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antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiive 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamisega
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0681)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95 , 
mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0006/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon arvamusi
(A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidenti ülesandeksde edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 6 A (uus)

(6 a) Praeguse õiguskindlusetuse tõttu on 
vajalik täpsustada erinevus direktiivi 
93/42/EMÜ ja nõukogu 27. juuli 1976. 
aasta direktiivi 76/768/EMÜ 
(liikmesriikide kosmeetikatooteid 
käsitlevate õigusaktide ühtlustamise 
kohta) vahel.1 Sealjuures tuleb 
põhimõtteliselt eriti pöörata tähelepanu 

  
1 ELT C ..., 00.00.2006, lk ....
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seadme kavandatud otstarbele. 
2EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Viimati muudetud 
direktiiviga 2005/80/EÜ (ELT L 303, 22.11.2005, 
lk 32).

Selgitus

Ühendkuningriigis ning Saksamaal on direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 lõike 5 punkti d 
erinevalt tõlgendatud selles osas, mis puudutab käesoleva direktiivi ja kosmeetikatoodete 
direktiivi 76/768/EMÜ erinevust. Et kindlustada Euroopa õigusnormide ühtne kohaldamine, 
on vaja selgust. Tootja põhimõtteliselt kavandatud otstarbele erilise tähelepanu pööramine on 
kooskõlas Euroopa Kohtu kohtulahendiga piirväärtuslike seadmete kohta.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 6 B (uus)

(6 b) Erinevus direktiivi 93/42/EMÜ ning 
teiste direktiivide– näiteks direktiiv 
2001/83/EÜ – vahel, ei ole alati üheselt 
mõistetav. Seepärast on kohane koostada 
nimekiri viidetega, mis hõlbustab kõigil 
asjaosalistel kindlaks määrata, milliseid 
direktiive millistele seadmetele 
kohaldatakse.

Selgitus

Erinevad seadmed kuuluvad direktiivi 93/42/EMÜ ja teiste direktiivide kokkupuutealasse. Et 
hõlbustada asutuste ja tootjate otsustamist, kas toode kuulub meditsiiniseadme määratluse 
alla, peab direktiiv sisaldama erinevaid näiteid, millest tuleneb, kas toode kuulub eelistatavalt 
direktiivi 93/42/EMÜ reguleerimisalasse või mitte. Nimetatud näited ei asenda siiski otsust 
iga üksiku juhtumi korral eraldi.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 9

(9) Et tellimusmeditsiiniseadmete tootjate 
poolset nõuete järgimist paremini 
tõendada, tuleks kehtestada selgesõnaline 
nõue turustamisjärgse tootmise 
läbivaatamise süsteemi kohta koos 
ametiasutustele aruandmisega, nagu see 
juba kehtib teiste seadmete puhul, ning et 
parandada patsiendi teavet, tuleks 
kehtestada nõue, et direktiivi 93/42/EMÜ 
VIII lisa kohane kinnitus tuleb anda ka 
patsiendile ja et sellele märgitakse tootja 

(9) Et tellimusmeditsiiniseadmete tootjate 
poolset nõuete järgimist paremini 
tõendada, tuleks kehtestada selgesõnaline 
nõue turustamisjärgse tootmise 
läbivaatamise süsteemi kohta koos 
ametiasutustele aruandmisega, nagu see 
juba kehtib teiste seadmete puhul, ning et 
parandada patsiendi teavet, tuleks 
kehtestada nõue, et direktiivi 93/42/EMÜ 
VIII lisa kohase kinnitusega saab patsient 
lõpptarnija juures tutvuda ning et talle 
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nimi. antakse vajadusel selle koopia. 

Selgitus

Patsienti huvitab tootja tavaliselt vähe. Seetõttu tundub olevat suhteliselt vaevarikas anda 
igale isikule kinnitus kaasa. Asjakohasem näib olevat, kui arst säilitab andmeid.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 13

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

(13) Direktiivi 93/42/EMÜ nõuetekohaseks 
ja tõhusaks toimimiseks seoses 
regulatiivsete nõuannetega riiklikul 
tasandil tekkivate küsimustega 
klassifitseerimise osas, eriti küsimuses, kas 
toode kuulub meditsiiniseadme määratluse 
alla või ei, on riikliku turujärelevalve ja 
inimeste tervise ja ohutuse huvides 
kehtestada otsustusmenetlus selle kohta, 
kas toode kuulub meditsiiniseadme 
määratluse alla või ei. Õiguskindluse 
huvides peaksid nimetatud otsused olema 
seotud vaid üksikute seadmete ja mitte 
laiaulatuslike tootekategooriatega ning 
olema suunatud liikmesriikidele ja 
tootjatele. Üks meditsiiniseadmete 
määratluse põhielemente on sihtotstarbe 
määratlemine tootja poolt. Seetõttu on 
kohane, et tootja oma nõupidamise õiguse 
raames kaasatakse täielikult, enne kui 
võetakse vastu otsus seadme määratluse 
kohta.

Selgitus

Mitmed tootekategooriad hõlmavad laia tootevalikut, millel ei ole alati samad omadused või 
sihtotstarve. Seetõttu peaksid otsused olema alati seotud üksikute seadmetega. Lisaks on 
tootjapoolne sihtotstarbe määratlemine meditsiiniseadme määratluse lahutamatuks osaks 
ning seetõttu peavad tootjad mängima otsustamismenetluses tähtsat rolli. 

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 15

(15) Rahvatervise ja ohutuse tagamise
huvides on vaja sätestada 
tervisekaitsemeetmeid käsitlevate sätete 

(15) Rahvatervise ja ohutuse tagamise 
huvides on vaja sätestada 
tervisekaitsemeetmeid käsitlevate sätete 
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kooskõlastatum kohaldamine. kooskõlastatum kohaldamine. Eelkõige 
tuleb tagada, et seadmed nende 
kasutamise hetkel ei ohusta patsientide 
ohutust ning tervist. Kasutamise sageduse 
küsimuse osas peab terves Euroopas 
kehtima ühtne seadmete deklareerimine. 
Lisaks tuleb ümbertöötlemismeetmeid ka 
edaspidi põhimõtteliselt siseriiklikult 
reguleerida.

Selgitus

Tuleb tagada, et mitte ühtegi meditsiiniseadet ei deklareeritaks ühes liikmesriigis ühekordseks 
kasutamiseks (single use) ning teises liikmesriigis korduvkasutuseks (multiple use) mõelduna. 
Lisaks peaksid ümbertöötlemisel kehtima ühtsed hügieenistandardid. 

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A I

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

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

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

Selgitus

Käesolevasse artiklisse tuleks lisada ainult diagnostiline tarkvara, mitte kogu tarkvara kui 
selline. Fraasi „meditsiinilisel eesmärgil" lisamine võib tähendada mõnede toodete 
kõrvaldamist direktiivist. See tekitaks kasutajate seas ebakindlust ja annaks võimaluse 
kontrollimata toodete kasutamiseks patsientide peal.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKT 1 D

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

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

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

lõike 2] tähenduses ning mille raku- või 
koeosa sisaldab ainult mitteelujõulisi 
kudesid või rakke ja millel võib lisaks 
seadme toimele olla lisatoime kehale, tuleb 
seda seadet hinnata ja sellele luba saada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Selgitus

Nende kombineeritud toodete määratlusi, mis kuuluvad direktiivide 93/42/EMÜ ja 
90/385/EMÜ alla, on vaja selgitada, et viia need vastavusse lähenemisviisiga Mikolasiki 
aruandes kõrgtehnoloogiliste ravimite kohta. Ainult neid tooteid, mis sisaldavad 
mitteelujõulisi kudesid ja rakke, millel on lisaks seadme toimele lisatoime inimkehale, peaks 
käsitlema meditsiiniseadmetena ja vastavalt hindama. Kõik muud kombineeritud tooted tuleks 
liigitada kõrgtehnoloogilisteks ravimiteks.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 4 lõike 2 teine lõik (direktiiv 90/385/EMÜ)

1 a) Artikli 4 lõike 2 teine taane 
sõnastatakse järgmiselt:
– tellimusmeditsiiniseadmete turuleviimist 
ja kasutuselevõttu, kui nad vastavad 6. 
lisas ette nähtud tingimustele ning kui 
neile on lisatud nimetatud lisas toodud 
kinnitus, mis antakse koopiana üheselt 
tuvastatavale patsiendile selle nõudmisel. 
Põhimõtteliselt jääb kinnitus raviarsti 
juurde ning sellega peab saama igal ajal 
tutvuda. See peab üheselt tuvastama 
tootja.

Selgitus

Andmekaitse põhjustest lähtuvalt peab olema võimalik veenduda patsiendi identiteedis 
krüpteerimise abil. 
Patsienti huvitab tootja tavaliselt vähe. Seetõttu tundub olevat suhteliselt vaevarikas anda 
igale isikule kinnitus kaasa. Asjakohasem näib olevat, kui arst säilitab andmeid. Kinnitus 
peab üheselt mõistetavalt tuvastama tootja. Võib ette tulla olukordi, kus nimest ei piisa. 

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

Lõikes 1 nimetatud seadmete korral teatab 
volitatud esindaja selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus asub tema 

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

registreeritud tegevuskoht, enda 
registreeritud tegevuskoha aadressi ja 
asjaomaste seadmete kategooria. 
Elektroonilisel teel teatamine on piisav. 
Lisaks peab volitatud esindaja olema 
küsimuste tekkimise korral kättesaadav.

Selgitus

Volitatud esindaja ülesanded tuleb võimalikult selgelt piiritleda.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 2 PUNKT 1 A I

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

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

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

Selgitus

Käesolevasse artiklisse tuleks lisada ainult diagnostiline tarkvara, mitte kogu tarkvara kui 
selline. Fraasi „meditsiinilisel eesmärgil" lisamine võib tähendada mõnede toodete 
kõrvaldamist direktiivist. See tekitaks kasutajate seas ebakindlust ja annaks võimaluse 
kontrollimata toodete kasutamiseks patsientide peal.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 2 PUNKT 1 A (I A) (uus)

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

ia) punkti a lõppu lisatakse järgmine 
lause:
„Käesoleva direktiivi alusel käsitletakse 
kõiki kontaktläätsi 
meditsiiniseadmetena“;

Selgitus

Tuleb üheselt mõistetavalt kehtestada, et kontaktläätsi tuleb käsitleda meditsiiniseadmetena.
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Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 2 PUNKT 1 E

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

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

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

Selgitus

Nende kombineeritud toodete määratlusi, mis kuuluvad direktiivide 93/42/EMÜ ja 
90/385/EMÜ alla, on vaja selgitada, et viia need vastavusse lähenemisviisiga Mikolasiki 
aruandes kõrgtehnoloogiliste ravimite kohta. Ainult neid tooteid, mis sisaldavad 
mitteelujõulisi kudesid ja rakke, millel on lisaks seadme toimele lisatoime kehale, peaks 
käsitlema meditsiiniseadmetena ja vastavalt hindama. Kõik muud kombineeritud tooted tuleks 
liigitada kõrgtehnoloogilisteks ravimiteks.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 2 PUNKT 1 F (I A) (uus)

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

i a) Punkt d sõnastatakse järgmiselt:
„d) kosmeetikatooted direktiivi 
76/768/EMÜ mõistes. 
Tootja poolt kavandatud sihtotstarve on 
oluline kriteerium otsustamaks, kas toode 
kuulub nimetatud või käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.”

Selgitus

Ühendkuningriigis ning Saksamaal on direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 lõike 5 punkti d 
erinevalt tõlgendatud selles osas, mis puudutab käesoleva direktiivi ja kosmeetikatoodete 
direktiivi 76/768/EMÜ erinevust. Et kindlustada Euroopa õigusnormide ühtne kohaldamine, 
on vaja selgust. Tootja põhimõtteliselt kavandatud otstarbele erilise tähelepanu pööramine on 
kooskõlas Euroopa Kohtu kohtulahendiga piirväärtuslike toodete kohta. 
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Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 2 PUNKT 1 G

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

(g) Lõige 6 on kustutatud. (g) Lõige 6 asendatakse järgmisega:
„6. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
isikukaitsevahendite suhtes, mida hõlmab 
direktiiv 89/686/EMÜ. Otsustamisel, kas 
toode kuulub nimetatud direktiivi või 
käesoleva direktiivi alla, tuleb eriti arvesse 
võtta toote peamist sihtotstarvet ja 
asjakohast toimimismehhanismi.“

Selgitus

Kui toode kuulub määratluse „meditsiiniseade“ alla ja võib kuuluda ka teiste direktiivide 
kohaldamisaladesse (nt meditsiinitooted, kosmeetika, isikukaitsevahendid, masinad), põhineb 
kohaldatava direktiivi määramine toote peamise sihtotstarbe ja asjakohase 
toimimismehhanismi hindamisel, et tagada tootjale ja teistele huvitatud isikutele 
õiguskindlus/selgus. 

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 2 PUNKT 1 A (uus)

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

1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid astuvad kõik vajalikud 
sammud tagamaks, et 
meditsiiniseadmete müük Interneti, 
postimüügi ja muude alternatiivsete 
turustuskanalite kaudu ei ohusta 
tarbijate tervist ega ohutust ning et 
ollakse vastavuses kõikide käesoleva 
direktiivi sätetega.

Selgitus

Meditsiiniseadmete müümist Interneti teel tuleb eriliselt jälgida. Tuleb takistada, et nimetatud 
ja muud alternatiivsed turustamisviisid ohustaksid tarbijate tervist.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 2 PUNKT 2

Artikli 4 lõike 2 lõik 2 (direktiiv 93/42/EMÜ)

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

– tellimusmeditsiiniseadmete turuleviimist 
ja kasutuselevõttu, kui need vastavad 
artiklis 11 esitatud ning VIII lisas 
kinnitatud tingimustele; IIa, IIb ja III klassi 
seadmetel peab olema kaasas VIII lisas 
nimetatud kinnitus, mis tuleb anda 
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konkreetsele patsiendile.” koopiana üheselt tuvastatavale patsiendile 
selle nõudmisel. Põhimõtteliselt jääb 
kinnitus lõpptarnija juurde ning sellega 
peab saama igal ajal tutvuda. See tuvastab 
tootja üheselt mõistetavalt.

Selgitus

Andmekaitse põhjustest lähtuvalt peab olema võimalik veenduda patsiendi identiteedis 
krüpteerimise abil. 
Patsienti huvitab tootja tavaliselt vähe. Seetõttu tundub olevat suhteliselt vaevarikas anda 
igale isikule kinnitus kaasa. Asjakohasem näib olevat, kui arst säilitab andmeid. Kinnitus 
peab üheselt mõistetavalt tuvastama tootja. Võib ette tulla olukordi, kus nimest ei piisa. 

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 2 PUNKT 4 B

Artikli 11 lõige 14 (direktiiv 93/42/EMÜ)

b) lisatakse järgmine lõige:
“14. “14. Komisjon võib artikli 7 lõikes 2 
sätestatud korras võtta meetmeid, mis 
võimaldavad anda kasutusjuhendeid muul 
moel.”

välja jäetud

Selgitus

Peaks olema võimalus teabe jagamiseks meditsiiniseadmete ohutu ja korrektse kasutamise 
kohta asjatundjate poolt kaasaegsete sidevahendite (nt e-märgistamine) kaudu. Uus lõige 14 
tuleks välja jätta ja I lisa punkti 13.1 sellest tulenevalt muuta.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 2 PUNKT 6

Artikli 13 lõike 1 punkt d (direktiiv 93/42/EMÜ)

d) IX lisas sätestatud 
klassifitseerimiseeskirjade kohaldamiseks
on vaja otsust selle kohta, kas seade kuulub 
ühe artikli 1 lõike 2 punktides a–e 
sätestatud määratluse alla või ei,”;

d) on vaja otsust selle kohta, kas teatav
seade kuulub ühe artikli 1 lõike 2 punktides 
a-e sätestatud määratluse alla või ei,”; 

Selgitus

Otsused peavad olema seotud teatavate üksikute seadmetega, kuna tootekategooriad on sageli 
ulatuslikud ning tootekategooriates ei ole üksikutel toodetel alati samad omadused ja 



PE 371.745v01-00 14/27 PR\615942ET.doc
Freelance-tõlge

ET

sihtotstarve.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 2 PUNKT 6 A (uus)

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

6a) Artikli 13 lõikes 1 lisatakse järgmine 
lause lõike lõppu:
„Artiklis 7 osundatud komitee töötab kuni 
31.12.2009."

Selgitus

Peaks olema piirang (sunset clause) vastava komitoloogiakomitee jaoks.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 2 PUNKT 6 B (uus)

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

6 b) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige 
1a:
1a) Meetmed vastavalt lõikele 1 kujutavad 
endast vastava seadme tootjaga 
konsulteerimise tulemust ning on 
suunatud nii liikmesriikidele kui ka 
tootjatele. Nimetatud otsuste puhul peab 
komisjon arvesse võtma kõiki õiguslikke 
seisukohti (sealhulgas riiklike kohtute 
otsuseid), ohutust ja tõhusust, teaduslikku 
hinnangut, meditsiinilist kasu ning 
seadme senist kasutamist. Kui näib 
asjakohane, tuleb paluda sõltumatute 
teadusekspertide arvamust.

Selgitus

Tootja kavatsus vastavalt direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktile a on 
meditsiiniseadme määratluse lahutamatuks osaks. Enne otsuse tegemist on seetõttu oluline, et 
tootja on kaasatud vastavate otsuste langetamisse. Kas toode kuulub direktiivi 93/42/EMÜ 
reguleerimisalasse, otsustab lõpuks Euroopa Kohus. Seetõttu peaks tootjatel olema võimalus 
kinnitada, et nad võivad nimetatud juhtumi kohta esitada hagi Euroopa Kohtule. Vastasel 
korral peavad nad algatama Euroopa Kohtus aastatepikkuse kohtuprotsessi vastavalt ELi 
asutamislepingu artiklile 234.

Muudatusettepanek 21
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ARTIKLI 2 PUNKT 6 C (uus)
Artikli 13 lõike 1 punkt b (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

6 c) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige 
1 b:
1 b) Kui komisjon saab liikmesriigilt 
põhjendatud taotluse vastavalt lõike 1 
punktile b seoses teatud seadme või 
tootekategooriaga, viib ta läbi turu-
uuringu, et kindlaks teha, kas siseturul on 
sarnaseid tooteid. Selle alusel tuleb vastu 
võtta otsus seadme klassifitseerimise 
kohta vastavalt lõikes 1 osundatud 
menetlusele.

Selgitus

Tootja kavatsus vastavalt direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktile a on 
meditsiiniseadme määratluse lahutamatuks osaks. Enne otsuse tegemist on seetõttu oluline, et 
tootja on kaasatud vastavate otsuste langetamisse. Kas toode kuulub direktiivi 93/42/EMÜ 
reguleerimisalasse, otsustab lõpuks Euroopa Kohus. Seetõttu peaks tootjatel olema võimalus 
kinnitada, et nad võivad nimetatud juhtumi kohta esitada hagi Euroopa Kohtule. Vastasel 
korral peavad nad algatama Euroopa Kohtus aastatepikkuse kohtuprotsessi vastavalt ELi 
asutamislepingu artiklile 234. 

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 2 PUNKT 6 D (uus)

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

6 d) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige 
1 c:
“1 c. Liikmesriigid peavad reguleerima 
kõikide kontaktläätsede müüki ja 
turustamist kehtiva ettekirjutuse alusel 
mis tahes müügikohas, et kaitsta Euroopa 
tarbijate tervist ja ohutust, säilitades 
samas valikuvabaduse seoses volitatud 
müügipunkti või müügikohaga.

Selgitus

Kontaktläätsede laialdase kasutamise ning nende retseptita müümise ja turustamisega seotud 
riskide tõttu peab käesolevat artiklit eelkõige kohaldama kõikidele kontaktläätsedele. 
Tarbijakaitse saavutatakse läätsede üldise kvaliteedikontrolliga.

Muudatusettepanek 23
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ARTIKLI 2 PUNKT 8
Artikkel 14 a (direktiiv 93/42/EMÜ)

8) Artiklit 14a muudetakse järgmiselt:
a) lõike 1 teist lõiku muudetakse 
järgmiselt:
i) punkt a asendatakse järgmisega
“a) tootjate, seadmete ja volitatud 
esindajate registreerimisega seotud 
andmed vastavalt artiklile 14;”
ii) lisatakse järgmine punkt d:
“d) artiklis 15 kirjeldatud kliiniliste 
uuringutega seotud andmed;”
b) lõige 3 asendatakse järgmisega:
“3. “3. Komisjon võtab artikli 7 lõikes 2 
sätestatud korras vastu meetmed 
käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
rakendamiseks, eriti nõutavate kliiniliste 
uuringutega seotud andmete ulatuse.

8) Artikkel 14a jäetakse välja

Seletus

Andmepanka ei kasutata enam kui 13 aastat pärast selle idee sündi ikka veel! Seetõttu on 
mitmed liikmesriigid vahepeal loonud oma andmepangasüsteemid. Euroopa valvsussüsteem 
toimib eeskujulikult. Mõned liikmesriigid nõuavad hoolimata tootjate või nende volitatud 
esindajate registreerimisest EUDAMED-andmepangas eraldi registreerimist, mis ilmselgelt 
tõkestab andmepanga mõtet ja tähendab lisabürokraatiat.

Muudatusettepanek 24
LISA I PUNKT 1 A

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

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

Tarkvara sisaldavate seadmete puhul tuleb 
tarkvara valdkonnas arvesse võtta
arendustsükli, riskijuhtimise, 
ajakohastamise ja vastavustõendamise 
põhimõtteid.

Selgitus

Väljend „ajakohastamine” tuleb asendada, et vältida ülemäärast andmete kogumist.
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Muudatusettepanek 25
I LISA PUNKT 5 A (uus)

VI lisa punkt 2.1 (direktiiv 90/385/EMÜ)

5 a) 6. lisa lõike 2.1 esimene taane 
sõnastatakse järgmiselt:
„– asjaomase seadme tuvastamiseks 
vajalikud andmed ning hind.“

Selgitus

Hinna nimetamise abil suurendatakse turustusahela läbipaistvust. 

Muudatusettepanek 26
I LISA PUNKT 5 B (uus)

Lisa 6 punkt 2.1 (direktiiv 90/385/EMÜ)

5 a) 6. lisa lõike 2.1 neljas taane 
sõnastatakse järgmiselt:
„– seadme konkreetsed omadused, mis 
tulenevad asjaomasest kirjalikust 
ettekirjutusest.”

Selgitus

Artikli 1 punkt d sätestab, et nimetatud ettekirjutust (tellimusmeditsiiniseadmete kohta) saab 
väljastada iga isik, kellel on selleks volitused oma kutsekvalifikatsiooni tõttu. Vastupidiselt 
sellele väitele räägitakse lisa lõike 2.1 neljandas taandes vaid arsti ettekirjutusest. Nimetatud 
vastuolu tuleb kaotada.
</Amend>

Muudatusettepanek 27
I LISA PUNKT 5 C (uus)

Lisa 6 punkt 3 a (uus) (direktiiv 90/385/EMÜ)

(5 c) 6. lisasse lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Käesolevas lisas ettenähtud 
kinnitustes sisalduvat teavet tuleb 
säilitada vähemalt viis aastat pärast selle 
tootmist.”

Selgitus

Ei ole teada ühtki juhtumit, mille puhul oleks nõutud protokollide säilitamist kauem kui viis 
aastat. Sellest tulenevalt näib senisest sõnastusest tulenev lisakoormus 
tellimusmeditsiiniseadmete tootjale olevat ebaproportsionaalne.
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Muudatusettepanek 28
LISA II PUNKT 1 A

Lisa 1 punkt 1 (direktiiv 93/42/EMÜ)

1. “1. Meditsiiniseadmed peavad olema 
kavandatud ja valmistatud nii, et need 
sihtotstarbelise ja ettenähtud tingimustes 
ning vajadusel vajalike tehniliste 
teadmiste, kogemuste, hariduse või 
koolitusega ettenähtud kasutajate poolt 
kasutamisel ei seaks ohtu patsientide 
kliinilist seisundit või ohutust või 
kasutajate ning vajaduse korral muude 
isikute ohutust või tervist, tingimusel et 
kõik nende sihtotstarbelise kasutamisega 
seotud ohud on aktsepteeritavad võrreldes 
sellest patsiendile tuleneva kasuga ning nad 
on kooskõlas tervisekaitse ja ohutuse kõrge 
tasemega. See peab nii palju kui võimalik 
hõlmama seadme ergonoomilistest 
omadustest tulenevate kasutamisvigade 
ning ettenähtud kasutamise keskkonnaga 
seotud ohte.”

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

Selgitus

Käesoleva teksti viidet „haridusele ja koolitsele“ võib erinevates liikmesriikides tõlgendada 
erinevalt ja see võib viia õiguskindlusetuseni. Direktiivi praegune versioon eeldab toodete 
kavandamise suhtes teostatavat asjakohast sisemist riskianalüüsi, mis eeldab selle tagamist, 
et konkreetse seadme ergonoomika sobib selle sihtotstarbeks, eriti kui sellised seadmed on 
mõeldud mitteprofessionaalseks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 29
II LISA PUNKT 1 A A (uus)

Lisa 1 punkt 6 a (uus) (direktiiv 93/42/EMÜ)

a a) Lisatakse järgmine lõige 6 a:
„6 a. Tootjad või nende volitatud 
esindajad peavad oma seadmeid seoses 
ümbertöötlemisega ühtselt deklareerima 
terves Euroopa Liidus.“

Selgitus

Heitlik olukord, et üht seadet pakutakse samaaegselt ühes liikmesriigis kui ühekordse 
kasutusega (single use) seadet ning teises liikmesriigis kui korduvkasutusega (multiple use) 
seadet, tuleb lõpetada.
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Muudatusettepanek 30
II LISA PUNKT 1 B

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

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

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

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

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

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

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

Inimverest saadud aine puhul küsib 
volitatud asutus pärast aine 
kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist osana 
meditsiiniseadmest ning seadme 
sihtotstarvet arvestades teaduslikku 
arvamust EMEAlt aine kvaliteedi ja 
ohutuse kohta. EMEA võtab arvamust 
avaldades arvesse tootmisprotsessi ja 
andmeid aine seadmesse inkorporeerimise 
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pädev asutus võtab arvamust avaldades 
arvesse tootmisprotsessi ja andmeid aine 
seadmesse inkorporeerimise kohta.

kasulikkuse kohta, nagu on määranud 
volitatud asutus.

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 31
II LISA PUNKT 1 C

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

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

7.4a. Kui seade sisaldab lahutamatu osana 
toodet, mida eraldi kasutamise puhul võib 
pidada inimkoepreparaadiks [määruse, mis 
käsitleb täiustatud raviviise ja millega 
muudetakse määrust 726/2004, artikli 2 
lõike 2] tähenduses ning mille raku- või 
koeosa sisaldab ainult mitteelujõulisi 
kudesid või rakke ja millel võib lisaks 
seadme toimele olla lisatoime kehale, tuleb 
selle aine kvaliteeti, ohutust ja 
kasutuskõlblikkust kontrollida 
analoogiliselt direktiivi 2001/83/EÜ I lisa 
4. osa punktis 5 määratletud meetoditega
selle viimati muudetud kujul.

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

kasutuskõlblikkuse kindlakstegemist 
osana meditsiiniseadmest ning seadme 
sihtotstarvet arvestades EMEAlt
teaduslikku arvamust toote kvaliteedi ja 
ohutuse kohta.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 32
II LISA PUNKT 1 E

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

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

12.1a Tarkvara sisaldavate seadmete 
puhul tuleb tarkvara valdkonnas arvesse 
võtta arendustsükli, riskijuhtimise, 
ajakohastamise ja vastavustõendamise 
põhimõtteid.

Selgitus

Väljend „ajakohastamine” tuleb asendada, et vältida ülemäärast andmete kogumist.

Muudatusettepanek 33
II LISA PUNKT 1 F

I lisa punkti 13.1 lõige 1 (direktiiv 93/42/EMÜ)

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

Kõikidele seadmetele pannakse kaasa 
teave, mis on vajalik nende ohutuks ja 
sihtotstarbeliseks kasutamiseks, võttes 
arvesse võimalike kasutajate väljaõpet ja 
teadmisi, ning tootja identifitseerimiseks 
vajalik teave.

Selgitus

Peaks olema võimalus teabe jagamiseks meditsiiniseadmete ohutu ja korrektse kasutamise 
kohta asjatundjate poolt kaasaegsete sidevahendite (nt e-märgistamine) kaudu. Uus lõige 11 
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tuleks välja jätta ja I lisa punkti 13.1 sellest tulenevalt muuta.

Muudatusettepanek 34
II LISA PUNKT 1 F A (uus)

I lisa punkti 13.1 lõiked 3 ja 4 (direktiiv 93/42/EMÜ)

(f a) Punktis 13.1 asendatakse kolmas ja 
neljas lõik järgmiselt:

„Kuni see on teostatav ja asjakohane, 
peab seadme ohutuks kasutamiseks 
vajalik teave olema märgitud seadmele 
endale ja/või iga üksuse pakendile või 
vajaduse korral müügipakendile. Kui iga 
üksuse eraldi pakendamine ei ole 
teostatav, peab teave olema märgitud ja 
kaasa pandud ühele või rohkemale 
seadmetest.

Kõik seadmed peavad tehnika tasemel 
teabeedastussüsteemi abil olema 
varustatud kasutusjuhendiga. Muul kujul 
kui paberi kujul antavad kasutusjuhendid 
võivad arvesse tulla ainult 
meditsiiniseadmete puhul, mis on 
mõeldud kasutamiseks 
tervishoiutöötajatele tervishoiuasutustes. 
Sellisel juhul peab tootja võimaldama 
tervishoiuasutustel paluda neilt 
õigeaegselt paberkandjal teavet. 

Erandina ei ole kõnealused 
kasutusjuhendid nõutavad seadmete 
puhul, mis kuuluvad klassidesse I või IIa, 
kui neid on ilma selliste juhenditeta 
võimalik ohutult kasutada.“

Selgitus

Peaks olema võimalus teabe jagamiseks meditsiiniseadmete ohutu ja korrektse kasutamise 
kohta asjatundjate poolt kaasaegsete sidevahendite (nt e-märgistamine) kaudu. Artikli 11 uus 
lõige 14 tuleks välja jätta ja I lisa punkti 13.1 sellest tulenevalt muuta.

Muudatusettepanek 35
II LISA PUNKT 1 G II

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

„b) hädavajalikud andmed kasutajale 
seadme ja pakendi sisu 
identifitseerimiseks, sh rahvusvaheliselt 

„b) hädavajalikud andmed kasutajale 
seadme ja pakendi sisu 
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tunnustatud üldise meditsiiniseadmete 
nomenklatuuri vastav kood;” 

identifitseerimiseks;

Selgitus

„Rahvusvaheliselt tunnustatud koodnomenklatuuri“, mille kehtestas ettepaneku projekt, peaks 
arvestama osana tootja poolt antavast teabest, kuid see ei pea kajastuma etiketil, nagu välja 
pakuti. Sellise pidevalt ajakohastatava koodi etiketile panemise kohustus võib viia etikettide 
sagedase muutmiseni, mis tähendab tööstuse jaoks märkimisväärset kulu ega anna toote 
ohutusele midagi juurde.

Muudatusettepanek 36
II LISA PUNKT 7 A

VII lisa punkt 2 (direktiiv 93/42/EMÜ)

2. Tootja koostab punktis 3 kirjeldatud 
tehnilised dokumendid. Tootja või tema 
ühenduses registrisse kantud volitatud 
esindaja hoiab neid dokumente, sh 
vastavusdeklaratsiooni, riigiasutuste 
käsutuses vähemalt ajavahemiku vältel, 
mis on võrdne tootja määratletud toote 
kasutusajaga, kuid mitte vähem kui viis 
aastat pärast tootmist. 

2. Tootja koostab punktis 3 kirjeldatud 
tehnilised dokumendid. Tootja või tema 
ühenduses registrisse kantud volitatud 
esindaja või importija hoiab neid 
dokumente, sh vastavusdeklaratsiooni, 
riigiasutuste käsutuses vähemalt 
viieaastase ajavahemiku vältel alates 
tootmisest. 

Selgitus

Bürokraatia vältimiseks peaks olemas olema ka võimalus, et importija hoiab vastavaid 
dokumente. Teises osas on tegu kohandamisega muudatusettepanekuga 2, mis peab samuti 
aitama kaasa keskmise suurusega importijate bürokraatia vähendamisele.

Muudatusettepanek 37
II LISA PUNKT 8 A A (uus)

VIII lisa punkt 2.1 (direktiiv 93/42/EMÜ)

a a) Lõike 2.1 neljas taane sõnastatakse 
järgmiselt:
„– seadme konkreetsed omadused, mis 
tulenevad ettekirjutusest.” 

Selgitus

Artikli 1 punkt d sätestab, et nimetatud ettekirjutust (tellimusmeditsiiniseadmete kohta) saab 
väljastada iga isik, kellel on selleks volitused oma kutsekvalifikatsiooni tõttu. Vastupidiselt 
sellele väitele räägitakse lisa lõike 2.1 neljandas taandes vaid arsti ettekirjutusest. Nimetatud 
vastuolu tuleb kaotada.
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Muudatusettepanek 38
II LISA PUNKT 8 D

VIII lisa punkt 4 (direktiiv 93/42/EMÜ)

4. Käesolevas lisas ettenähtud kinnitustes 
sisalduvat teavet säilitatakse vähemalt 
ajavahemiku vältel, mis on võrdne tootja 
määratletud toote kasutusajaga, kuid 
mitte vähem kui viis aastat pärast tootmist. 

4. Käesolevas lisas ettenähtud kinnitustes 
sisalduvat teavet säilitatakse vähemalt
viieaastase ajavahemiku vältel pärast 
tootmist.

Selgitus

Ei ole teada ühtki juhtumit, mille puhul oleks nõutud protokollide säilitamist kauem kui viis 
aastat. Sellest tulenevalt näib senisest sõnastusest tulenev lisakoormus 
tellimusmeditsiiniseadmete tootjale olevat ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 39
II LISA PUNKT 8 E

VIII lisa punkti 5 sissejuhatav lõik (direktiiv 93/42/EMÜ)

5. Tellimusmeditsiiniseadmete puhul võtab 
tootja kohustuse seada sisse süstemaatiline 
menetlus tootmisjärgses etapis seadmete 
kohta omandatud kogemuste, sh X lisas 
sätestatu ülevaatamiseks, ja seda 
ajakohastada ning rakendada 
asjakohaseid meetmeid, et teha tarvilikke 
korrektiive. Nimetatud kohustus hõlmab 
tootja kohustust teatada kohe pärast 
teadasaamist pädevatele asutustele 
järgmistest vahejuhtumitest:

5. Tellimusmeditsiiniseadmete puhul võtab 
tootja kohustuse hinnata oma kogemusi 
tootmisjärgses etapis ning võtta meetmeid, 
et teha tarvilikke parandusi. Nimetatud 
kohustus hõlmab tootja kohustust teatada 
kohe pärast teadasaamist pädevatele 
asutustele järgmistest vahejuhtumitest, nn
peaaegu juhtumistest ja asjaomastest 
parandustest:

Selgitus

Tellimusmeditsiiniseadmete tootjatel on parim võimalus jälgida oma tooteid, kuna patsient on 
nimeliselt teada. Siin nõutud süstemaatiline menetlus (ISO 12385 kasutusele võtmine) 
tähendab iga-aastaseid lisakulusid hambatehnikutele, optikutele, kuulmisaparaatide ja 
ortopeediliste jalatsite tootjatele umbes 2000–5000 euro väärtuses aastas. Seda ei saa 
õigustada, kuna üldine sõnastus kõrvaldab ohud sama moodi.

Muudatusettepanek 40
II LISA PUNKT 9 B

IX lisa, II peatükk, punkt 2.6 (direktiiv 93/42/EMÜ)

2.6. I peatüki punktis 1.1 nimetatud kestuse 
arvutamisel tähendab „pidev kasutus“ 
seadme tegelikku katkestusteta 
sihtotstarbelist kasutamist. Kui aga seadme 

2.6. I peatüki punktis 1.1 nimetatud kestuse 
arvutamisel tähendab „pidev kasutus“ 
seadme tegelikku katkestusteta 
sihtotstarbelist kasutamist. Kui aga seadme 
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kasutamine katkestatakse selleks, et see 
kohe teise identse seadmega asendada, 
loetakse see seadme pideva kasutuse 
pikendamiseks.

kasutamine katkestatakse selleks, et see 
kohe teise identse seadmega asendada, 
loetakse see seadme pideva kasutuse 
pikendamiseks, välja arvatud siis, kui on 
võimalik näidata, et sellise asendamisega 
kõrvaldatakse seadme pidevast 
kasutamisest tingitud ohud.

Selgitus

Käesolev ettepanek võib mõjutada mitmete toodete liigitamist, paigutades need kõrgemasse 
klassi, mis ei ole õigustatud, kuna seadme ja patsiendi vahelise kontakti kestus ei ole 
ainulaadne tegur riski liigitamise määramisel. Seadme ja patsiendi vahelise kontakti kestuse 
määramine peaks olema seotud sellise kontakti poolt tekitatud riski analüüsiga. 



PE 371.745v01-00 26/27 PR\615942ET.doc
Freelance-tõlge

ET

SELETUSKIRI

Põhimõtteliselt tuleb tervitada Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekut vaadata läbi 
meditsiiniseadmete direktiiv 93/42/EMÜ, aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete direktiiv 
90/385/EMÜ ning direktiiv 98/79/EÜ kohandamise kohta.
Siiski selgusid lähemal vaatlemisel erinevad nõrgad kohad, millele pööratakse järgnevalt 
selgitavas raportis tähelepanu. Kesksed teemad lühidalt: 

1. Erinevus teiste direktiividega

Direktiivi sujuvaks ning mittebürokraatlikuks rakendamiseks asutuste poolt on hädavajalik 
selge erinevus teiste seadustega või meditsiiniseadmete selge määratlemine. Eriti võiks olla 
võimalikult vähe kattumisi sarnaste direktiividega, nt kosmeetikatoodete direktiiv, ravimite 
direktiiv või direktiiv kõrgtehnoloogiliste ravimite kohta. Seda selgitati erinevates 
muudatusettepanekutes. Tuleb rõhutada, et kõik seadmed, mis sisaldavad inimkudesid, ei tohi 
olla hõlmatud meditsiiniseadmete direktiivi reguleerimisalas. Kokkuleppel 
kõrgtehnoloogiliste ravimite direktiivi pädevate asutustega võetakse vastavad osad direktiivi 
ettepanekust välja ning need kuuluvad seega tulevikus vaid kõrgtehnoloogiliste ravimite 
direktiivi reguleerimisalasse.

2. Selged otsustamise kriteeriumid seadmete liigitamisel

Asutustel peab olema võimalik liigitada üksikuid seadmeid probleemideta vastavate 
direktiivide reguleerimisaladesse. Seetõttu on kohane direktiivi 93/42/EMÜ täiendavas lisas 
koostada nimekiri viidetega üksikutele seadmetele, mille alusel on keerukat liigitamist 
võimalik teha üheselt mõistetavalt ja mittebürokraatlikult.

3. Õiguskindlus

Komisjoni ettepanekust tuleneb õiguskindluse puudumine. Seetõttu peab tulevikus olema 
selge, et tootjaid kaasatakse otsustesse seoses seadmete liigitamisega ning tuleb kindlustada, 
et on olemas otsese hagi esitamise võimalus Euroopa Kohtule. 
Seeläbi peaksid muutuma üleliigseks aastatepikkused kohtuprotsessid siseriiklikes kohtutes 
Euroopa Kohtu sekkumisel.

4. Ümbertöötlemine

Kõigepealt tuleb selgelt sätestada, et küsimus, kas meditsiiniseadmete ümbertöötlemine on 
põhimõtteliselt lubatud, peab olema reguleeritud siseriiklikult. Siiski peaksid ümbertöötlemise 
korral kehtima ühtsed Euroopa standardid. Lisaks ei tohiks juhtuda, et teatud tootjad 
deklareerivad ühte ja sama seadet ühes riigis ühekordselt kasutatava seadmena ning teises 
riigis korduvkasutusega seadmena. Märgistamine peab seetõttu tulevikus olema ühtne. 

5. Bürokraatia vältimine

Eriti tähtis näib olevat käesoleva eelnõuga vältida bürokraatia olulist suurenemist. Seetõttu 
näib mitmetes kohtades oluline sekkuda korrigeerivalt.
On täiesti piisav, kui tootja dokumente säilitatakse tutvumiseks viis aastat. Vanemate 
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seadmete puhul ei olnud seni dokumentidega tutvumine vajalik. 
Süstemaatilise menetluse loomine tellimusmeditsiiniseadmete puhul peab kehtima vaid 
nendel juhtudel, mil asjaomased meetmed ei ole raviteraapia osaks.
Samuti peaks vastavusdeklaratsioon jääma põhimõtteliselt arsti juurde, kuna patsiendi juures 
võib see hõlpsasti ära kaduda. 


