kui ühekordselt kasutatavat 
seadet. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 106
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT b 

I lisa punkt 7.4 (direktiiv 93/42/EMÜ)

7.4. Kui seadmesse on lahutamatu osana 
inkorporeeritud aine, mida eraldi kasutamise 
puhul võib pidada ravimiks direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 tähenduses ja millel 
võib lisaks seadme toimele olla lisatoime 
kehale, tuleb selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt 
direktiivis 2001/83/EÜ määratletud 
meetoditega.

7.4. Kui seadmesse on lahutamatu osana 
inkorporeeritud aine, mida eraldi kasutamise 
puhul võib pidada ravimiks direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 tähenduses ja millel 
võib lisaks seadme toimele olla lisatoime 
kehale, tuleb selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt 
direktiivi 2001/83/EÜ I lisas määratletud 
asjakohaste meetoditega.

Aine puhul, mis on:
— juba saanud ravimina ühenduse 
müügiloa vastavalt nõukogu määrusele 
(EMÜ) nr 2309/93 (*) või määrusele (EÜ) 
nr 726/2004;
või
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— kuulub määruse (EÜ) nr 726/2004 lisa 
reguleerimisalasse;
või
— on inimverest saadud aine;
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.

Volitatud asutus küsib pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme ohutust, 
kvaliteeti ja sihtotstarvet arvestades 
teaduslikku arvamust ühelt liikmesriikide 
poolt vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ 
nimetatud pädevalt asutuselt või Euroopa 
Ravimihindamisametilt (EMEA) teaduslikku 
arvamust aine kvaliteedi ja ohutuse kohta.
Pädev asutus või EMEA võtab arvamust 
avaldades arvesse tootmisprotsessi ja 
andmeid aine seadmesse inkorporeerimise 
kasulikkuse kohta, nagu on määranud 
volitatud asutus.

Teiste ainete puhul küsib volitatud asutus 
pärast aine kasutuskõlblikkuse 
kindlakstegemist osana meditsiiniseadmest 
ning seadme sihtotstarvet arvestades 
teaduslikku arvamust ühelt liikmesriikide 
poolt vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ 
nimetatud pädevalt asutuselt aine kvaliteedi 
ja ohutuse kohta. Kõnealune pädev asutus
võtab arvamust avaldades arvesse 
tootmisprotsessi ja andmeid aine seadmesse 
inkorporeerimise kohta.

Inimverest saadud ainete puhul küsib 
volitatud asutus pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme 
sihtotstarvet arvestades teaduslikku 
arvamust Euroopa Ravimihindamisametilt 
(EMEA) aine kvaliteedi ja ohutuse kohta.
Arvamus koostatakse 210 menetluspäeva 
jooksul. EMEA võtab arvamust avaldades 
arvesse tootmisprotsessi ja andmeid aine 
seadmesse inkorporeerimise kasulikkuse 
kohta, nagu on määranud volitatud asutus.

Kui muudetakse meditsiiniseadmes 
sisalduvat ainet, eriti seadme 
tootmisprotsessis, hinnatakse muudatusi 
analoogiliselt komisjoni määrustes (EÜ) nr 
1084/2003 (**) ja EÜ nr 1085/2003 (***)
kehtestatud menetlustega ravimitüüpide 
muudatuste hindamiseks. Muudatustest 
teatatakse volitatud asutusele, kes 
konsulteerib asjaomase meditsiinivaldkonna 
pädeva asutusega (s.t sellega, kes osales 
algsetes konsultatsioonides), kontrollimaks, 
kas lisaaine kvaliteet ja ohutus on säilinud, 
ning tagamaks, et muudatustel ei ole 
meditsiiniseadmele negatiivset mõju, 
arvestades kasulikkuse ja ohtude suhet.

Muudatustest teatatakse volitatud asutusele, 
kes konsulteerib asjaomase 
meditsiinivaldkonna pädeva asutusega (s.t 
sellega, kes osales algsetes 
konsultatsioonides), kontrollimaks, kas 
lisaaine kvaliteet ja ohutus on säilinud, ning 
tagamaks, et muudatustel ei ole 
meditsiiniseadmele negatiivset mõju, 
arvestades kasulikkuse ja ohtude suhet.

Or. de
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Selgitus

Praegune süsteem, mis võimaldab volitatud asutustel küsida arvamust kõikidelt asjaomastelt 
riigiasutustelt, tuleks säilitada, et tagada kõnealuse aine ohutuse ja kvaliteedi õigeaegne ja 
kulutõhus arvesse võtmine. Kohustus hinnata meditsiinilise aine meditsiiniseadmesse lisamise 
kasulikkust peaks jääma seadme üldise hindamise eest vastutava hindamisasutuse kätesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 107
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT b

I lisa punkt 7.4 (direktiiv 93/42/EMÜ)

7.4. Kui seadmesse on lahutamatu osana 
inkorporeeritud aine, mida eraldi kasutamise 
puhul võib pidada ravimiks direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 tähenduses ja millel 
võib lisaks seadme toimele olla lisatoime 
kehale, tuleb selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt 
direktiivis 2001/83/EÜ määratletud 
meetoditega.

7.4.1 Kui seadmesse on lahutamatu osana 
inkorporeeritud aine, mida eraldi kasutamise 
puhul võib pidada ravimiks direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 tähenduses ja millel
võib lisaks seadme toimele olla lisatoime 
kehale, tuleb selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt 
direktiivis 2001/83/EÜ määratletud 
meetoditega, arvestades seadme 
sihtotstarvet.

Aine puhul, mis on:
– juba saanud ravimina ühenduse 
müügiloa vastavalt nõukogu määrusele 
(EMÜ) nr 2309/93 (*) või määrusele (EÜ) 
nr 726/2004;
või
– kuulub määruse (EÜ) nr 726/2004 lisa 
reguleerimisalasse;
või
– on inimverest saadud aine;
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.

7.4.2 Esimeses lõikes viidatud ainete suhtes 
küsib volitatud asutus pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme 
sihtotstarvet arvestades teaduslikku 
arvamust aine kvaliteedi ja ohutuse ning 
selle aine kõnealusesse seadmesse 
inkorporeerimisega seotud kliinilise kasu / 
riskiprofiili  kohta. Selle teadusliku 
arvamuse esitamisel võetakse arvesse 
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tootmisprotsessi ja andmeid aine seadmesse 
inkorporeerimise kohta.

Teiste ainete puhul küsib volitatud asutus 
pärast aine kasutuskõlblikkuse 
kindlakstegemist osana meditsiiniseadmest 
ning seadme sihtotstarvet arvestades 
teaduslikku arvamust ühelt liikmesriikide 
poolt vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ 
nimetatud pädevalt asutuselt aine kvaliteedi 
ja ohutuse kohta. Kõnealune pädev asutus 
võtab arvamust avaldades arvesse 
tootmisprotsessi ja andmeid aine seadmesse 
inkorporeerimise kohta.

7.4.3 Teises lõikes viidatud teadusliku 
arvamuse saamiseks pöördub volitatud 
asutus ühe vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ 
liikmesriikide poolt nimetatud pädeva
asutuse poole. 

See pädev asutus kas esitab vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 726/2004* oma 
teadusliku arvamuse volitatud asutusele või 
suunab volitatud asutuse Euroopa 
Ravimihindamisametisse (EMEA) selle 
komiteede kaudu teadusliku arvamuse 
saamiseks.

7.4.4 Kui seadmesse on lahutamatu osana 
inkorporeeritud inimverest saadud aine, 
küsib volitatud asutus pärast aine 
meditsiinilises seadmes kasutamise 
kõlblikkuse kindlakstegemist ning seadme 
sihtotstarvet arvestades Euroopa 
Ravimihindamisametilt (EMEA) 
teaduslikku arvamust aine kvaliteedi ja 
ohutuse ning aine kõnealusesse seadmesse 
inkorporeerimisega seotud kliinilise kasu / 
riskiprofiili kohta. EMEA võtab arvamust 
avaldades arvesse tootmisprotsessi ja 
andmeid aine seadmesse inkorporeerimise 
kohta.

Kui muudetakse meditsiiniseadmes 
sisalduvat ainet, eriti seadme 
tootmisprotsessis, tuleb muudatusi hinnata 
analoogiliselt komisjoni määrustes (EÜ) nr 
1084/2003 (**) ja EÜ nr 1085/2003 (***) 
kehtestatud menetlustega ravimitüüpide 
muudatuste hindamiseks.

7.4.5 Kui muudetakse meditsiiniseadmes 
sisalduvat ainet, eriti seadme 
tootmisprotsessis, hinnatakse muudatusi 
analoogiliselt komisjoni määrustes (EÜ) nr 
1084/2003 (**) ja EÜ nr 1085/2003 (***) 
kehtestatud menetlustega ravimitüüpide 
muudatuste hindamiseks. 

Muudatustest teatatakse volitatud asutusele, 
kes konsulteerib asjaomase 
meditsiinivaldkonna pädeva asutusega (s.t 
sellega, kes osales algsetes 
konsultatsioonides), kontrollimaks, kas 
lisaaine kvaliteet ja ohutus on säilinud, ning 
tagamaks, et muudatustel ei ole 
meditsiiniseadmele negatiivset mõju, 

Muudatustest teatatakse volitatud asutusele, 
kes konsulteerib asjaomase 
meditsiinivaldkonna pädeva asutusega (s.t 
sellega, kes osales algsetes 
konsultatsioonides), kontrollimaks, kas 
lisaaine kvaliteet ja ohutus on säilinud, ning 
tagamaks, et muudatustel ei ole 
meditsiiniseadmele negatiivset mõju, 
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arvestades kasulikkuse ja ohtude suhet. arvestades kasulikkuse ja ohtude suhet.
Kui asjaomase meditsiinivaldkonna 
pädeval asutusel (s.t sellel, kes osales 
algsetes konsultatsioonides) on teavet 
lisaaine kohta, millel võiks olla mõju 
kõnealuse aine kõnealusesse 
meditsiiniseadmesse inkorporeerimisest 
tuleneva kindlakstehtud kasu / riskiprofiili 
suhtes, esitab ta volitatud asutusele 
ajakohastatud teadusliku arvamuse. 
Volitatud asutus võtab seda ajakohastatud 
teaduslikku arvamust arvesse, kaaludes 
uuesti oma hinnangut vastavushinnangu 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 108
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT c

I lisa punkt 7.4a (direktiiv 93/42/EMÜ)

7.4a. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
toodet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada inimkoepreparaadiks [määruse, mis 
käsitleb täiustatud raviviise ja millega 
muudetakse määrust 726/2004, artikli 2 
lõike 2] tähenduses ja millel võib lisaks 
seadme toimele olla lisatoime kehale, tuleb 
selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt 
[määruses, mis käsitleb täiustatud raviviise 
ja millega muudetakse määrust 726/2004,] 
määratletud meetoditega.

7.4a. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
toodet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada kõrgtehnoloogiliseks ravimiks 
[määruse, mis käsitleb täiustatud raviviise ja 
millega muudetakse määrust 726/2004, 
artikli 2 lõike 2] tähenduses ja millel võib 
lisaks seadme toimele olla lisatoime kehale, 
tuleb selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida analoogiliselt 
direktiivi 2001/83/EÜ I lisa IV jao punktis 
5 ja [määruses, mis käsitleb täiustatud 
raviviise ja millega muudetakse määrust 
726/2004,] määratletud meetoditega.

Volitatud asutus küsib pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme 
sihtotstarvet arvestades teaduslikku 
arvamust [täiustatud raviviiside komiteelt] 
toote kvaliteedi ja ohutuse kohta. [Komitee] 
võtab arvamust avaldades arvesse 
tootmisprotsessi ja aine seadmesse 
inkorporeerimise andmeid.

Volitatud asutus küsib pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme ohutust, 
kvaliteeti ja sihtotstarvet arvestades 
teaduslikku arvamust Euroopa
Ravimihindamisametilt (EMEA) toote 
kvaliteedi ja ohutuse kohta.
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Or. de

Selgitus

Praegune süsteem, mis võimaldab volitatud asutustel küsida arvamust kõikidelt asjaomastelt 
riigiasutustelt, tuleks säilitada, et tagada kõnealuse aine ohutuse ja kvaliteedi õigeaegne ja 
kulutõhus arvesse võtmine. Kohustus hinnata meditsiinilise aine meditsiiniseadmesse lisamise 
kasulikkust peaks jääma seadme üldise hindamise eest vastutava hindamisasutuse kätesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 109
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT c a (uus)

I lisa punkt 7.5 (direktiiv 93/42/EMÜ)

c a) punkt 7.5 asendatakse järgmisega: 
“Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et ainete lekke oht 
seadmest oleks minimeeritud. Seadmed ei 
tohi sisaldada aineid, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa alusel klassifitseeritud 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
1. või 2. kategoorias, välja arvatud juhul 
kui ei ole võimalik kasutada 
alternatiivseadmeid, mis selliseid aineid ei 
sisalda.”

Or.enSelgitus

Euroopa Liidu õiguses on juba keelustatud kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete kasutamine üldkasutatavates ainetes ja 
kosmeetikatoodetes. Lisaks sellele on keelatud teatavate ftalaatide kasutamine kõikides 
mänguasjades. Kokkupuude selliste ftalaatidega, mis on pärit meditsiiniseadmetest, võib siiski 
olla veel palju suurem. Patsiendid on juba oma määratluselt ohualtid ja nad ei peaks 
tarbetult kokku puutuma kantserogeensete, mutageensete ega reproduktiivfunktsiooni 
kahjustavate ainetega. On vaja selgitada, et kantserogeenseid, mutageenseid või 
reproduktiivfunktsiooni kahjustavaid aineid sisaldavad meditsiiniseadmed ei vasta esmastele 
nõuetele, kui on võimalik kasutada ohutumaid seadmeid, mis ei sisalda kantserogeenseid, 
mutageenseid ega reproduktiivfunktsiooni kahjustavaid aineid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 110
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT c a (uus)
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I lisa punkt 7.5 (direktiiv 93/42/EMÜ)

c a) punkt 7.5 asendatakse järgmisega:
“Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et ainete lekke oht 
seadmest oleks minimeeritud. 
Riskirühmadele, nagu vastsündinud, 
rasedad ning hemodialüüsi või korduvaid 
verepreparaatide ülekaneid saavad 
patsiendid, ette nähtud seadmed ei tohi 
sisaldada aineid, mis on liigitatud 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
1. või 2. kategoorias, välja arvatud juhul 
kui ei ole võimalik kasutada ohutumaid 
alternatiive.”

Or. EN}en

Selgitus

Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
kasutamine paljudes toodetes, näiteks kosmeetikatoodetes või mänguasjades, on – mõjuval 
põhjusel – keelatud. See on tugev argument, miks tuleks keelustada ka nende kasutamine 
meditsiiniseadmetes, vähemalt elanikkonna ohualti osa puhul, kui on olemas ohutum 
alternatiiv.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 111
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT d a (uus)
I lisa punkt 9.4 (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

d a) Lisatakse järgmine punkt 9.4:
“9.4 . Osad, mis on võimalikeks ohu 
allikateks, kuna nende seadistamisel ja 
ümberseadistamisel tehakse tõenäoliselt 
vigu, tuleb disainida ja konstrueerida nii, et 
see välistaks vigade tegemise. Liikuvate 
osade ja/või nende pesade kohta antav 
teave peab olema ühesugune, kui riskide 
vältimiseks on vaja teada liikumise suunda.
Vajadusel peavad kasutuseeskirjad andma 
nende riskide kohta täpsemat teavet. Kui 
väär ühendus võib olla ohu allikaks, tuleb 
ebakorrektne ühendamine välistada disaini 
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abil või, kui see ei ole võimalik, siis teabe 
abil ühendatavate elementide ja vajadusel 
ühendamise viisi kohta."

Or. de

Selgitus

Elutegevust säilitavad meditsiiniseadmed peavad samuti vastama masinaid käsitleva direktiivi 
nõuetes selgesõnaliselt kirjeldatud ehituspõhimõtetele. Negatiivseid kogemusi arvestades 
tuleb need põhimõtted lisada käesolevasse direktiivi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 112
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT e

I lisa punkt 12.1a (direktiiv 93/42/EMÜ)

12.1a  Tarkvara sisaldavate seadmete ja 
meditsiinilise tarkvara puhul peab tarkvara 
olema ajakohastatud vastavalt tehnika 
tasemele, võttes arvesse arendustsükli, 
riskijuhtimise, ajakohastamise ja 
vastavustõendamise põhimõtteid.

12.1a  Tarkvara sisaldavate seadmete ja 
meditsiinilise tarkvara puhul peab tarkvara 
olema ajakohastatud vastavalt tehnika 
tasemele, võttes arvesse arendustsükli, 
riskijuhtimise, ajakohastamise ja 
vastavustõendamise põhimõtteid. 
Kinnitamise kontseptsioon peaks alati 
põhinema vastavast meditsiiniseadmest 
tuleneva asjakohase riski 
klassifitseerimisel.

Or. enSelgitus

Seoses kinnitamise põhimõtetega tuleks arvesse võtta olemasolevat tegelikku riski. Nõudmised 
neurokirurgias kasutatava robotseadme tarkvara suhtes oleksid kahtlemata üsna erinevad 
nendest, mida esitatakse hambatäidises sisalduva vaigu kõvendamiseks kasutatava 
ultraviolettlambi tarkvara suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 113
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT e

I lisa punkt 12.1 a (direktiiv 93/42/EMÜ)

12.1a Tarkvara sisaldavate seadmete ja 
meditsiinilise tarkvara puhul ajakohastatakse 

12.1a Tarkvara sisaldavate seadmete ja 
meditsiinilise tarkvara puhul ajakohastatakse 
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tarkvara vastavalt tehnika tasemele, võttes 
arvesse arendustsükli, riskijuhtimise, 
ajakohastamise ja vastavustõendamise 
põhimõtteid.”

tarkvara vastavalt tehnika tasemele, võttes 
arvesse arendustsükli, riskijuhtimise, 
ajakohastamise ja vastavustõendamise 
põhimõtteid. Ajakohastamise kulu ja ulatus 
peab olema määratud asjakohase riskide 
liigituse alusel.

Or. it

Selgitus

Ajakohastamise mõiste on ebaselge ja põhjustanud suure hulga ebavajalikke mõõtmisi ja 
hindamisi. Väikeste sterilisaatorite ja kuumsteriliseerimise seadmete osas peab ütlema, et 
erinevad teenusepakkujad on esitanud nõudeid, sealhulgas rahalisi, mis protseduuride 
ajakohastamisega võrreldes on ebaproportsionaalselt suured. Õigustatud on kartus, et 
ajakohastamine võib põhjustada kulude ülemäärase kasvu, suurendamata sealjuures tuntavalt 
patsiendi ohutust. Ajakohastamismeetmete kulu ja ulatuse aluseks peab olema tegelik risk.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 114
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKTI g ALAPUNKT ii a (uus)

I lisa punkti 13.3. alapunkt f (direktiiv 93/42/EMÜ)

ii a) alapunkt f asendatakse järgmisega:

“f) vajaduse korral märge selle kohta, et 
seade on ühekordseks kasutamiseks, kui 
see on valmistatud kasutamiseks ainult 
ühel korral üheainsa patsiendi peal.”

Or. es

Selgitus

Sõnaühendi “ühekordseks kasutamiseks” tähendus vajab selgitamist, kuna kõik tootjad ja 
kõik volitatud asutused ei ole seda tõlgendanud ühtviisi. Eespool toodud tähendusele 
vastupidist tõlgendust on esitatud isegi ühtlustatud normides sümbolite kohta, nagu näiteks 
ühekordseks kasutamiseks märgistatud seadme kasutamine ühe töötsükli jooksul ühe 
meeskonna poolt, kui see meeskond tegeleb mitme patsiendiga; järgmise töötsükli ajal 
vahetatakse meeskond välja. Lõpuks loeti selline tõlgendus vastuvõetamatuks. Selguse 
puudumine selles osas võib põhjustada seadmete ebaõiget kasutamist ja sellest tulenevat riski 
patsiendi infitseerimiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 115
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKTI g ALAPUNKT II a (uus)

I lisa punkti 13.3 alapunkt f (direktiiv 93/42/EMÜ)

ii a) alapunkt f asendatakse järgmisega:

“f) vajaduse korral märge selle kohta, et 
tootja vastutus piirdub ainult toote 
ühekordse kasutamisega; selline märge ei 
välista seadme ümbertöötamist vastavalt 
kinnitatud menetlusele.”

Or. en

Selgitus

Praegu puudub selgus sõnaühendi “meditsiiniseadmete ühekordne kasutamine” täpse 
tähenduse suhtes. Praeguse direktiivi alusel nõutakse, et tootja märgistaks meditsiiniseadme 
vajadusel märkega selle kohta, et seade on mõeldud ühekordseks kasutamiseks (II lisa punkti 
13.3 alapunkt f).  Selles terminoloogilises segaduses võrdsustavad mõned liikmesriigid 
“ühekordse kasutamise” “ümbertöötamatusega”. Liikmesriigid, kus kontrolli all 
ümbertöötamist lubatakse, möönavad, et ümbertöötatavuse küsimus sõltub üksnes 
objektiivsetest kriteeriumidest, mille puhul kasutatakse kõrgetasemelisi kvaliteedi- ja 
ohutusstandardeid. Sellepärast tuleks “ühekordse kasutamise” märgist tõlgendada kui sellist, 
mis piirab tootja vastutuse seadme esmakordse kasutamisega, ja mitte kui märgist 
ümbertöötamiseks sobivuse kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 116
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKTI g ALAPUNKT II a (uus)

I lisa punkti 13.3 alapunkt f (direktiiv 93/42/EMÜ)

ii a) alapunkt f asendatakse järgmisega: 
“f) vajaduse korral märge selle kohta, et  
tootja vastutus piirdub ainult toote 
ühekordse kasutamisega. See märge ei 
välista seadme ümbertöötamist vastavalt 
kinnitatud menetlusele.”

Or. en
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Selgitus

Vaja on teha lõpp praegusele ebakindlusele seoses “ühekordse kasutamise” märkest 
tulenevate tagajärjega. Et hoida ära arusaama, nagu välistaks see märge ümbertöötamise, 
tuleks selgitada, et see viitab ainult tootja vastutusele, samas võimaldades ümbertöötamist 
vastavalt kinnitatud menetlusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 117
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKTI h ALAPUNKT -i (uus)

I lisa punkti 13.6 alapunkt i (direktiiv 93/42/EMÜ)

-i) punkt i asendatakse järgmisega:
“i) Kasutusjuhendite viimase läbivaatamise 
kuupäev.”

Or. xm

Selgitus

See tingimus esineb direktiivis 98/79/EMÜ meditsiiniliste  in vitro diagnostikavahendite kohta 
ja on äärmiselt asjakohane, arvestades kasutusjuhendite täiendamise ja uute versioonide 
esitamise sagedust. See annab kasutajale võimaluse veenduda, kas neil on või ei ole 
täiendatud versioonid. Veelgi olulisem on see siis, kui kasutusjuhendieid saab edastada 
elektrooniliselt. Täiendatud versioonid sisaldavad sageli parandusi, mille aluseks on seadme 
kasutajakogemus ja mille eesmärk on soovimatute juhtude või ebakohase kasutamise 
ennetamine. Seepärast on selline teave seadme ohutuse seisukohast oluline.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 118
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKTI i a (uus)
I lisa punkt 15 (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

Lisatakse järgmine punkt 15:
15. Kombineeritud toote hindamisel peab
pädev asutus või siseriiklik ametiasutus 
koostama arvamuse 210 menetluspäeva 
jooksul. 

Or. xm
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Selgitus

Arvamuste koostamise tähtaeg peab olema kinnitatud, et tootjad saaksid mõistliku aja jooksul 
teada, kas nende tooted saavad või ei saa turustamisloa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 119
II LISA PUNKT 9, PUNKT c, punkt VII 

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

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

vii) Punkt 4.4. asendatakse järgmisega:

“4.4. Eeskiri 16
Seadmed, mis on konkreetselt ette nähtud 
röntgendiagnostiliste kujutiste 
salvestamiseks, kuuluvad IIa klassi. 
Märkus: see viitab esmastele 
salvestusvahenditele, nagu 
röntgendetektorid, ja mitte vahenditele, 
mida kasutatakse hiljem 
reprodutseerimiseks või andmete 
hoidmiseks.”

Or. en

Selgitus

Selle täienduse eesmärk on piiravate nõuete ülemäärase kohaldamise vältimine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Muudatusettepanek 120
ANNEX II, POINT 10

X lisa punkti 1.1. alapunktid 1.1.1., 1.1.2. ja 1.1.3. (direktiiv 93/42/EMÜ)

1.1.1. kas seadme ohutust, 
funktsioonivõimet, disainilahenduse 
omadusi ja sihtotstarvet käsitleva 
olemasoleva asjakohase teaduskirjanduse 
kriitilisel hinnangul, milles:

1.1.1. kas seadme ohutust, 
funktsioonivõimet, disainilahenduse 
omadusi ja sihtotstarvet käsitleva 
olemasoleva asjakohase teaduskirjanduse 
kriitilisel hinnangul, milles:

— on tõendatud seadme võrdväärsus — on tõendatud seadme funktsioonide, 
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seadmega, mille kohta on andmed esitatud, näidustuste, kasu ja riski suhte ning 
loodetava terapeutilise tõhususe 
võrdväärsus seadmega, mille kohta on 
andmed esitatud,

— andmed tõendavad nõuetekohaselt 
vastavust asjaomastele põhinõuetele;

— andmed tõendavad nõuetekohaselt 
vastavust asjaomastele põhinõuetele;

1.1.2. või kõigi tehtud kliiniliste uuringute 
tulemuste kriitiline hinnang;

1.1.2. või kõigi tehtud kliiniliste uuringute 
tulemuste kriitiline hinnang;

1.1.3. või punktides 1.1.1. ja 1.1.2. 
nimetatud kliiniliste andmete kombineeritud 
kriitiline hinnang.”

1.1.3. või punktides 1.1.1. ja 1.1.2. 
nimetatud kliiniliste andmete kombineeritud 
kriitiline hinnang ja biofüüsikalise või 
modelleerimisuuringu tulemused, mille 
valiidsus on eelnevalt tõestamist leidnud.”

Or. fr

Selgitus

1. Alapunkt 1.1.1.: vajab täpsustamist, milliseid kliinilise hindamise olulisi kriteeriume katab 
võrdväärsuse mõiste.
2. Alapunkt 1.1.3.: see muudatusettepanek võimaldab muudatusettepaneku 2 kohaldamist 
eespool oleva artikli 2 alusel. Kõnealused uued tehnoloogiad, mis on üldiselt seotud 
virtuaalse reaalsusega, võivad anda märkimisväärset kasu. Nende eeliseks on võime 
arvestada kõiki võimalikke stsenaariume ja seega näha ette, millist mõju võib meditsiiniseade 
avaldada.


