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Thomas Ulmer
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 
90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 
muuttamisesta lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien tarkistamisen osalta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 41
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Uudelleenkäsittelyn osalta komission 
olisi harkittava asiaa edelleen ja kuultava 
sidosryhmiä laajemmin, jotta voidaan 
tarkastella mahdollisuutta laatia 
korkeatasoisen potilasturvan varmistava 
asianmukainen lainsäädäntö.

Or. en

Perustelu

Teollisuus on viiem vuosina kehittänyt validoituja ja valvottuja menetelmiä, joiden ansiosta 
on voitu vähentää sekä terveydenhuoltokustannuksia että vaarallisten sairaalajätteiden 
määrää. Yhteisön tasoisen sääntelyn puute estää kuitenkin valvomattomiin lääkinnällisiin 
laitteisiin liittyvien riskien pienentämisen. Lisäksi se on este uudelleenkäsittelyalan 
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yhtäläisille toimintaedellytyksille. Siksi komission olisi esitettävä ehdotus, joka perustuu 
nykykäytäntöjen ja niihin liittyvien kustannusten sekä nykyisten kansallisten säännösten ja 
markkinatutkimusten huolelliseen arviointiin. Tavoitteena on varmistaa potilasturvallisuus ja 
luoda terveydenhoitoalalle yhtenäiset markkinointistandardit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 42
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Uudelleenkäsittelyn osalta komission 
olisi harkittava asiaa edelleen ja kuultava 
sidosryhmiä laajemmin, jotta voidaan 
tarkastella mahdollisuutta laatia 
korkeatasoisen potilasturvan varmistava 
asianmukainen lainsäädäntö.

Or. en

Perustelu

Viime vuosina on kehitetty tekniikoita lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelyyn, ja niitä 
sovelletaan varsin laajalti. Toimintaa ei kuitenkaan säädellä yhteisön tasolla, ja kansalliset 
säännökset ovat kovin erilaisia. Siksi komission olisi laadittava ehdotus, joka perustuu 
nykykäytäntöjen ja niihin liittyvien kustannusten sekä nykyisten kansallisten säännösten ja 
markkinatutkimusten huolelliseen arviointiin. Se muodostaisi perustan tulevalle 
lainsäädännölle, jolla varmistettaisiin mahdollisimman hyvä potilasturvallisuus koko EU:ssa 
sekä terveydenhoitoalan yhtenäiset markkinointistandardit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 43
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Uudelleenkäsittely on 
kansanterveydellinen asia, ja komission 
olisi mahdollisimman pian harkittava asiaa 
edelleen ja kuultava sidosryhmiä 
laajemmin, jotta voidaan tarkastella 
mahdollisuutta kehittää korkeatasoisen 
potilasturvan varmistavia asianmukaisia 
toimia.

Or. en

Perustelu

Viime vuosina on kehitetty tekniikoita lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelyyn, ja niitä 
sovelletaan varsin laajalti. Toimintaa ei kuitenkaan säädellä yhteisön tasolla, ja kansalliset 
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säännökset ovat kovin erilaisia. Joissakin jäsenvaltioissa harjoitetaan valvomatonta 
uudelleenkäsittelyä ilman pakollisia laatunormeja, mikä on huomattava riski 
potilasturvallisuudelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête ja Véronique Mathieu

Tarkistus 44
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Sen varmistamiseksi, että direktiivi 
93/42/ETY pannaan tehokkaasti täytäntöön 
kansallisella tasolla esiin tulevista 
luokittelua koskevista asioista annetuissa 
lainsäädännön soveltamisohjeissa erityisesti 
kun on kyse siitä, onko tuote määriteltävä 
lääkinnälliseksi laitteeksi vai ei, on 
kansallisten markkinoiden valvonnan sekä 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
kannalta aiheellista vahvistaa menettely 
päätöksille, joissa todetaan, pidetäänkö 
tuotetta lääkinnällisenä laitteena vai ei.

(13) Sen varmistamiseksi, että direktiivi 
93/42/ETY pannaan tehokkaasti täytäntöön 
kansallisella tasolla esiin tulevista 
luokittelua koskevista asioista annetuissa 
lainsäädännön soveltamisohjeissa erityisesti 
kun on kyse siitä, onko tuote määriteltävä 
lääkinnälliseksi laitteeksi vai ei, on 
kansallisten markkinoiden valvonnan sekä 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
kannalta aiheellista vahvistaa menettely 
päätöksille, joissa todetaan, pidetäänkö 
tuotetta lääkinnällisenä laitteena vai ei. 
Oikeusvarmuuden parantamiseksi 
tällaisten päätösten olisi koskettava vain 
yksittäisiä tuotteita, jotka voivat olla osa 
geneeristen tuotteiden linjaa. Päätökset 
olisi kohdistettava myös jäsenvaltioihin ja 
valmistajiin. Valmistajan ilmoittama 
käyttötarkoitus on yksi keskeinen osatekijä 
määriteltäessä lääkinnällistä laitetta. Sen 
vuoksi on syytä ottaa valmistaja 
täysimääräisesti mukaan 
kuulemisoikeutensa puitteissa ennen 
päätöksen tekemistä tuotteen 
määritelmästä.

Or. fr

Perustelu

Moniin tuoteluokkiin kuuluu laaja valikoima tuotteita, joiden tunnistetiedot ja käyttötarkoitus 
voivat erota toisistaan. Päätösten pitäisi siksi yleisenä sääntönä koskea yksittäistä tuotetta. 
Ainoa tilanne, jossa tätä ei sovelleta, on kun tuotteet on ryhmitelty homogeenisiin luokkiin, 
joissa tunnistetiedot ja käyttötarkoitus ovat samat. Lisäksi valmistajan ilmoittama 
käyttötarkoitus on keskeinen osatekijä määriteltäessä lääkinnällistä laitetta, joten 
valmistajalla on oltava tärkeä rooli päätöksentekomenettelyssä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 45
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Siinä tapauksessa, että valmistajalla ei 
ole kotipaikkaa yhteisössä, viranomaisilla 
olisi oltava valmistajan valtuuttama yksi 
yhteyshenkilö asioissa, jotka koskevat 
laitteiden direktiivien vaatimusten 
mukaisuutta, joten on tarpeen vahvistaa 
vaatimus, jonka mukaan tällaisten 
valmistajien on nimettävä valtuutettu 
edustaja kaikille laiteluokille.

(14) Siinä tapauksessa, että valmistajalla ei 
ole kotipaikkaa yhteisössä, viranomaisilla 
olisi oltava valmistajan valtuuttama yksi 
yhteyshenkilö asioissa, jotka koskevat 
laitteiden direktiivien vaatimusten 
mukaisuutta, joten on tarpeen vahvistaa 
vaatimus, jonka mukaan tällaisten 
valmistajien on nimettävä valtuutettu 
edustaja kaikille laiteluokille. Tässä 
yhteydessä on muistettava, että kaikkien 
Euroopan unioniin tuotujen 
lääkinnällisten laitteiden on oltava tämän 
direktiivin määräysten mukaisia.

Or. fr

Perustelu

Turvallisuussyistä kaikkien yhteisöön tuotujen tuotteiden on noudatettava Euroopan unionissa 
hyväksyttyjä määräyksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 46
JOHDANTO-OSAN 15 A KAPPALE (uusi)

Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja 
ympäristöä käsittelevä tiedekomitea katsoi 
bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) 
ihmisten tervedelle aiheuttamista riskeistä 
9. tammikuuta 2002 antamassaan 
lausunnossa, että on tarpeen toteuttaa 
toimia lääkinnällisistä laitteista aiheutuvan 
DEHP-altistusriskin vähentämiseksi. 
DEHP on luokiteltu direktiivissä 
67/548/ETY olevassa liitteessä I ryhmään 
2 kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi 
aineeksi. Kansanterveyden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi on 
kiellettävä syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi luokiteltujen aineiden käyttö 
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lääkinnällisissä laitteissa, jos saatavilla on 
vaihtoehtoja, joissa ei ole tällaisia aineita.

Or. en

Perustelu

EU:n on korkea aika ryhtyä noudattamaan tieteellisen komiteansa lausuntoa ja toteuttaa 
toimia lääkinnällisistä laitteista aiheutuvan DEHP-altistusriskin vähentämiseksi. DEHP on 
syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava ja lisääntymiselle vaarallinen aine. Lääkinnällisissä 
laitteissa voi olla muitakin tällaisia aineita. Yhteisön lainsäädännössä on jo kielletty syöpää 
aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden käyttö yleisön 
käyttöön tarkoitetuissa aineissa ja valmisteissa sekä kosmetiikassa. DEHP:n ja muiden 
lisääntymiselle vaarallisten ftalaattien käyttö leikkikaluissa on jo kielletty. Lääkinnällisissä 
laitteissa ei pitäisi käyttää syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle 
vaarallisia aineita, jos saatavilla on turvallisempia vaihtoehtoja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 47
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Potilaiden turvallisuutta koskevilla 
suunnittelualoitteilla on yhä tärkeämpi 
asema kansanterveyspolitiikassa, joten on 
tarpeen nimenomaisesti vahvistaa, että 
olennaisissa vaatimuksissa olisi tarkasteltava 
ergonomista suunnittelua. Lisäksi 
olennaisissa vaatimuksissa korostetaan 
aiempaa enemmän käyttäjän koulutus- ja 
tietotasoa esimerkiksi maallikkokäyttäjien 
tapauksessa.

(18) Potilaiden turvallisuutta koskevilla 
suunnittelualoitteilla on yhä tärkeämpi 
asema kansanterveyspolitiikassa, joten on 
tarpeen nimenomaisesti vahvistaa, että 
olennaisissa vaatimuksissa olisi tarkasteltava 
ergonomista suunnittelua. Lisäksi 
olennaisissa vaatimuksissa korostetaan 
aiempaa enemmän käyttäjän koulutus- ja 
tietotasoa esimerkiksi maallikkokäyttäjien 
tapauksessa. Tuotteen valmistajan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota seurauksiin 
tuotteen väärinkäytöstä ja sen haitallisista 
vaikutuksista ihmisen elimistöön.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella asetetaan huomio käyttäjän terveyteen ja turvallisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 48
JOHDANTO-OSAN 18 A KAPPALE (uusi)
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(18 a) Uudelleenkäsittelyn osalta komission 
olisi harkittava asiaa edelleen ja kuultava 
sidosryhmiä laajemmin, jotta voidaan 
tarkastella mahdollisuutta laatia 
korkeatasoisen potilasturvan varmistava 
asianmukainen lainsäädäntö.

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelystä ei ole yhteisön säännöksiä. Joissakin 
jäsenvaltioissa harjoitetaan valvomatonta uudelleenkäsittelyä ilman pakollisia laatunormeja, 
mikä on huomattava riski potilasturvallisuudelle. Jäsenvaltioissa, joissa sääntely on 
mukautettu tukemaan valvottua uudelleenkäsittelyä, uudelleenkäsittelyala on kehittänyt 
tiukasti valvottuja ja validoituja menetelmiä. Yhteisön tasoisen sääntelyn puute estää 
valvomattomaan uudelleenkäsittelyyn liittyvien riskien pienentämisen eikä tuo säädellyn ja 
validoidun uudelleenkäsittelyn etuja kaikkien jäsenvaltioiden käytettäviksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 49
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Valmistajat käyttävät enenevässä 
määrin kolmansia osapuolia laitteiden 
suunnitteluun ja valmistukseen, joten on 
tärkeää, että valmistaja osoittaa 
huolehtivansa kolmannen osapuolen 
riittävistä tarkastuksista varmistaakseen 
laatujärjestelmän tehokkaan toiminnan 
jatkumisen.

(21) Valmistajat käyttävät enenevässä 
määrin kolmansia osapuolia laitteiden 
suunnitteluun ja valmistukseen, joten on 
tärkeää, että valmistaja osoittaa 
huolehtivansa kolmannen osapuolen 
riittävistä tarkastuksista varmistaakseen 
laatujärjestelmän tehokkaan toiminnan 
jatkumisen. Myös toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päättää suorista 
tarkastuksista.

Or. fr

Perustelu

Mahdollisimman hyvän turvallisuuden takaamiseksi viranomaisilla on oltava mahdollisuus 
tehdä suoria tarkastuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 50
JOHDANTO-OSAN 21 A KAPPALE (uusi)

(21 a) Eri jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia 
säännöksiä lääkinnällisten laitteiden 
uudelleenkäsittelystä. Komission olisi 
selvitettävä, miten erilaiset säännökset 
vaikuttavat potilaiden suojeluun ja 
kustannustehokkuuteen. Tarvittaessa 
komission olisi ehdotettava 
toissijaisuusperiaatteen huomioon ottavia 
toimia.

Or. de

Perustelu

Lausunnon antaneet valiokunnat ovat ehdottaneet erilaisia tarkistuksia uudelleenkäsittelystä. 
Myös ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsenet 
ovat käsitelleet ongelmaa moneen kertaan. Tarkistuksen esittäjä katsoo, että ennen 
mahdollisten säännösten antamista on tehtävä perusteellinen analyysi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 51
JOHDANTO-OSAN 23 A KAPPALE (uusi)

Kun otetaan huomioon komitologiasta 
tehty päätös 2006/512/EY, jolla otetaan 
käyttöön valvonnan käsittävä 
sääntelymenettely, jota on noudatettava, 
kun on kyse laajakantoisista toimenpiteistä, 
joilla muutetaan yhteispäätösmenettelyä 
noudattaen annetun perussäädöksen muita 
kuin keskeisiä osia, direktiivejä 
90/385/ETY ja 93/43/ETY on muutettava 
vastaavasti. Valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä olisi sovellettava, kun 
tehdään muutoksia direktiivin 93/43/ETY 
liitteisiin, päätöksiä lääkinnällisten 
laitteiden luokittelusta ja päätöksiä 
implantoitavien lääkinnällisten laitteiden 
vetämisestä markkinoilta tai niiden 
markkinoille saattamisen estämisestä tai 
rajoittamisesta.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden komitologiapäätöksen 
määräyksiä ja erityisesti jotta tavanomainen sääntelykomiteamenettely voidaan korvata 
valvonnan käsittävällä sääntelykomitealla, koska kyseiset toimenpiteet ovat laajakantoisia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen muita kuin keskeisiä 
osia. Siinä luetellaan toimenpiteet, joihin uutta menettelyä olisi sovellettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 24 A KAPPALE (uusi)

(24 a) Kun otetaan huomioon 
lääkinnällisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyssä tapahtunut kehitys, 
komission olisi järjestettävä sidosryhmien 
laaja kuuleminen, jotta voidaan tarkastella 
mahdollisuutta kehittää lääkinnällisten 
laitteiden uudelleenkäsittelyä koskeva 
asianmukainen yhteisön lainsäädäntö ja 
varmistaa näin korkeatasoinen 
potilasturvallisuus.

Or. en

Perustelu

Uudelleenkäsittely on kehittynyt viime vuosina, mutta asiasta ei ole yhteisön säännöksiä. 
Tämä voi johtaa valvomattomaan uudelleenkäsittelyyn, mikä voi olla huomattava riski 
potilaille. Yhteisön säännöksillä uudelleenkäsittelyssä voidaan välttää tällaiset riskit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 53
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohta (direktiivi 90/385/ETY)

a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, yhdessä mahdollisten 
lisälaitteiden kanssa, mukaan luettuna niiden 
asianmukaiseen toimintaan tarvittavat 

a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, yhdessä mahdollisten 
lisälaitteiden kanssa, mukaan luettuna niiden 
asianmukaiseen toimintaan tarvittavat 
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ohjelmistot, joita valmistaja on tarkoittanut 
käytettäviksi lääketieteellisessä 
tarkoituksessa ihmisten:

ohjelmistot, joita valmistaja on tarkoittanut 
käytettäviksi lääketieteellisessä 
tarkoituksessa ihmisten:

– sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, 
tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen,

– sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, 
tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen,

– vamman tai vajavuuden diagnosointiin, 
tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai 
kompensointiin,

– vamman tai vajavuuden diagnosointiin, 
tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai 
kompensointiin,

– anatomian tai fysiologisen toiminnon 
tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun,

– anatomian tai fysiologisen toiminnon 
tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun,

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

ja joiden

– pääasiallista aiottua vaikutusta 
ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta 
farmakologisin, immunologisin tai 
metabolisin keinoin, mutta joiden toimintaa 
voidaan tällaisilla keinoilla edistää,
– ja jotka tuotteen muodon tai tavan, jolla 
valmistaja tuotetta esittelee tai tuo sen 
markkinoille, johdosta antavat yleisölle 
yleisen vaikutelman siitä, että tuotteella on 
lääketieteellisiä ominaisuuksia ihmisillä 
esiintyvien sairauksien hoidossa tai 
estämisessä;

Or. nl

Perustelu

Tiukentamalla määritelmää laitedirektiivissä voidaan varmistaa, että lääkkeitä ei kuvata eikä 
sertifioida lääkinnällisiksi laitteiksi välttäen siten lääkkeitä koskevat tiukat 
hyväksymismenettelyt ja turvatakuut. Näin vastustetaan aktiivisesti vaaraa, että valmistajat 
esittäisivät tuotteensa lääkinnällisinä laitteina, mutta pyrkisivät saamaan etua mielikuvasta, 
että tuote on verrattavissa lääkkeisiin. Sellainen toiminta edistäisi epäreilua kilpailua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 54
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALKOHDAN I ALAKOHTA
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1 artiklan 2 kohdan a alakohdan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 90/385/ETY)

Lääkinnällinen laite voi olla myös valmiste 
(laite, tuote), jonka terapeuttinen, ennalta 
ehkäisevä, hoitava tai avustava toiminta 
johtuu sen fysikaalis-kemiallisista 
ominaisuuksista eikä erityisestä 
farmakologisesta vaikutuksesta. 
Farmaseuttinen valmiste, joka luokitellaan 
lääkinnälliseksi laitteeksi voi sisältää 
farmakologisesti aktiivisia aineita, jotka on 
hyväksytty käyttöön jäsenvaltiossa, eivät ole 
voimakkaiden tai narkoottisten aineiden 
rekisterissä eikä niiden läsnäololla 
laitteessa ole koko elimistöön vaikuttavaa 
vaikutusta. Farmakologisesti aktiivisten 
aineiden sallittu pitoisuus lääkinnällisessä 
laitteessa on oltava pienempi kuin niiden 
vaikuttava (farmakologisen vaikutuksen 
synnyttävä) vähimmäisannostus sellaisena, 
kuin se on esitetty kansallisissa 
farmakopeoissa tai vastaavissa lähteissä tai 
määräyksissä.

Or. pl

Perustelu

Tarkistus antaa mahdollisuuden tunnistaa selvästi tuotteet, joita ei tähän mennessä ole 
tunnistettu, jotka kuuluvat useisiin eri luokkiin ja joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 55
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan johdantokappale (direktiivi 90/385/ETY)

a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, yhdessä mahdollisten 
lisälaitteiden kanssa, mukaan luettuna niiden 
asianmukaiseen toimintaan tarvittavat 
ohjelmistot, joita valmistaja on tarkoittanut 
käytettäviksi lääketieteellisessä 

a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, yhdessä mahdollisten 
lisälaitteiden kanssa, mukaan luettuna niiden 
asianmukaiseen toimintaan tarvittavat 
ohjelmistot, joita valmistaja on tarkoittanut 
käytettäviksi ihmisten:
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tarkoituksessa ihmisten:

Or. es

Perustelu

Ilmaisun “lääketieteellisessä tarkoituksessa” sisällyttämisellä määritelmään suljetaan 
direktiivin soveltamisalueen ulkopuolelle tuotteet, joita nykyisin pidetään hygieniatuotteina ja 
joiden turvallisuus, tehokkuus ja laatu on varmistettava direktiivissä säädetyillä menettelyillä, 
sillä kyseiset tuotteet ovat tärkeitä potilaiden turvallisuuden kannalta ja niihin sisältyy 
potentiaalisia riskejä. Esimerkkejä kyseisistä tuotteista: kasvoimplantit ryppyjen 
poistamiseksi esteettisistä syistä, rintaproteesi rintojen koon kasvattamiseksi esteettisistä 
syistä, muista kuin erityisestä lääketieteellisestä syystä käytettävät ehkäisimet (kondomit, 
pessaarit) ja eräät vammaisten tekniset apuvälineet kuten pyörätuolit.

Kaikki nämä tuotteet jäisivät ilman säätelyä, sillä niitä ei voida sisällyttää muiden direktiivien 
soveltamisalaan. Ei edes esteettisistä syistä käytettäviä tuotteita, kuten rintaproteeseja ja 
kasvoinplantteja, voida siirtää kosmetiikkalainsäädäntöön, sillä kyseisiä tuotteita ei käytetä 
ihon pinnalla, hampaissa tai suun limakalvoilla. Käyttökohta on yksi kosmetiikkatuotteita 
määrittävistä kriteereistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 56
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA
1 artiklan 4 b kohta (direktiivi 90/385/ETY)

4 b. Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [[pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) 2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jolla 
voi laitteen vaikutuksen lisäksi olla 
lisävaikutus ihmiskehoon, kyseinen laite on 
arvioitava ja hyväksyttävä tämän direktiivin 
mukaisesti.

4 b. Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) [2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna pitkälle kehitetyissä 
terapioissa käytettävänä lääkkeenä ja jonka 
solu- tai kudososa sisältää vain elottomia 
kudoksia tai soluja ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, kyseinen laite on arvioitava ja 
hyväksyttävä tämän direktiivin mukaisesti.

Jos aineen lisävaikutuksesta vallitsee 
epäilyksiä, rajaaminen on selvitettävä 
tieteellisellä suosituksella, joka on kuvattu 
[pitkälle kehitetyissä terapioissa käytettävistä 
lääkkeistä ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 
muuttamisesta annetun] Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o […](**) 18 artiklassa.
Tämän tieteellisen suosituksen tuloksesta 
riippumatta Euroopan lääkevirasto arvioi 
aina aineeseen liittyvät eettiset näkökohdat.

Or. de

Perustelu

On syytä selventää sellaisten yhdistettyjen tuotteiden määritelmää, jotka kuuluvat direktiivin 
93/42/ETY ja direktiivin 90/385/ETY soveltamisalan piiriin, jotta se olisi Mikolášikin pitkälle 
kehitettyjä terapioita koskevassa mietinnössä omaksutun lähestymistavan mukainen.

Yhdistelmätuotteet voivat ihmisestä peräisin olevien kudosteknologiatuotteiden lisäksi 
sisältää myös geeniterapiassa ja soluterapiassa käytettäviä lääkkeitä. Asiaa on tutkittu 
esimerkiksi lonkkaproteesien yhteydessä. Ne on syytä sisällyttää direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 57
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA
1 artiklan 4 b kohta (direktiivi 90/385/ETY)

4 b Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [[pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) 2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jolla 
voi laitteen vaikutuksen lisäksi olla 
lisävaikutus ihmiskehoon, kyseinen laite on 
arvioitava ja hyväksyttävä tämän direktiivin
mukaisesti.

4b. Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [[pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) 2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena, kyseinen 
laite on arvioitava ja hyväksyttävä kyseisen
asetuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kudosteknologiatuotteiksi katsottavat tuotteet sisältävät kudos- tai soluosia, joiden tehtävänä 
on korvata, korjata tai uudistaa ihmisen kudosta. Kyseiset tuotteet ovat siis erittäin herkkiä, 
ne ovat vuorovaikutuksessa elävien solujen kanssa ja niiden tulee kuulua lääkelainsäädännön 
piiriin. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 58
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

6 artiklan 2 a kohta (direktiivi 90/385/ETY)

(a a) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:
"2 a. Jos viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5a ja 
7 artiklaa, sellaisena kuin se on 
muutettuna päätöksellä 2006/512/EY."

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden komitologiapäätöksen 
määräyksiä ja jotta siihen voidaan erityisesti sisällyttää valvonnan käsittelevä 
sääntelykomitea, koska jotkut kyseisistä toimenpiteistä ovat laajakantoisia toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen muita kuin keskeisiä osia.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 59
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

10 a artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (direktiivi 90/385/ETY)

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niille 
ilmoitetaan kaikista tiedoista, joiden avulla 
tuotteet voidaan tunnistaa, sekä 
pakkausmerkinnöistä ja käyttöohjeista, kun 
kyseisiä tuotteita asetetaan käyttöön niiden 
alueella.

Or. es

Perustelu

On välttämätöntä lisätä tämä toinen alakohta, jotta viranomaiset voivat valvoa 
asianmukaisesti niiden markkinoilla käyttöön otettuja tuotteita; lisäyksellä varmistetaan myös 
yhdenmukaisuus direktiivin 93/42/ETY kanssa, jossa kyseinen alakohta koskee II b ja III 
luokan laitteita, joiden osalta riskin mahdollisuus on suuri. Koska kaikki aktiiviset implantit 
ovat suuren riskin tuotteita, tässä yhteydessä ei ole tarpeen tarkentaa paremmin tuotteita, 
joihin toimenpidettä sovelletaan. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 60
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

10 a artiklan 2 kohdan 2 alakohta (direktiivi 90/385/ETY)

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden 
ollessa kyseessä valtuutetun edustajan on 
ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa tämän kotipaikka 
sijaitsee, kotipaikan osoite sekä kyseisten 
laitteiden luokka.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden 
ollessa kyseessä valtuutetun edustajan on 
ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa tämän kotipaikka 
sijaitsee, kotipaikan osoite sekä kyseisten 
laitteiden luokka. Kaikkien Euroopan 
unioniin tuotujen lääkinnällisten laitteiden 
on oltava tämän direktiivin määräysten 
mukaisia.

Or. fr

Perustelu

Turvallisuussyistä kaikkien yhteisöön tuotujen tuotteiden on noudatettava Euroopan unionissa 
hyväksyttyjä määräyksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 61
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

10 c artiklan 3 ja 4 kohta (direktiivi 90/385/ETY)

Mikäli mahdollista, komissio kuulee 
asianomaisia osapuolia ja jäsenvaltioita.

Mikäli mahdollista, komissio kuulee 
asianomaisia osapuolia ja jäsenvaltioita ja 
tiedottaa kannastaan niille.

Jos kansalliset toimenpiteet ovat 
perusteltuja, komissio toteuttaa tarvittavat 
yhteisön toimenpiteet 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jos 
kansalliset toimenpiteet eivät ole 
perusteltuja, komissio ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja kuulluille asianomaisille 
osapuolille.

Or. pl

Perustelu

Komissio toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 62
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

10 c artiklan 4 kohta (direktiivi 90/385/ETY)

Jos kansalliset toimenpiteet ovat 
perusteltuja, komissio toteuttaa tarvittavat 
yhteisön toimenpiteet 6 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jos 
kansalliset toimenpiteet eivät ole
perusteltuja, komissio ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja kuulluille asianomaisille 
osapuolille.

Jos kansalliset toimenpiteet ovat 
perusteltuja, komissio toteuttaa tarvittavat 
yhteisön toimenpiteet 6 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Jos kansalliset toimenpiteet 
eivät ole perusteltuja, komissio ilmoittaa 
asiasta jäsenvaltioille ja kuulluille 
asianomaisille osapuolille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden komitologiapäätöksen 
määräyksiä ja jotta siihen voidaan erityisesti sisällyttää valvonnan käsittelevä 
sääntelykomitea, koska jotkut kyseisistä toimenpiteistä ovat laajakantoisia toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen muita kuin keskeisiä osia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 63
2 ARTIKLAN -1 A KOHTA (uusi)

Johdanto-osan 7 kappale (direktiivi 93/42/ETY)

(-1 a) Korvataan johdanto-osan 7 kappale 
seuraavasti:
"Tämän direktiivin liitteissä esitettyjä 
olennaisia vaatimuksia ja muita 
vaatimuksia, mukaan lukien vaarojen 
vähimmäistämiseen tai vähentämiseen 
liittyvät vaatimukset, on tulkittava ja 
sovellettava siten, että otetaan huomioon 
suunnittelun aikana olemassa olevat 
parhaat tuotteet, teknologia ja käytännöt 
sekä terveyden ja turvallisuuden suojelun 
korkean tason kanssa yhteensopivat 
tekniset ja taloudelliset seikat."

Or. en

Perustelu

Tätä johdanto-osan kappaletta on päivitettävä. Olennaisilla vaatimuksilla on luotava 
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kannustin parantaa suunnittelua, ja siksi on syytä soveltaa vanhan tekniikan sijasta parasta 
mahdollista tekniikaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 64
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan johdantokappale (direktiivi 93/42/ETY)

’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, sekä niiden asianmukaiseen 
toimintaan tarvittavia ohjelmistoja, joita 
valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 
lääketieteelliseen tarkoitukseen ihmisten:

’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, sekä niiden asianmukaiseen 
toimintaan tarvittavia ohjelmistoja,

– joiden pääasiallista aiottua vaikutusta 
ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta 
farmakologisin, immunologisin tai 
metabolisin keinoin, mutta joiden toimintaa 
voidaan tällaisilla keinoilla edistää,
– jotka tuotteen muodon tai tavan, jolla 
valmistaja tuotetta esittelee tai tuo sen 
markkinoille, johdosta antavat yleisölle 
yleisen vaikutelman siitä, että tuotteella on 
lääketieteellisiä ominaisuuksia ihmisillä 
esiintyvien sairauksien hoidossa tai 
estämisessä
ja joita valmistaja on tarkoittanut 
käytettäviksi lääketieteelliseen tarkoitukseen 
ihmisten:

Or. nl

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään aktiivisesti vastustamaan sitä vaaraa, että valmistajat esittävät 
tuotteitaan lääkinnällisinä laitteina pyrkien siten hyötymään mielikuvasta, että ne ovat 
lääkkeisiin verrattavia tuotteita. Silloin kyseisiä tuotteita ei tarvitsisi rekisteröidä 
vaativamman menettelyn kautta lääkevalmisteiksi ja niin valmistajat välttäisivät tiukemmat 
tarkastukset.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 65
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan johdantokappale (direktiivi 93/42/ETY)

’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään 
tai yhdistelminä, sekä niiden
asianmukaiseen toimintaan tarvittavia 
ohjelmistoja, joita valmistaja on 
tarkoittanut käytettäviksi 
lääketieteelliseen tarkoitukseen ihmisten:

a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
materiaaleja tai muita tarvikkeita, joita 
käytetään joko yksinään tai yhdistelminä, 
sekä valmistajan erityisesti 
diagnosointitarkoituksiin tarkoittamia ja 
lääkinnällisen laitteen asianmukaiseen 
toimintaan tarvittavia ohjelmistoja, joita 
valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 
ihmisten:

Or. de

Perustelu

Tähän artiklaan olisi otettava vai diagnosoinnissa käytettävät ohjelmistot eikä kaikkia 
ohjelmistoja. Ilmauksen "lääketieteellisessä tarkoituksessa" vuoksi jotkin ohjelmistotuotteet 
saattasivat jäädä direktiivin ulkopuolelle. Se loisi epävarmuutta käyttäjien keskuudessa ja 
voisi johtaa siihen, että potilaiden hoidossa käytetään valvomattomia tuotteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 66
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan johdantokappale (direktiivi 93/42/ETY)

’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, sekä niiden asianmukaiseen 
toimintaan tarvittavia ohjelmistoja, joita 
valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 
lääketieteelliseen tarkoitukseen ihmisten:

’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, sekä niiden asianmukaiseen 
toimintaan tarvittavia ohjelmistoja, joita 
valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 
ihmisten:

Or. es

Perustelu

Ilmaisun “lääketieteellisessä tarkoituksessa” sisällyttämisellä määritelmään suljetaan 
direktiivin soveltamisalueen ulkopuolelle tuotteet, joita nykyisin pidetään hygieniatuotteina ja 
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joiden turvallisuus, tehokkuus ja laatu on varmistettava direktiivissä säädetyillä menettelyillä, 
sillä kyseiset tuotteet ovat tärkeitä potilaiden turvallisuuden kannalta ja niihin sisältyy 
potentiaalisia riskejä. Esimerkkejä kyseisistä tuotteista: kasvoimplantit ryppyjen 
poistamiseksi esteettisistä syistä, rintaproteesi rintojen koon kasvattamiseksi esteettisistä 
syistä, muista kuin erityisestä lääketieteellisestä syystä käytettävät ehkäisimet (kondomit, 
pessaarit) ja eräät vammaisten tekniset apuvälineet kuten pyörätuolit. 

Kaikki nämä tuotteet jäisivät ilman säätelyä, sillä niitä ei voida sisällyttää muiden direktiivien 
soveltamisalaan. Ei edes esteettisistä syistä käytettäviä tuotteita, kuten rintaproteeseja ja 
kasvoinplantteja, voida siirtää kosmetiikkalainsäädäntöön, sillä kyseisiä tuotteita ei käytetä 
ihon pinnalla, hampaissa tai suun limakalvoilla. Käyttökohta on yksi kosmetiikkatuotteita 
määrittävistä kriteereistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 67
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

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

(i a) lisätään a alakohtaan luetelmakohta 
seuraavasti:
"– näön tai silmän ulkonäön korjaamiseen 
silmän päälle asettamisen avulla"

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 68
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

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

(i a) korvataan a alakohdan toinen kohta 
seuraavasti:
"ja joiden
– pääasiallista aiottua vaikutusta 
ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta 
farmakologisin, immunologisin tai 
metabolisin keinoin, mutta joiden toimintaa 
voidaan tällaisilla keinoilla edistää;
– muodolla tai tavalla, jolla valmistaja 
esittelee ne tai saattaa ne markkinoille, ei 
vahvisteta mielikuvaa siitä, että tuotteilla 
on lääkinnällisiä ominaisuuksia ihmisten 
sairauksien hoitoa tai ennaltaehkäisyä 
varten."
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Or. en

Perustelu

On varmistettava potilasturvallisuus. On selvennettävä lääkinnällisten laitteiden ja 
lääkkeiden välistä eroa. Kopiotuotteiden on kuuluttava samaan luokkaan kuin alkuperäiset 
tuotteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 69
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

1 artiklan 2 kohdan h a alakohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(i a) lisätään h a alakohta seuraavasti:
"h a) 'uudelleenkäsittelyllä' käytettyjen 
lääkinnällisten laitteiden toiminnallisen 
turvallisuuden palauttamista; 
lääkinnällisiä laitteita uudelleenkäsittelevä 
ja niitä markkinoille saattava 
oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö 
ja/tai tämän valtuutettu edustaja katsotaan 
tämän artiklan mukaisesti valmistajaksi;"

Or. en

Perustelu

Ks. uutta 21 a artiklaa koskeva perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 70
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN II A ALAKOHTA(uusi)

1 artiklan 2 kohdan k a alakohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(ii a) lisätään k a alakohta seuraavasti:
"k a) 'uudelleenkäsittelyllä' käytettyjen 
lääkinnällisten laitteiden puhdistusta, 
desinfiointia ja sterilointia, mukaan lukien 
tähän liittyvät työt sekä turvallisessa 
uudelleenkäytössä vaadittavan 
toiminnallisen ja hygieenisen 
turvallisuuden testaus ja palauttaminen." 

Or. en
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Perustelu

Tarkistus liittyy uudelleenkäsittelyä koskevaan johdanto-osan uuteen 2 a kappaleeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 71
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN II A ALAKOHTA (uusi)

1 artiklan 2 kohdan k a alakohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(ii a) lisätään k a alakohta seuraavasti:
"k a) 'uudelleenkäsittelyllä' käytettyjen 
lääkinnällisten laitteiden puhdistusta, 
desinfiointia ja sterilointia, mukaan lukien 
tähän liittyvät työt sekä turvallisessa 
uudelleenkäytössä vaadittavan 
toiminnallisen ja hygieenisen 
turvallisuuden testaus ja palauttaminen." 

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin nykyisessä versiossa ei ole määritelty 
uudelleenkäsittelyä. Tilanne haittaa oikeusvarmuutta, joten asia on syytä korjata ehdotetulla 
tarkistuksella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 72
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN II A ALAKOHTA (uusi)

1 artiklan 2 kohdan k a alakohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(ii a) lisätään k a alakohta seuraavasti:
"k a) 'uudelleenkäsittelyllä' käytettyjen 
lääkinnällisten laitteiden puhdistusta, 
desinfiointia ja sterilointia sekä 
turvallisessa uudelleenkäytössä vaadittavan 
toiminnallisen ja hygieenisen 
turvallisuuden testausta ja palauttamista." 

Or. en

Perustelu

Tarvitaan uudelleenkäsittelyn määritelmä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 73
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN II A ALAKOHTA (uusi)

1 artiklan 2 kohdan k a alakohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(ii a) lisätään k a alakohta seuraavasti:
"k a) 'uudelleenkäsittelyllä' käytettyjen 
lääkinnällisten laitteiden puhdistusta, 
desinfiointia ja sterilointia, mukaan lukien 
tähän liittyvät työt sekä turvallisessa 
uudelleenkäytössä vaadittavan 
toiminnallisen ja hygieenisen 
turvallisuuden testaus ja palauttaminen." 

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin nykyisessä versiossa ei ole määritelty 
uudelleenkäsittelyä. Tilanne haittaa oikeusvarmuutta, joten asia on syytä korjata ehdotetulla 
tarkistuksella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête ja Véronique Mathieu

Tarkistus 74
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN II A ALAKOHTA (uusi)

1 artiklan 2 kohdan k a alakohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(ii a) lisätään k a alakohta seuraavasti:
"(k a) ’biofyysisillä ja biomekaanisilla 
tiedoilla’ tietoja, jotka ovat peräisin 
biofyysisestä tai biomekaanisesta 
tutkimuksesta, kliinisten testien 
simulaatiosta tai mallintamisesta tai 
muusta tieteellisestä tutkimuksesta, joka 
perustuu koeteltuun tietämykseen tai 
tekniikoihin, joiden luotettavuus on 
osoitettu. Nämä tiedot voidaan sisällyttää 
erityisesti edellä k) kohdassa mainittujen 
kliinisten tietojen tukemiseksi." 

Or. fr

Perustelu

Tiettyjen lääkinnällisten laitteiden luokkien osalta menettelyjen täsmentäminen ja kliinisten 
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tutkimusten suorittaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tutkimus antaa nykyisin 
mahdollisuuden korjata tätä hankaluutta kehittämällä biofyysisiä työkaluja, simulaatiota ja 
mallintamista. Tällä työllä voidaan tehdä luotettavammiksi prekliinisiä vaiheita ja kehittää 
paremmin kohdennettuja kliinisiä tutkimuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 75
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA
1 artiklan 4 b kohta (direktiivi 93/42/ETY)

4 b Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) [2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jolla 
voi laitteen vaikutuksen lisäksi olla 
lisävaikutus ihmiskehoon, kyseinen laite on 
arvioitava ja hyväksyttävä tämän direktiivin
mukaisesti.

4b. Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [[pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) 2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena, kyseinen 
laite on arvioitava ja hyväksyttävä kyseisen
asetuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kudosteknologiatuotteiksi katsottavat tuotteet sisältävät kudos- tai soluosia, joiden tehtävänä 
on korvata, korjata tai uudistaa ihmisen kudosta. Kyseiset tuotteet ovat siis erittäin herkkiä, 
ne ovat vuorovaikutuksessa elävien solujen kanssa ja niiden tulee kuulua lääkelainsäädännön 
piiriin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 76
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA
1 artiklan 4 b kohta (direktiivi 93/42/ETY)

4 b Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) [2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jolla 

4b. Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) [2 artiklan 2 
kohdassa] tarkoitettuna pitkälle kehitetyissä 
terapioissa käytettävänä lääkkeenä ja jonka 
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voi laitteen vaikutuksen lisäksi olla 
lisävaikutus ihmiskehoon, kyseinen laite on 
arvioitava ja hyväksyttävä tämän direktiivin 
mukaisesti.

solu- tai kudososa sisältää vain elottomia 
kudoksia tai soluja ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, kyseinen laite on arvioitava ja 
hyväksyttävä tämän direktiivin mukaisesti.

Jos aineen lisävaikutuksesta vallitsee 
epäilyksiä, rajaaminen on selvitettävä 
tieteellisellä suosituksella, joka on kuvattu 
[pitkälle kehitetyissä terapioissa 
käytettävistä lääkkeistä ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetun] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) 18 artiklassa.
Tämän tieteellisen suosituksen tuloksesta 
riippumatta Euroopan lääkevirasto arvioi 
aina aineeseen liittyvät eettiset näkökohdat.

Or. de

Perustelu

On syytä selventää sellaisten yhdistettyjen tuotteiden määritelmää, jotka kuuluvat direktiivin 
93/42/ETY ja direktiivin 90/385/ETY soveltamisalan piiriin, jotta se olisi Mikolášikin pitkälle 
kehitettyjä terapioita koskevassa mietinnössä omaksutun lähestymistavan mukainen. 

Yhdistelmätuotteet voivat ihmisestä peräisin olevien kudosteknologiatuotteiden lisäksi 
sisältää myös geeniterapiassa ja soluterapiassa käytettäviä lääkkeitä. Asiaa on tutkittu 
esimerkiksi lonkkaproteesien yhteydessä. Ne on syytä sisällyttää direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 77
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN I ALAKOHTA

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

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

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

Or. nl
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Perustelu

Tiukentamalla määritelmää laitedirektiivissä voidaan varmistaa, että lääkkeitä ei kuvata eikä 
sertifioida lääkinnällisiksi laitteiksi välttäen siten lääkkeitä koskevat tiukat 
hyväksymismenettelyt ja turvatakuut. Lääkinnällisiä laitteita koskevaa direktiiviä ei sovelleta, 
jos tuote täyttää lääkedirektiivin määritelmän lääkkeelle. Jotta voidaan määritellä onko tuote 
lääke vai lääkinnällinen laite, on tärkeää direktiivin 2001/83 mukaisesti tarkastella, kaikkia 
erityisiä kriteereitä lääkkeille vaihtoehtoina eikä kasautuvasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 78
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN I ALAKOHTA

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

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

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

Or. en

Perustelu

On varmistettava potilasturvallisuus. On selvennettävä lääkinnällisten laitteiden ja 
lääkkeiden välistä eroa. Kopiotuotteiden on kuuluttava samaan luokkaan kuin alkuperäiset 
tuotteet. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 79
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN I ALAKOHTA

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

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 80
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN I ALAKOHTA

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

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

c) lääkkeisiin, joihin sovelletaan direktiiviä 
2001/83/ETY. Päätös siitä, kuuluuko tuote 
edellä tarkoitetun direktiivin 
soveltamisalaan, kyseisen direktiivin 
1 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla,
vai tämän direktiivin soveltamisalaan, on 
tehtävä ottaen huomioon erityisesti tuotteen 
pääasiallinen vaikutustapa

Or. nl
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Perustelu

Nykyisessä muodossaan tekstin voidaan ajatella vähentävän esittelytestin merkitystä, ja 
luokittelussa voitaisiin keskittyä tuotteen pääasialliseen toimintatapaan. Tarkistuksella 
varmistetaan, että lääkkeen määritelmän toista osaa ei pidetä tärkeämpänä kuin sen 
ensimmäistä osaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 81
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN G ALAKOHTA

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

g) Poistetaan 6 kohta. (g) Korvataan 6 kohta seuraavasti:

"6. Jos tuote kuuluu neuvoston 
direktiivien 93/42/ETY ja 89/686/ETY 
soveltamisalaan, sovelletaan molempien 
direktiivien asiaa koskevia olennaisia 
vaatimuksia. Kun tuote on tarkoitettu 
ensisijaisesti direktiivissä 93/42/ETY 
tarkoitetuksi lääkinnälliseksi laitteeksi, 
sen on oltava kyseisen direktiivin 
säännösten mukainen, 
vaatimustenmukaisuuden arviointi 
mukaan luettuna. Epäselvissä tapauksissa 
valmistajan on käännyttävä ilmoitetun 
laitoksen tai toimivaltaisen viranomaisen 
puoleen." 

Or. en

Perustelu

On olemassa henkilökohtaiseen suojavarustukseen kuuluvia tuotteita, joiden tapauksessa on 
tärkeää, että ne kuuluvat direktiivin 93/42/ETY soveltamisalaan. Tämä koskee erityisesti 
tuotteita, kuten suojakäsineitä, jotka joutuvat suoraan kosketukseen kehonsisäisten osien 
kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 82
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 2 kohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 93/42/ETY)

– yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden markkinoille saattamista tai 
käyttöönottoa, jos ne täyttävät 11 artiklassa 
säädetyt edellytykset yhdessä liitteen VIII 
kanssa; II a, II b ja III luokan laitteisiin on 
liitettävä liitteessä VIII tarkoitettu vakuutus, 
joka on toimitettava nimetylle potilaalle.

– yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden markkinoille saattamista tai 
käyttöönottoa, jos ne täyttävät 11 artiklassa 
säädetyt edellytykset yhdessä liitteen VIII 
kanssa; II a, II b ja III luokan laitteisiin on 
liitettävä liitteessä VIII tarkoitettu vakuutus, 
joka on kopiona toimitettava nimetylle 
potilaalle tai kirjain- tai numerokoodilla 
tunnistetulle potilaalle.

Or. it

Perustelu

Termi “nimetty potilas” on jo mukana nykyisessä direktiivissä. Tietosuojan ja hoidon 
luottamuksellisuuden kannalta olisi myös mahdollista antaa potilaalle kirjain- tai 
numerotunnista. Jotta potilaalle voidaan antaa parhaat mahdolliset tiedot, alkuperäinen 
vakuutus olisi edelleen pidettävä hammaslääkärin säilyttämissä potilastiedoissa ja kopio 
toimitettava potilaalle. Kun otetaan huomioon, että potilaalla ei ole velvollisuutta säilyttää 
vakuutusta, tämä olisi käytännöllinen ja soveltuva järjestely, joka ei heikennä potilaan 
oikeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 83
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

(2 a) Korvataan 7 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa 
säädettyä menettelyä ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset."

Or. en

Perustelu

Tällä teknisellä tarkistuksella nykyinen teksti saatetaan vastaamaan uuden 
komitologiapäätöksen määräyksiä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 84
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

(2 a) Lisätään 7 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
"Jos viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a ja 7 artiklaa, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöksellä 2006/512/EY."

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden komitologiapäätöksen 
määräyksiä ja jotta siihen voidaan erityisesti sisällyttää valvonnan käsittelevä 
sääntelykomitea, koska jotkut kyseisistä toimenpiteistä ovat laajakantoisia toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen muita kuin keskeisiä osia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 85
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

8 artiklan 2 kohdan 2 a luetelmakohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(2 a) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan 
2 a luetelmakohta seuraavasti:
"– toimenpiteet ovat perusteltuja, se 
vahvistaa tarvittaessa kansanterveyden 
etujen mukaisesti tarvittavat yhteisön 
toimenpiteet 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen."

Or. en

Perustelu

Suojalausekkeella halutaan mahdollistaa (tässä yhteydessä toteutettujen) perusteltujen 
kansallisten toimenpiteiden pakollinen soveltaminen koko EU:n markkinoilla. Lisäksi on 
paikallaan saattaa lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 8 artiklassa tarkoitettu 
suojalausekemenettely vastaamaan direktiivin 14 b artiklan menettelyä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 86
2 ARTIKLAN 3 KOHTA
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9 artiklan 3 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden komitologiapäätöksen 
määräyksiä ja jotta siihen voidaan erityisesti sisällyttää valvonnan käsittelevä 
sääntelykomitea, koska jotkut kyseisistä toimenpiteistä ovat laajakantoisia toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen muita kuin keskeisiä osia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 87
2 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

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

(3 a) Korvataan 10 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"Suoritettuaan arvioinnin, jos mahdollista, 
yhdessä valmistajan kanssa jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille 1 kohdassa 
tarkoitetuista tapahtumista, joiden vuoksi 
toimenpiteitä suunnitellaan tai on 
toteutettu, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 8 artiklan soveltamista. 
Jäsenvaltioiden on perusteltava 
täsmällisesti suunnitellut tai toteutetut 
toimenpiteet. Erityisesti jäsenvaltioiden on 
perusteltava täsmällisesti mahdolliset 
poikkeamiset suunnitellusta toimenpiteestä 
toteutetussa toimenpiteessä."

Or. en
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Perustelu

Koska menettely koskee tapahtumista ilmoittamista, on erittäin tärkeää, että komissio 
koordinoi asiaa ja että komissiolla ja jäsenvaltioilla on kokonaisnäkemys yhteisön 
markkinoista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 88
2 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

10 artiklan 3 a kohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(3 b) Lisätään 10 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
"3 a. Komissio toteuttaa 7 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen asianmukaiset toimenpiteet 
tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että valvontajärjestelmä toimii sitovampien yksityiskohtien 
mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 89
2 ARTIKLAN 5 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

12 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

-a) lisätään 2 kohtaan 2 a alakohta 
seuraavasti:
“Kun on kyse verkostoituneesta 
lääkinnällisen informaatioteknologian 
järjestelmistä, 12 artiklaa ei sovelleta 
verkkojärjestelmään kokonaisuutena. 
Vaatimustenvastaisuuden arviointi on 
tehtävä erikseen kustakin verkossa 
olevasta lääkinnällisestä laitteesta eikä 
koko verkkojärjestelmästä.”

Or. xm
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Perustelu

On oltava mahdollista vaihtaa esim. suuren tietoverkon yksittäisiä osia ilman koko verkon 
uudelleensertifiointivelvollisuutta. Siksi tällaisissa järjestelmissä on voitava sertifioida 
yksittäiset osat erikseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 90
2 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

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

6 a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jos jäsenvaltio katsoo, että
a) liitteessä IX esitettyjen luokitusta 
koskevien sääntöjen soveltamiseksi 
tarvitaan päätös tietyn laitteen tai laitteiden 
luokan luokituksesta,
tai
b) tietty laite tai laiteperhe on liitteen IX 
määräyksistä poiketen luokiteltava toiseen 
luokkaan,
tai
c) laitteen tai laiteperheen yhdenmukaisuus 
on 11 artiklan määräyksistä poiketen 
vahvistettava soveltamalla vain yhtä tiettyä, 
11 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
joukosta valittua menettelyä,
se toimittaa komissiolle asianmukaisesti 
perustellun pyynnön ja kehottaa sitä 
ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Nämä toimenpiteet vahvistetaan 7 artiklan 
2 a kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden komitologiapäätöksen 
määräyksiä ja jotta siihen voidaan erityisesti sisällyttää valvonnan käsittävä sääntelykomitea, 
koska jotkut kyseisistä luokitusta koskevista päätöksistä ovat laajakantoisia toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen muita kuin keskeisiä osia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 91
2 ARTIKLAN 6 B KOHTA (uusi)

13 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

6 b) Lisätään 13 artiklaan c a alakohta 
seuraavasti:
"c a) Jäsenvaltioiden on säänneltävä 
kaikkien piilolinssien myyntiä ja jakelua 
määräaikaisen eritelmän perusteella 
kaikissa myyntipisteissä, jotta voidaan 
turvata Euroopan kuluttajien terveys ja 
turvallisuus ja samalla säilyttää 
mahdollisuus valita valtuutettu 
myyntipiste tai ostopaikka."

Or. xm

Perustelu

Koska piilolinssejä käytetään laajalti ja niiden myyntiin ja jakeluun ilman lääkärin määräystä 
liittyy riskejä, tätä artiklaa on erityisesti sovellettava kaiken tyyppisiin piilolinsseihin. 
Kuluttajansuoja olisi varmistettava linssien yleisen laadunvalvonnan avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 92
2 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

2. Valmistajan, joka omalla nimellään 
saattaa markkinoille laitteita ja jolla ei ole 
kotipaikkaa jäsenvaltiossa, on nimettävä 
yksi valtuutettu edustaja.

2. Valmistajan, joka omalla nimellään 
saattaa markkinoille laitteen ja jolla ei ole 
kotipaikkaa jäsenvaltiossa, on nimettävä tätä 
laitetta varten yksi valtuutettu edustaja 
Euroopan unionissa.

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä, että valmistajan on nimettävä laitteelle yksi valtuutettu edustaja, mutta 
hänen ei tarvitse välttämättä nimittää samaa valtuutettua edustajaa koko laitevalikoimalleen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 93
2 ARTIKLAN 9 KOHTA

14 b artiklan 4 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

Jos kansalliset toimenpiteet ovat 
perusteltuja, komissio toteuttaa tarvittavat 
yhteisön toimenpiteet 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jos 
kansalliset toimenpiteet eivät ole 
perusteltuja, komissio ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja kuulluille asianomaisille 
osapuolille.

Jos kansalliset toimenpiteet ovat 
perusteltuja, komissio toteuttaa tarvittavat 
yhteisön toimenpiteet 7 artiklan 2 a
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Jos kansalliset toimenpiteet 
eivät ole perusteltuja, komissio ilmoittaa 
asiasta jäsenvaltioille ja kuulluille 
asianomaisille osapuolille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden komitologiapäätöksen 
määräyksiä ja jotta siihen voidaan erityisesti sisällyttää valvonnan käsittävä sääntelykomitea, 
koska kyseiset toimenpiteet ovat laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa 
lainsäädäntöluonnoksen muita kuin keskeisiä osia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 94
2 ARTIKLAN 10 A KOHTA (uusi)

15 artiklan 5 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

(10 a) Korvataan 15 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
“Kliiniset tutkimukset on suoritettava 
liitteen X säännösten mukaisesti. Liitteen X 
säännöksiä voidaan muuttaa 7 artiklan
a kohdassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden komitologiapäätöksen 
määräyksiä ja jotta siihen voidaan erityisesti sisällyttää valvonnan käsittävä sääntelykomitea, 
koska kyseiset toimenpiteet ovat laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa 
lainsäädäntöluonnoksen muita kuin keskeisiä osia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 95
2 ARTIKLAN 13 KOHTA

20 artiklan 2 ja 3 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

2. Seuraavia tietoja ei käsitellä 
luottamuksellisina:

2. Seuraavia tietoja ei käsitellä 
luottamuksellisina:

a) 14 artiklan mukaiseen laitteiden 
markkinoille saattamisesta vastaavien 
henkilöiden rekisteröintiin liittyvät tiedot;

a) 14 artiklan mukaiseen laitteiden 
markkinoille saattamisesta vastaavien 
henkilöiden rekisteröintiin liittyvät tiedot;

b) 10 artiklan 3 kohdan mukaiset 
toimivaltaisen viranomaisen laatimat 
valvontaraportit;

b) 10 artiklan 3 kohdan mukaiset 
toimivaltaisen viranomaisen laatimat 
valvontaraportit;

c) myönnettyihin, muutettuihin, 
täydennettyihin, määräajaksi peruutettuihin, 
peruutettuihin tai evättyihin todistuksiin 
liittyvät tiedot.

c) myönnettyihin, muutettuihin, 
täydennettyihin, määräajaksi peruutettuihin, 
peruutettuihin tai evättyihin todistuksiin 
liittyvät tiedot.
c a) tiivistelmä II b ja III luokan laitteisiin 
liittyvistä tiedoista. 

3. Komissio voi 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen määrittää 
edellytykset, joiden mukaisesti muita tietoja 
voidaan saattaa julkisesti saataville, ja 
erityisesti vahvistaa velvoitteen, jonka 
mukaan II b ja III luokan laitteiden 
valmistajien on laadittava ja saatettava 
saataville tiivistelmä laitteeseen liittyvistä 
tiedoista.

3. Komissio voi 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen määrittää 
edellytykset, joiden mukaisesti muita tietoja 
voidaan saattaa julkisesti saataville.

Or. en

Perustelu

Tiedot IIB ja III luokkaan kuuluvista laitteista eivät saa koskaan olla luottamuksellisia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 96
2 ARTIKLAN 14 A KOHTA (uusi)

21 a artikla (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

14 a) Lisätään 21 a artikla seuraavasti:
"21 a artikla
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Eurooppalainen uudelleenkäsittelynormi
Komissio vahvistaa 7 artiklassa 
vahvistettua menettelyä noudattaen 
24 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta ja Euroopan lääkevirastoa 
(EMEA) kuultuaan eurooppalaista 
uudelleenkäsittelynormia koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.
Säännöt antavat tieteeseen perustuvat 
tekniset ohjeet käytettyjen (yhtä tai 
useampaa käyttöä varten tarkoitettujen) 
lääkinnällisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyä varten; sääntöjä 
päivitetään säännöllisin väliajoin, jotta 
voidaan varmistaa ennalta varautumisen 
periaatteeseen perustuva korkeatasoinen 
potilasturvallisuus. 
Jäsenvaltioita, joissa kansallinen 
lainsäädäntö ei anna lupaa
uudelleenkäsittelyyn tai 
uudelleenkäsiteltyjen lääkinnällisten 
laitteiden käyttöön, varten vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt pakollisista 
paikanpäällä tapahtuvista tarkastuksista, 
jotka suorittaa pätevä kansallinen 
viranomainen. Myös kansallisten 
viranomaisten on seurattava 
lääkinnällisten laitteiden käyttöä 
mainituissa jäsenvaltiossa esimerkiksi 
analysoimalla suhdetta suoritettujen 
hoitojen tai kirurgisten toimenpiteiden ja 
myytyjen/kierrätettyjen/sijoitettujen 
laitteiden välillä, jotta saadaan luotettavia 
tietoja ilman lupaa suoritettavan 
uudelleenkäsittelyn määrästä.”

Or. en

Perustelu

Käytettyjen, yhtä tai useampaa käyttöä varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
uudelleenkäsittely on yleinen käytäntö kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, vaikka se ei olisi 
laillista jossakin maassa.. Koska ei-ammatillinen uudelleenkäsittely saattaa aiheuttaa 
vakavaa vaaraa potilaiden terveydellä (mm. sairaalainfektioita), lainsäätäjää pyydetään 
antamaan ohjeet lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelyä varten. Yleinen kysymys siitä, 
voidaanko uudelleenkäsittely sallia vai ei, voi jäädä ratkaistavaksi kansallisella tasolla. 
Potilaiden turvallisuus edellyttää kuitenkin tiukkaa kontrollia ja valvontaa, mikäli 
jäsenvaltiossa harjoitettava uudelleenkäsittely on laitonta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 97
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 JA 2 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [12 kuukauden
kuluttua julkaisemisesta]. Niiden on 
toimitettava komissiolle viipymättä 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [24 kuukauden
kuluttua julkaisemisesta]. Niiden on 
toimitettava komissiolle viipymättä 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

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

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [24 kuukauden kuluttua niiden 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä].

Or. pl

Perustelu

Määräysten käyttöönottamisajan pidentäminen auttaa direktiivin täytäntöön panemisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 98
LIITE I, 1 KOHTA, -A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, 1 kohta (direktiivi 90/385/ETY)

-a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että kun ne kiinnitetään 
määrätyissä olosuhteissa ja vahvistetussa 
tarkoituksessa, niiden käyttö ei vaaranna 
potilaiden terveydentilaa tai turvallisuutta 
tai ympäristöä. Ne eivät saa aiheuttaa 
minkäänlaista vaaraa laitetta asentaville 
henkilöille tai soveltuvissa tapauksissa 
muille henkilöille.”

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon EU:n parempaa sääntelyä koskeva aloite, tavoite 
ympäristölainsäädännön sisällyttämisestä yhteisön kaikkeen lainsäädäntöön ja kyseisten 
direktiivien saattaminen ihmisiin käytettävistä lääkkeistä annetun direktiivin mukaiseksi sekä 
pyritään antamaan täsmällisempi viittaus Reach-ohjelman yleisiin tavoitteisiin, jotka on jo 
sisällytetty näihin direktiiveihin. Ellei laitelainsäädäntöä ja Reach-lainsäädäntöä yhdistetä, 
terveyttä ja turvallisuutta tai ympäristönäkökohtia ei voida suhteuttaa potillaan etuun, mikä 
vaikuttaisi lääkinnällisiin käytäntöihin ja terveydenhoidon saatavuuteen tavalla, joka ei ole 
järkevää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 99
LIITE I, 1 KOHTA, -A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, 3 kohta (direktiivi 90/385/ETY)

-a) korvataan 3 kohta seuraavasti:
"3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
ominaisuudet ja suorituskyky eivät saa 
kärsiä siinä määrin, että potilaiden 
terveydentila tai turvallisuus tai 
soveltuvissa tapauksissa muiden 
henkiöiden terveydentila tai turvallisuus tai 
ympäristö joutuu vaaraan valmistajan 
määrittelemän laitteen käyttöiän aikana, 
jonka kuluessa laitetta kuormitetaan 
normaaleissa käyttöolosuhteissa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon EU:n parempaa sääntelyä koskeva aloite, tavoite 
ympäristölainsäädännön sisällyttämisestä yhteisön kaikkeen lainsäädäntöön ja kyseisten 
direktiivien saattaminen ihmisiin käytettävistä lääkkeistä annetun direktiivin mukaiseksi sekä 
pyritään antamaan täsmällisempi viittaus Reach-ohjelman yleisiin tavoitteisiin, jotka on jo 
sisällytetty näihin direktiiveihin. Ellei laitelainsäädäntöä ja Reach-lainsäädäntöä yhdistetä, 
terveyttä ja turvallisuutta tai ympäristönäkökohtia ei voida suhteuttaa potilaan etuun, mikä 
vaikuttaisi lääkinnällisiin käytäntöihin ja terveydenhoidon saatavuuteen tavalla, joka ei ole 
järkevää.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 100
LIITE I, 1 KOHTA, A ALAKOHTA

Liite I, 9 kohta, 7 luetelmakohta (direktiivi 90/385/ETY)

Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto on 
validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet.

Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto on 
validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet. Validoinnin 
määritelmän on aina perustuttava kyseisen 
lääkinnällisen laitteen asianmukaiseen 
riskiluokitteluun. 

Or. en

Perustelu

Validoinnin periaatteissa on otettava huomioon olemassa olevat todelliset riskit. Vaatimukset 
neurokirurgian robottilaitteiden ohjelmistoille ovat epäilemättä aivan erilaisia kuin 
hammaspaikkojen hartsia kovettavien UV-lampun ohjelmistolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 101
LIITE I, 1 KOHTA, A A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, 9 a kohta (uusi) (direktiivi 90/385/ETY)

a a) lisätään 9 a kohta seuraavasti:
"9 a. Jos tiettyjä osia asennettaessa tai 
vaihdettaessa voi virheellisestä 
asennuksesta aiheutua riskejä, virheet on 
tehtävä mahdottomiksi jo osien 
suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. 
Liikkuvat osat ja/tai niiden koteloinnit on 
varustettava asianmukaisilla merkinnöillä, 
jos osien liikesuunta on tiedettävä riskin 
välttämiseksi. 
Käyttö- ja asennusohjeissa on tarvittaessa 
annettava lisätietoja näistä riskeistä. Jos 
virheellinen liittäminen voi aiheuttaa 
riskin, virheellinen liitäntä on tehtävä 
mahdottomaksi jo suunnitteluvaiheessa tai, 
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jos tämä ei ole mahdollista, tieto riskistä on 
merkittävä liitettäviin osiin ja tarvittaessa 
liittimiin."

Or. de

Perustelu

Myös elintärkeitä toimintoja omaavien lääkinnällisten laitteiden on täytettävä tietyt 
rakenteelliset perusperiaatteet, jotka on asetettu konedirektiivissä. Asiasta saadut huonot 
kokemukset edellyttävät niiden sisällyttämistä tähän direktiiviin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 102
LIITE I, 1 KOHTA, B ALAKOHTA

Liite I, 10 kohta (direktiivi 90/385/ETY)

10. Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää direktiivin 2001/83/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuna lääkkeenä ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, on tämän aineen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus tarkastettava
direktiivissä 2001/83/EY esitettyjä 
menetelmiä vastaavin menetelmin.

10. Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää direktiivin 2001/83/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuna lääkkeenä ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, on tämän aineen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus tarkastettava 
direktiivissä 2001/83/EY olevassa liitteessä 
I esitettyjä asiaa koskevia menetelmiä 
vastaavin menetelmin.

Kun on kyse aineesta,
– jolle on jo myönnetty lääkkeenä yhteisön 
markkinoille saattamista koskeva lupa 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93(*) 
tai asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti 
tai
– joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 
726/2004 liitteen soveltamisalaan
tai
– joka ovat peräisin ihmisverestä,
ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä Euroopan lääkevirastolta 
(EMEA) lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta. Lausunnossaan Euroopan 
lääkeviraston on otettava huomioon 

Ilmoitettu laitos pyytää, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen turvallisuus, laatu ja suunniteltu 
käyttötarkoitus, jäsenvaltioiden direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti nimeämältä 
toimivaltaiselta viranomaiselta tai
Euroopan lääkevirastolta (EMEA) 
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valmistusprosessi ja tiedot, jotka koskevat 
aineen sisällyttämistä laitteeseen.

lausunnon aineen laadusta ja 
turvallisuudesta. Lausunnossaan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston on otettava huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot siitä, onko 
aineen sisällyttäminen laitteeseen
hyödyllistä ilmoitetun laitoksen 
määritelmän mukaisesti.

Kun on kyse muista aineista, ilmoitetun 
laitoksen on, tarkastettuaan aineen 
käyttökelpoisuuden osana lääkinnällistä 
laitetta ja ottaen huomioon laitteen 
suunniteltu käyttötarkoitus, pyydettävä 
tieteellinen lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta yhdeltä niistä 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
jäsenvaltiot ovat nimenneet direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti. Lausunnossaan 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen
on otettava huomioon valmistusprosessi ja 
tiedot, jotka koskevat aineen sisällyttämistä
laitteeseen.

Kun on kyse ihmisverestä peräisin olevasta 
aineesta, ilmoitetun laitoksen on, 
tarkastettuaan aineen käyttökelpoisuuden 
osana lääkinnällistä laitetta ja ottaen 
huomioon laitteen suunniteltu 
käyttötarkoitus, pyydettävä tieteellinen 
lausunto aineen laadusta ja turvallisuudesta 
Euroopan lääkevirastolta. Lausunto 
annetaan 210 työpäivän kuluessa. 
Lausunnossaan Euroopan lääkeviraston on 
otettava huomioon valmistusprosessi ja 
tiedot siitä, onko aineen sisällyttäminen
laitteeseen hyödyllistä ilmoitetun laitoksen 
määritelmän mukaisesti.

Kun lääkinnälliseen laitteeseen sisältyvään 
apuaineeseen ja etenkin sen 
valmistusprosessiin tehdään muutoksia, ne 
on arvioitava noudattaen vastaavia 
menettelyjä kuin komission asetuksissa 
(EY) N:o 1084/2003(**) ja (EY) N:o 
1085/2003(***) säädetyt lääkkeiden 
muutoksiin sovellettavat 
arviointimenettelyt. Muutoksista on 
tiedotettava ilmoitetulle laitokselle, joka 
pyytää lausunnon asiaankuuluvalta lääkealan 
toimivaltaiselta viranomaiselta (joka 
osallistui alkuperäisen lausunnon laadintaan) 
saadakseen vahvistuksen sille, että 
apuaineen laatu ja turvallisuus säilyvät 
muuttumattomina, sekä sen varmistamiseksi, 
että muutokset eivät vaikuta haitallisesti 
etu/haitta-suhteeseen, joka on aineen 
lisäämisellä lääkinnälliseen laitteeseen.

Kun lääkinnälliseen laitteeseen sisältyvään 
apuaineeseen ja etenkin sen 
valmistusprosessiin tehdään muutoksia, 
niistä on tiedotettava ilmoitetulle laitokselle, 
joka pyytää lausunnon asianomaiselta 
lääkealan toimivaltaiselta viranomaiselta 
(joka osallistui alkuperäisen lausunnon 
laadintaan) saadakseen vahvistuksen sille, 
että apuaineen laatu ja turvallisuus säilyvät 
muuttumattomina, sekä sen varmistamiseksi, 
että muutokset eivät vaikuta haitallisesti 
etu/haitta-suhteeseen, joka on aineen 
lisäämisellä lääkinnälliseen laitteeseen.

Or. de

Perustelu

Nykyinen järjestelmä, jossa ilmoitetut laitokset voivat pyyttää lausunnon miltä tahansa asiaa 
käsittelevältä kansalliselta viranomaiselta, olisi säilytettävä, jotta voidaan varmistaa kyseessä 
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olevan aineen turvallisuuden ja laadun nopea ja kustannustehokas käsittely. Aineen 
käyttökelpoisuutta ei voida arvioida ilman sen laadun ja turvallisuuden huomioon ottamista. 
Ilmoitetun laitoksen on otettava huomioon viranomaisen lausunto lääkinnällisen laitteen 
loppuarvioinnissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 103
LIITE I, 1 KOHTA, C ALAKOHTA

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

10 a Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana tuote, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […] 2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jolla 
voi laitteen vaikutuksen lisäksi olla 
lisävaikutus ihmiskehoon, tuotteen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus on 
tarkastettava [pitkälle kehitetyistä terapioista 
ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 
muuttamisesta annetussa] asetuksessa (EY) 
N:o […] esitettyjä soveltuvia menetelmiä 
vastaavin menetelmin.

10a. Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana tuote, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää [pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […] 2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna pitkälle 
kehitetyissä terapioissa käytettävänä 
lääkkeenä ja jolla voi laitteen vaikutuksen 
lisäksi olla lisävaikutus ihmiskehoon, 
tuotteen laatu, turvallisuus ja 
käyttökelpoisuus on tarkastettava 
direktiivissä 2001/83/EY olevan liitteen I 
IV osan 5 kohdassa sekä [pitkälle 
kehitetyistä terapioista ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetussa] 
asetuksessa (EY) N:o […] esitettyjä 
soveltuvia menetelmiä vastaavin 
menetelmin.

Ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
tuotteen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä [pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevältä komitealta] lausunto tuotteen 
laadusta ja turvallisuudesta. Lausunnossaan 
[pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean] on otettava huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot, jotka koskevat 
tuotteen sisällyttämistä laitteeseen.

Ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
tuotteen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen turvallisuus, laatu ja suunniteltu 
käyttötarkoitus, pyydettävä Euroopan 
lääkevirastolta lausunto tuotteen laadusta ja 
turvallisuudesta.

Or. de
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Perustelu

Yhdistelmätuotteet voivat ihmisestä peräisin olevien kudosteknologiatuotteiden lisäksi 
sisältää myös geeniterapiassa ja soluterapiassa käytettäviä lääkkeitä. 

Ilmoitettu laitos ei voi arvioida aineen käyttökelpoisuutta aineen laadun ja turvallisuuden 
huomioon ottamista. Euroopan lääkevirasto vastaa aineen turvallisuuden ja laadun 
yksityiskohtaisesta arvioimisesta. Ilmoitetun laitoksen on otettava huomioon Euroopan 
lääkeviraston lausunto lääkinnällisen laitteen loppuarvioinnissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 104
LIITE II, 1 KOHTA, A ALAKOHTA
Liite I, 1 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

1. Laitteet on suunniteltava ja valmistettava 
siten, että suunnitelluissa olosuhteissa ja 
suunniteltuihin tarkoituksiin käytettyinä ja 
kun suunnitelluilla käyttäjillä on tarvittava 
tekninen tietämys, kokemus tai koulutus, 
laitteet eivät vaaranna potilaiden 
terveydentilaa ja turvallisuutta eivätkä 
käyttäjien tai soveltuvissa tapauksissa 
muiden henkilöiden turvallisuutta ja 
terveyttä, edellyttäen, että niiden 
suunniteltuun käyttöön mahdollisesti 
liittyvät riskit ovat potilaalle aiheutuvaan 
etuun nähden hyväksyttäviä ja yhteensopivia 
terveyden ja turvallisuuden suojelun korkean 
tason kanssa. Myös laitteen ergonomisista 
ominaisuuksista ja sen suunnitellusta 
käyttöympäristöstä johtuvia virheellisen 
käytön riskejä on vähennettävä 
mahdollisimman pitkälti.

1. Laitteet on suunniteltava ja valmistettava 
siten, että suunnitelluissa olosuhteissa ja 
suunniteltuihin tarkoituksiin käytettyinä 
ottaen huomioon erityisesti sen, onko laite 
tarkoitettu ammatilliseen käyttöön vai ei, 
laitteet eivät vaaranna potilaiden 
terveydentilaa ja turvallisuutta eivätkä 
käyttäjien tai soveltuvissa tapauksissa 
muiden henkilöiden turvallisuutta ja 
terveyttä tai ympäristöä, edellyttäen, että 
niiden suunniteltuun käyttöön mahdollisesti 
liittyvät riskit ovat potilaalle aiheutuvaan 
etuun nähden hyväksyttäviä ja yhteensopivia 
terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön 
suojelun korkean tason kanssa. Valmistajan 
on arvioitava laitteen ergonomisiin 
ominaisuuksiin ja sen suunniteltuun 
käyttöympäristöön mahdollisesti liittyvät 
virheellisen käytön riskit ja vähennettävä 
niitä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon kyseisten direktiivien saattaminen ihmisiin käytettävistä 
lääkkeistä annetun direktiivin mukaiseksi sekä pyritään antamaan täsmällisempi viittaus 
Reach-ohjelman yleisiin tavoitteisiin, jotka on jo sisällytetty näihin direktiiveihin. Ellei 
laitelainsäädäntöä ja Reach-lainsäädäntöä yhdistetä, terveyttä ja turvallisuutta tai 
ympäristönäkökohtia ei voida suhteuttaa potilaan etuun, mikä vaikuttaisi lääkinnällisiin 
käytäntöihin ja terveydenhoidon saatavuuteen tavalla, joka ei ole järkevää. 
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Viittaukset käyttäjien koulutukseen ja virheelliseen käyttöön saattavat aiheuttaa sekaannusta 
ja tulkintaeroja. On oleellisen tärkeää tietää, onko laite tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön 
vai ei, ja onko tuotteen suunnittelusta tehty sisäinen riskianalyysi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 105
LIITE II, 1 KOHTA, A A ALAKOHTA (uusi)
Liite I, 6 a kohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(a a) lisätään 6 a kohta seuraavasti:
"6 a. Valmistajan tai tämän edustajan on 
annettava ilmoitus tuotteensa 
uudelleenkäsittelystä koko Euroopan 
unionissa.
Kun valmistaja tai tämän edustaja 
ilmoittaa, että tuote on tarkoitettu yhtä 
käyttöä varten, hänen on osoitettava, miksi 
kyseistä tuotetta voidaan käyttää vain 
kerran ja määriteltävä ominaisuudet ja 
tekniset seikat, jotka aiheuttavat vaaraa, 
mikäli tuotteen ilmoitetaan olevan 
useampaa käyttöä varten. Valmistajan tai 
tämän edustajan on ilmoitettava lisäksi, 
millä teknisillä edellytyksillä laite 
voitiaisiin suunnitella ja valmistaa 
useampaa käyttöä varten.
Kun valmistaja tai tämän edustaja 
ilmoittaa, että tuote on tarkoitettu 
useampaa käyttöä varten, hänen on 
annettava yksityiskohtaiset asiakirjoin 
esitetyt tiedot siitä, miten laite voidaan 
uudelleenkäsitellä turvallisesti.

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden käyttöluokittelu on nykyisin valmistajien vastuulla eikä ole aina 
kattava. Toisinaan tuote suunnitellaan yhtä käyttöä varten ja saatetaan markkinoille yhden 
käytön tuotteena, jotta voitaisiin lisätä myyntiä ja kasvattaa voittoja, samalla kun olisi 
helppoa rakentaa laite useampaa käyttöä varten tai viedä teknistä kehitystä siihen suuntaan. 
Taloudelliset paineet saattavat kuitenkin pakottaa sairaalat tai lääkärit käyttämään uudelleen 
yhtä käyttöä varten tarkoitettuja tuotteita, vaikka heillä ei olisi keinoja tai osaamista tuotteen 
puhdistamiseksi ja käsittelemiseksi asianmukaisella tavalla. Tämä aiheuttaa vakavaa vaaraa 
potilaille esim. sairaalainfektioina. Sen vuoksi ehdotetaan, että valmistajan on perusteltava 
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tuotteen julistaminen yhtä käyttöä varten. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 106
LIITE II, 1 KOHTA, B ALAKOHTA

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

7.4 Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää direktiivin 2001/83/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuna lääkkeenä ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, on tämän aineen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus tarkastettava 
direktiivissä 2001/83/EY esitettyjä 
menetelmiä vastaavin menetelmin.

Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää direktiivin 2001/83/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuna lääkkeenä ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, on tämän aineen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus tarkastettava 
direktiivissä 2001/83/EY olevassa liitteessä 
I esitettyjä asiaa koskevia menetelmiä 
vastaavin menetelmin.

Kun on kyse aineesta,
– jolle on jo myönnetty lääkkeenä yhteisön 
markkinoille saattamista koskeva lupa 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93(*) 
tai asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti
tai
– joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 
726/2004 liitteen soveltamisalaan
tai
– jotka ovat peräisin ihmisverestä,
ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä Euroopan lääkevirastolta 
(EMEA) lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta. Lausunnossaan Euroopan 
lääkeviraston on otettava huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot, jotka koskevat 
aineen sisällyttämistä laitteeseen.

Ilmoitettu laitos pyytää, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen turvallisuus, laatu ja suunniteltu 
käyttötarkoitus, jäsenvaltioiden direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti nimeämältä 
toimivaltaiselta viranomaiselta tai
Euroopan lääkevirastolta (EMEA) 
lausunnon aineen laadusta ja 
turvallisuudesta. Lausunnossaan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston on otettava huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot siitä, onko 
aineen sisällyttäminen laitteeseen 
hyödyllistä ilmoitetun laitoksen 
määritelmän mukaisesti.

Kun on kyse muista aineista, ilmoitetun 
laitoksen on, tarkastettuaan aineen 

Kun on kyse ihmisverestä peräisin olevasta 
aineesta, ilmoitetun laitoksen on, 
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käyttökelpoisuuden osana lääkinnällistä 
laitetta ja ottaen huomioon laitteen 
suunniteltu käyttötarkoitus, pyydettävä 
tieteellinen lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta yhdeltä niistä 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
jäsenvaltiot ovat nimenneet direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti. Lausunnossaan 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen
on otettava huomioon valmistusprosessi ja 
tiedot, jotka koskevat aineen sisällyttämistä
laitteeseen.

tarkastettuaan aineen käyttökelpoisuuden 
osana lääkinnällistä laitetta ja ottaen 
huomioon laitteen suunniteltu 
käyttötarkoitus, pyydettävä tieteellinen 
lausunto aineen laadusta ja turvallisuudesta 
Euroopan lääkevirastolta. Lausunnossaan 
Euroopan lääkeviraston on otettava 
huomioon valmistusprosessi ja tiedot siitä, 
onko aineen sisällyttäminen laitteeseen 
hyödyllistä ilmoitetun laitoksen 
määritelmän mukaisesti.

Kun lääkinnälliseen laitteeseen sisältyvään 
apuaineeseen ja etenkin sen 
valmistusprosessiin tehdään muutoksia, ne 
on arvioitava noudattaen vastaavia 
menettelyjä kuin komission asetuksissa 
(EY) N:o 1084/2003(**) ja (EY) N:o 
1085/2003(***) säädetyt lääkkeiden 
muutoksiin sovellettavat 
arviointimenettelyt. Muutoksista on 
tiedotettava ilmoitetulle laitokselle, joka 
pyytää lausunnon asianomaiselta lääkealan 
toimivaltaiselta viranomaiselta (joka 
osallistui alkuperäisen lausunnon laadintaan) 
saadakseen vahvistuksen sille, että
apuaineen laatu ja turvallisuus säilyvät 
muuttumattomina, sekä sen varmistamiseksi, 
että muutokset eivät vaikuta haitallisesti 
etu/haitta-suhteeseen, joka on aineen 
lisäämisellä lääkinnälliseen laitteeseen.

Kun lääkinnälliseen laitteeseen sisältyvään 
apuaineeseen ja etenkin sen 
valmistusprosessiin tehdään muutoksia, 
niistä on tiedotettava ilmoitetulle laitokselle, 
joka pyytää lausunnon asianomaiselta 
lääkealan toimivaltaiselta viranomaiselta 
(joka osallistui alkuperäisen lausunnon 
laadintaan) saadakseen vahvistuksen sille, 
että apuaineen laatu ja turvallisuus säilyvät 
muuttumattomina, sekä sen varmistamiseksi, 
että muutokset eivät vaikuta haitallisesti 
etu/haitta-suhteeseen, joka on aineen 
lisäämisellä lääkinnälliseen laitteeseen.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 107
LIITE II, 1 KOHTA, B ALAKOHTA

Liite I, 7.4 kohta (direktiivi 93/42/ETY)
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7.4 Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää direktiivin 2001/83/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuna lääkkeenä ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, on tämän aineen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus tarkastettava 
direktiivissä 2001/83/EY esitettyjä 
menetelmiä vastaavin menetelmin.

7.4.1 Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana aine, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklassa tarkoitettuna 
lääkkeenä ja jolla voi laitteen vaikutuksen 
lisäksi olla lisävaikutus ihmiskehoon, on 
tämän aineen laatu, turvallisuus ja 
käyttökelpoisuus tarkastettava, ottaen 
huomioon laitteen suunniteltu 
käyttötarkoitus, direktiivissä 2001/83/EY 
esitettyjä menetelmiä vastaavin menetelmin.

Kun on kyse aineesta,
– jolle on jo myönnetty lääkkeenä yhteisön 
markkinoille saattamista koskeva lupa 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93(*) 
tai asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti
tai
– joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 
726/2004 liitteen soveltamisalaan
tai
ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä Euroopan lääkevirastolta 
(EMEA) lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta. Lausunnossaan Euroopan 
lääkeviraston on otettava huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot, jotka koskevat 
aineen sisällyttämistä laitteeseen.

7.4.2 Kun on kyse ensimmäisessä 
kappaleessa tarkoitetuista aineista, 
ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä tieteellinen lausunto aineen 
laadusta ja turvallisuudesta sekä kliinisestä 
hyöty/haitta-suhteesta sisällytettäessä aine 
lääkinnälliseen laitteeseen. Tieteellinen 
lausunto annetaan ottaen huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot, jotka koskevat 
aineen sisällyttämistä laitteeseen.

Kun on kyse muista aineista, ilmoitetun 
laitoksen on, tarkastettuaan aineen 
käyttökelpoisuuden osana lääkinnällistä 
laitetta ja ottaen huomioon laitteen 
suunniteltu käyttötarkoitus, pyydettävä 
tieteellinen lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta yhdeltä niistä 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
jäsenvaltiot ovat nimenneet direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti. Lausunnossaan 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
on otettava huomioon valmistusprosessi ja 
tiedot, jotka koskevat aineen sisällyttämistä 
laitteeseen.

7.4.3 Saadakseen toisessa kappaleessa 
tarkoitetun tieteellisen lausunnon, 
ilmoitetun laitoksen on käännyttävä yhden
niistä toimivaltaisista laitoksista puoleen, 
jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti.
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Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
asetuksen (EY) No 726/2004 (*) 
säännösten mukaisesti joko annettava 
tieteellinen lausunto ilmoitetulle laitokselle 
tai kehotettava sitä kääntymään Euroopan 
lääkeviraston (EMEA) puoleen tieteellisen 
lausunnon saamiseksi viraston komiteoiden 
avulla.
7.4.2 Kun laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana ihmisverestä 
peräisin oleva aine, ilmoitetun laitoksen on, 
tarkastettuaan aineen käyttökelpoisuuden 
osana lääkinnällistä laitetta ja ottaen 
huomioon laitteen suunniteltu 
käyttötarkoitus, pyydettävä Euroopan 
lääkevirastolta lausunto tuotteen laadusta 
ja turvallisuudesta sekä kliinisestä 
hyöty/haitta-suhteesta sisällytettäessä aine 
lääkinnälliseen laitteeseen. Lausunnossaan 
Euroopan lääkeviraston on otettava 
huomioon valmistusprosessi ja tiedot, jotka 
koskevat aineen sisällyttämistä laitteeseen.

Kun lääkinnälliseen laitteeseen sisältyvään 
apuaineeseen ja etenkin sen 
valmistusprosessiin tehdään muutoksia, ne 
on arvioitava noudattaen vastaavia 
menettelyjä kuin komission asetuksissa (EY) 
N:o 1084/2003(**) ja (EY) N:o 
1085/2003(***) säädetyt lääkkeiden 
muutoksiin sovellettavat arviointimenettelyt. 
Muutoksista on tiedotettava ilmoitetulle 
laitokselle, joka pyytää lausunnon 
asianomaiselta lääkealan toimivaltaiselta 
viranomaiselta (joka osallistui alkuperäisen 
lausunnon laadintaan) saadakseen 
vahvistuksen sille, että apuaineen laatu ja 
turvallisuus säilyvät muuttumattomina, sekä 
sen varmistamiseksi, että muutokset eivät 
vaikuta haitallisesti etu/haitta-suhteeseen, 
joka on aineen lisäämisellä lääkinnälliseen 
laitteeseen.

7.4.5 Kun lääkinnälliseen laitteeseen 
sisältyvään apuaineeseen ja etenkin sen 
valmistusprosessiin tehdään muutoksia, ne 
on arvioitava noudattaen vastaavia 
menettelyjä kuin komission asetuksissa (EY) 
N:o 1084/2003(**) ja (EY) N:o 
1085/2003(***) säädetyt lääkkeiden 
muutoksiin sovellettavat arviointimenettelyt. 
Muutoksista on tiedotettava ilmoitetulle 
laitokselle, joka pyytää lausunnon 
asianomaiselta lääkealan toimivaltaiselta 
viranomaiselta (joka osallistui alkuperäisen 
lausunnon laadintaan) saadakseen 
vahvistuksen sille, että apuaineen laatu ja 
turvallisuus säilyvät muuttumattomina, sekä 
sen varmistamiseksi, että muutokset eivät 
vaikuta haitallisesti etu/haitta-suhteeseen, 
joka on aineen lisäämisellä lääkinnälliseen 
laitteeseen.

Kun asianomaisella lääkealan 
toimivaltaisella viranomaisella (joka 
osallistui alkuperäisen lausunnon 
laadintaan) on apuainetta koskevia tietoja, 
joilla saattaa olla vaikututusta 
vakiintuneeseen etu/haitta-suhteeseen, joka 
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on aineen lisäämisellä lääkinnälliseen 
laitteeseen, viranomaisen on annettava 
ilmoitetulle laitokselle päivitetty tieteellinen 
lausunto. Ilmoitetun laitoksen on otettava 
päivitetty tieteellinen lausunto huomioon 
tehdessään uutta arviota 
vaatimustenmukaisuusmenettelystä. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 108
LIITE II, 1 KOHTA, C ALAKOHTA

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

7.4 a Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana tuote, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää [pitkälle 
kehitetyistä terapioista ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o […] 2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jolla 
voi laitteen vaikutuksen lisäksi olla 
lisävaikutus ihmiskehoon, tuotteen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus on 
tarkastettava [pitkälle kehitetyistä terapioista 
ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 
muuttamisesta annetussa] asetuksessa (EY) 
N:o […] esitettyjä menetelmiä vastaavin 
menetelmin.

7.4a. Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana tuote, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää [pitkälle 
kehitetyistä terapioista ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […] 2 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuna pitkälle 
kehitetyissä terapioissa käytettävänä 
lääkkeenä ja jolla voi laitteen vaikutuksen 
lisäksi olla lisävaikutus ihmiskehoon, 
tuotteen laatu, turvallisuus ja 
käyttökelpoisuus on tarkastettava 
direktiivissä 2001/83/EY olevan liitteen I 
IV osan 5 kohdassa sekä [pitkälle 
kehitetyistä terapioista ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetussa] 
asetuksessa (EY) N:o […] esitettyjä 
soveltuvia menetelmiä vastaavin 
menetelmin.

Ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
tuotteen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä [pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevältä komitealta] lausunto tuotteen 
laadusta ja turvallisuudesta. Lausunnossaan 
[pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean] on otettava huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot, jotka koskevat 

Ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
tuotteen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen turvallisuus, laatu ja suunniteltu 
käyttötarkoitus, pyydettävä Euroopan 
lääkevirastolta lausunto tuotteen laadusta ja 
turvallisuudesta.
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tuotteen sisällyttämistä laitteeseen.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 109
LIITE II, 1 KOHTA, C A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, 7.5 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

c a) korvataan 7.5 kohta seuraavasti:
“Laitteet on suunniteltava ja valmistettava 
siten, että minimoidaan riski, joka aiheutuu 
aineiden vuotamisesta laitteesta. Laitteet 
eivät saa sisältää syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi luokiteltuja, direktiivin 
67/548/ETY liitteen I mukaisesti luokkaan 
1 tai 2 kuuluvia aineita, jos saatavilla on 
vaihtoehtoja, joissa tällaisia aineita ei ole." 

Or. en

Perustelu

Yhteisön lainsäädännössä on jo kielletty syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja 
lisääntymiselle vaarallisten aineiden käyttö yleisön käyttöön tarkoitetuissa aineissa ja 
valmisteissa sekä kosmetiikassa. Tiettyjen lisääntymiselle vaarallisten ftalaattien käyttö 
leikkikaluissa on jo kielletty. Lääkinnällisistä laitteista näiden ftalaattien aiheuttama altistus 
voi olla paljon suurempi. Potilaat ovat jo itsessään herkkiä vaikutuksille ja siksi heitä ei saa 
tarpeettomasti altistaa syöpää aiheuttaville, perimää vaurioittaville ja lisääntymiselle 
vaarallisille aineille. On täsmennettävä, että syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja 
lisääntymiselle vaarallisia aineita sisältävät lääkinnälliset laitteet eivät täytä oleellisia 
vaatimuksia, jos saatavana on turvallisempia laitteita, jotka eivät kyseisiä aineita sisällä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 110
LIITE II, 1 KOHTA, C A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, 7.5 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

c a) korvataan 7.5 kohta seuraavasti:
“Laitteet on suunniteltava ja valmistettava 
siten, että minimoidaan riskit, joita 
aiheutuu aineiden vuotamisesta laitteesta. 
Laitteet eivät saa sisältää 
karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
luokiteltuja aineita, kun hoidettavana on 
korkean riskin ryhmiä kuten 
vastasyntyneitä, raskaana olevia naisia ja 
potilaita, jotka saavat hemodialyysihoitoa 
tai toistuvia verituotesiirtoja, jos saatavilla 
on turvallisempia vaihtoehtoja." 

Or. en

Perustelu

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet on 
perustelluista syistä kielletty monissa tuotteissa kuten kosmetiikassa ja leluissa. Se on hyvänä 
esimerkkinä kieltämiselle myös lääkinnällisistä laitteista ainakin silloin, kun on kyse väestön 
herkistä osista, mikäli turvallisempia vaihtoehtoja on olemassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 111
LIITE II, 1 KOHTA, D A ALAKOHTA (uusi)
Liite I, 9.4. kohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

d a) lisätään 9.4. kohta seuraavasti:
9.4 Jos tiettyjä osia asennettaessa tai 
vaihdettaessa voi virheellisestä 
asennuksesta aiheutua riskejä, virheet on 
tehtävä mahdottomiksi jo osien 
suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. 
Liikkuvat osat ja/tai niiden koteloinnit on 
varustettava asianmukaisilla merkinnöillä, 
jos osien liikesuunta on tiedettävä riskin 
välttämiseksi. 
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Käyttö- ja asennusohjeissa on tarvittaessa 
annettava lisätietoja näistä riskeistä. Jos 
virheellinen liittäminen voi aiheuttaa 
riskin, virheellinen liitäntä on tehtävä 
mahdottomaksi jo suunnitteluvaiheessa tai, 
jos tämä ei ole mahdollista, tieto riskistä on 
merkittävä liitettäviin osiin ja tarvittaessa 
liittimiin.

Or. de

Perustelu

Myös elintärkeitä toimintoja omaavien lääkinnällisten laitteiden on täytettävä tietyt 
rakenteelliset perusperiaatteet, jotka on asetettu konedirektiivissä. Asiasta saadut huonot 
kokemukset edellyttävät niiden sisällyttämistä tähän direktiiviin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 112
LIITE II, 1 KOHTA, E ALAKOHTA

Liite I, 12.1 a kohta (direktiivi 93/42/ETY)

12.1 a Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto on 
validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet.

”12.1 a Kun on kyse laitteista, jotka 
sisältävät ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto on 
validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet.” Validoinnin 
määritelmän on aina perustuttava kyseisen 
lääkinnällisen laitteen asianmukaiseen 
riskiluokitteluun. 

Or. en

Perustelu

Validoinnin periaatteissa on otettava huomioon olemassa olevat todelliset riskit. Vaatimukset 
neurokirurgian robottilaitteiden ohjelmistoille ovat epäilemättä aivan erilaisia kuin 
hammaspaikkojen hartsia kovettavien UV-lampun ohjelmistolle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 113
LIITE II, 1 KOHTA, E ALAKOHTA

Liite I, 12.1a. kohta (direktiivi 93/42/ETY)

12.1 a Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto on 
validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet.

12.1 a Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto on 
validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet. Validoinnin 
kustannusten ja laajuuden on perustuttava 
asianmukaiseen riskiluokitukseen.

Or. it

Perustelu

Validoinnin käsite on epäselvä, ja on tarpeettomien mittausten ja selvitysten tulvan. Pienten 
sterilointilaitteiden ja lämpösterilointilaitteiden validoinnista on sanottava, että monet 
palveluntarjoajat ovat esittäneet pyyntöjä, myös taloudellisia, jotka eivät ole missään 
suhteessa menettelyjen validointiin. Voidaan aiheellisesti pelätä, että validoinnin käsite 
johtaa kustannusten suhteettomaan kasvuun ilman, että potilaiden turvallisuus lisääntyy 
havaittavasti. Validoinnin kustannusten ja laajuuden on perustuttava olemassa oleviin 
tosiasiallisiin riskeihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 114
LIITE II, 1 KOHTA, G ALAKOHTA, II A ALAKOHTA (uusi)

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

ii a) korvataan f alakohta seuraavasti:
”f) asianmukaisissa tapauksissa tieto siitä, 
että laite on tarkoitettu vain yhteen 
käyttöön, mikäli se on suunniteltu 
käytettäväksi vain kerran yhdelle 
potilaalle”

Or. es

Perustelu

On tarpeen selventää käsitteen “vain yhteen käyttöön" merkitystä, koska kaikki valmistajat ja 
elimet, joille asiasta ilmoitetaan, eivät tulkitse sitä samalla tavalla. Edellä mainitun vastaisia 
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tulkintoja on ehdotettu jopa tunnuksia koskevissa yhdenmukaistetuissa säännöissä; tästä 
esimerkkinä on "vain yhteen käyttöön" -merkinnällä varustettu tuote, jota tietty tiimi käyttää 
yhden toimenpidekokonaisuuden aikana useampaan potilaaseen; seuraavassa 
toimenpidekokonaisuudessa tiimi vaihtuu. Tällaista tulkintaa ei lopulta hyväksytty. 
Epäselvyys tässä asiassa saattaa johtaa siihen, että tuotteita käytetään epäasianmukaisesti, 
mistä seuraa infektiovaaraa potilaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 115
LIITE II, 1 KOHTA, G ALAKOHTA, II A ALAKOHTA (uusi)

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

ii a) korvataan f alakohta seuraavasti:
“f) tarvittaessa ilmoitus siitä, että 
valmistajan vastuu rajoittuu koskemaan 
vain yhtä käyttöä, sulkematta ilmoituksella 
pois mahdollisuutta laitteen 
uudelleenkäsittelyyn validoitua menettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Termin “lääkinnällinen laite yhteen käyttöön” tarkka merkitys ei ole täysin selvä. Nykyisessä 
direktiivissä edellytetään, että valmistajien lääkinnällisiin laitteisiin käyttämissä merkinnöissä 
on maininta siitä, onko laite tarkoitettu vain yhteen käyttöön (liite II, 13.3 f)). Termien 
epäselvyyden vuoksi jäsenvaltiot katsovat, että ”yhteen käyttöön tarkoitettu” on sama kuin 
”mahdoton käsitellä uudelleen”. Kuitenkin niissä jäsenvaltioissa, joissa valvottu 
uudelleenkäsittely on sallittua, tunnustetaan, että uudelleenkäsittelykelpoisuus riippuu 
yksinomaan objektiivisista kriteereistä, jotka liittyvät korkeisiin laatu- ja 
turvallisuusnormeihin. Merkintää “tarkoitettu yhteen käyttöön” olisikin tulkittava niin, että se 
rajoittaa valmistajan vastuun laitteen ensimmäiseen käyttöön eikä merkitse laitteen 
soveltumattomuutta uudelleenkäsittelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 116
LIITE II, 1 KOHTA, G ALAKOHTA, II A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, 13.3. kohta, f alakohta (direktiivi 93/42/ETY)
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ii a) korvataan f alakohta seuraavasti:
”f) tarvittaessa ilmoitus siitä, että 
valmistajan vastuu rajoittuu koskemaan 
vain yhtä käyttöä. Ilmoituksella ei suljeta 
pois mahdollisuutta laitteen 
uudelleenkäsittelyyn validoitua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

On saatava loppumaan nykyinen epävarmuus merkinnän "vain yhteen käyttöön" seurauksista. 
Jotta merkinnän ei ymmärrettäisi sulkevan pois uudelleenkäsittelyä, olisi selvennettävä, että 
se viittaa vain valmistajan vastuuseen, mutta sallii uudelleenkäsittelyn validoituja menettelyjä 
noudattaen.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 117
LIITE II, 1 KOHTA, H ALAKOHTA, -I ALAKOHTA (uusi)

Liite I, 13.6. kohta, i alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

-i) korvataan i alakohta seuraavasti:
“i) ajankohta, jolloin käyttöohjeet on 
viimeksi tarkistettu."

Or. xm

Perustelu

Tämä maininta on direkiivissä 98/79/ETY in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista ja on erittäin hyödyllinen, koska käyttöohjeita muutetaan usein ja
versioita on monia. Siten käyttäjät aina varmistaa, onko heillä tarkistettu versio. Maininta on 
vieläkin tärkeämpi, jos suunnitellaan käyttöohjeiden antamista elektronisessa muodossa. 
Muutetut versiot sisältävät usein parannuksia, jotka perustuvat tuotteiden käyttökokemuksiin, 
vahinkojen estämiseen tai epäasianmukaiseen käyttöön, ja ovat siten merkityksellisiä tuotteen 
turvallisuuden kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 118
LIITE II, 1 KOHTA, I A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, 14 a kohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)
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i a) lisätään 14 a kohta seuraavasti:
"14 a. Toimivaltaisen viraston tai 
kansallisen viranomaisen on annettava 
yhdistelmätuotteen arviointia koskeva 
lausunto 210 työpäivän kuluessa."

Or. xm

Perustelu

Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, jotta valmistaja saa kohtuullisessa ajassa 
tiedon siitä, saako hänen tuotteensa markkinointiluvan vai ei.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 119
LIITE II, 9 KOHTA, C ALAKOHTA, VII ALAKOHTA

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

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

vii) Korvataan 4,4. kohta seuraavasti:

”4.4 Sääntö 16
Erityisesti diagnostisen radiologian kuvien 
tallentamiseen käytettävät laitteet kuuluvat 
II a luokkaan.
Huom: tämä koskee 
primaaritallennusvälineitä kuten 
röntgentunnistimia eikä myöhemmin 
tapahtuvassa kopioinnissa tai 
varastoinnissa käytettäviä välineitä."

Or. xm

Perustelu

Lisäyksellä halutaan varmistaa, ettei rajoittavia vaatimuksia sovelleta liian laajalti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête ja Véronique Mathieu

Tarkistus 120
LIITE II, 10 KOHTA

Liite X, 1.1. kohta, 1.1.1., 1.1.2. ja 1.1.3. alakohta (direktiivi 93/42/ETY)
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1.1.1 joko saatavilla olevasta, kyseistä 
aihetta käsittelevästä tieteellisestä 
kirjallisuudesta tehtyyn kriittiseen 
arviointiin, joka koskee laitteen 
turvallisuutta, suorituskykyä, 
suunnitteluominaisuuksia ja suunniteltua 
käyttötarkoitusta, ja jossa

1.1.1. joko saatavilla olevasta, kyseistä 
aihetta käsittelevästä tieteellisestä 
kirjallisuudesta tehtyyn kriittiseen 
arviointiin, joka koskee laitteen 
turvallisuutta, suorituskykyä, 
suunnitteluominaisuuksia ja suunniteltua 
käyttötarkoitusta, ja jossa

– osoitetaan laitteen vastaavuus sen laitteen 
kanssa, jota tiedot koskevat, ja

– osoitetaan laitteen käyttötarkoitusten, 
ohjeiden, hyötyjen ja riskien suhteen ja 
odotetun terapeuttisen vaikutuksen 
vastaavuus sen laitteen kanssa, jota tiedot 
koskevat, ja 

– asianmukaisesti osoitetaan olennaisten 
vaatimusten mukaisuus;

– asianmukaisesti osoitetaan olennaisten 
vaatimusten mukaisuus;

1.1.2 tai kriittiseen arvioon kaikista tehtyjen 
kliinisen tutkimusten tuloksista;

1.1.2. 1.1.2 tai kriittiseen arvioon kaikista 
tehtyjen kliinisen tutkimusten tuloksista;

1.1.3 tai 1.1.1 ja 1.1.2 alakohdassa 
säädettyjen kliinisten yhteistietojen 
kriittiseen arvioon.

1.1.3 tai 1.1.1 ja 1.1.2 alakohdassa 
säädettyjen kliinisten yhteistietojen ja 
biofyysisten tutkimusten tulosten tai 
ennakolta luotettavaksi osoitetun 
mallintamisen kriittiseen arvioon .

Or. fr

Perustelu

1. Alakohdan 1.1.1 mukaan on täsmennettävä, mihin merkityksellisiin kliinisen arvioinnin 
parametreihin vastaavuus perustuu. 

2. Alakohdan 1.1.3 mukaan tämän tarkistuksen avulla voidaan soveltaa 2 artiklaa koskevaa 
tarkistusta 2. Useimmiten virtuaalitodellisuuteen liittyvillä uusilla teknologioilla voi olla 
merkittävä rooli. Niiden avulla voidaan ennakoida kaikki mahdolliset tapaukset ja ennustaa 
siten vaikutukset, joita lääkinnälliseltä laitteelta voidaan odottaa.
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