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Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) 

Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/428/EEB 

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10728/4/2016 – C8-

0104/2017), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją2 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 

Tarybai per pirmąjį svarstymą (COM(2012) 0542), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67a straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 

rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0068/2017), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 

procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų 

paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1 OL C 133, 2013 5 9, p. 52. 
2 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0266. 
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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

 

Procedūra 

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl medicinos prietaisų, kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2001/83/EB, 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 (COM(2012) 0542 – C7-

0318/2012 – 2012/0266(COD)).  

 

2014 m. balandžio 2 d. Parlamentas priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą, tačiau 

derybos su Taryba prasidėjo tik 2015 m. rudenį, kai 2015 m. spalio 5 d. Taryba priėmė bendrą 

požiūrį dėl pasiūlymo siekdama pradėti išankstines antrojo svarstymo derybas su Parlamentu, 

kurios buvo pradėtos 2015 m. spalio 13 d. pirmininkaujant Liuksemburgui.  

 

Po iš viso dešimties derybų raundų Parlamentas ir Taryba 2016 m. gegužės 25 d. 

pirmininkaujant Nyderlandams pasiekė politinį susitarimą. Tekstas, dėl kurio susitarta, buvo 

patvirtintas ENVI komitete 2016 m. birželio 15 d. už jį balsavus didžiajai daugumai komiteto 

narių. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, komiteto pirmininkas savo 2016 m. birželio 16 d. 

laiške Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) pirmininkui įsipareigojo plenariniame 

posėdyje rekomenduoti, kad Tarybos pozicijai būtų pritarta be pakeitimų per pirmąjį 

svarstymą. Po teisinio ir lingvistinio patikrinimo Taryba priėmė savo pirmojo svarstymo 

poziciją, patvirtindama 2017 m. kovo 7 d. susitarimą. 

 

Turinys 

 

Medicinos priemonių reglamentavimo sistemą Europoje keletą kartų sukrėtė su jomis susiję 

skandalai, parodę sistemos silpnąsias vietas ir būtinybę nedelsiant pašalinti jos spragas.  

Komisijos pasiūlymu ir vėliau sutartu tekstu dėl naujo reglamento, kuriuo pakeičiamos visos 

esamos direktyvos, siekiama efektyviai šalinti trūkumus kartu išlaikant ir stiprinant šiuo metu 

taikomą patvirtinimo sistemą.  

 

Pirminis Komisijos pasiūlymas buvo tvirtas pagrindas, kuris buvo toliau tobulinamas 

Parlamento ir Tarybos pakeitimais. Naujomis papildomomis nuostatomis ir struktūromis bus 

užpildytos spragos ir sustiprintas visuomenės sveikatos apsaugos ir saugumo lygis bei kartu 

užtikrintos aiškios taisyklės, susijusios su visų rinkos dalyvių vaidmenimis ir pareigomis, 

nestabdant inovacijų, kurios yra esminis pramonės elementas.  

 

Šiuo atžvilgiu pranešėja norėtų ypač atkreipti dėmesį į šiuos sutarto teksto elementus: 

 

Tam tikroms didelės rizikos medicinos priemonėms taikoma speciali procedūra  

 

Išplėsdami Komisijos pirminį pasiūlymą nustatyti patikrinimo mechanizmą III klasės 

medicinos priemonėms, teisės aktų leidėjai įtraukė naują nuostatą (54 straipsnis) dėl antros 

pakopos patikrinimo – specialios procedūros, taikomos didelės rizikos III klasės 

implantuojamosioms priemonėms ir IIb klasės aktyviosioms priemonėms, skirtoms vaistui 

įvesti ir (arba) pašalinti, atliekant atitikties vertinimą ir prieš sertifikavimą (IX priedo 5.1 

punktas). Ši procedūra apima specialios ekspertų komisijos atliekamą nepriklausomą 
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įvertinimą (106 straipsnis). Kadangi Europoje taikoma bendra decentralizuota atitikties 

vertinimo ir sertifikavimo sistema, šia nuostata siekiama užtikrinti, kad didžiausios rizikos 

medicinos priemonių atveju būtų nustatyta dar viena ES lygmens priežiūros pakopa, už kurią 

būtų atsakingi ekspertai, pakartotinai vertinantys notifikuotųjų įstaigų parengtas tokių 

prietaisų klinikinio įvertinimo ataskaitas. 

 

Gamintojų atsakomybė 

 

Atsižvelgiant į neseną patirtį su defektų turinčiomis priemonėmis ir į pasekmes jų 

naudotojams, vienas iš aspektų, kurį Parlamentui buvo labai svarbu pabrėžti naujoje 

reglamentavimo sistemoje ir kurio nebuvo Komisijos pasiūlyme, buvo gamintojų 

atsakomybės draudimas. Tai buvo taip pat susiję su dažnais atvejais, kai pacientai negalėjo 

gauti atitinkamos informacijos, kad įrodytų priežastinį ryšį tarp defekto ir žalos, kaip 

reikalaujama pagal direktyvą dėl atsakomybės už gaminius. Tuo tikslu su Taryba buvo 

pasiektas kompromisas, 10 straipsnyje dėl gamintojų prievolių pridedant nuostatą, pagal kurią 

reikalaujama, kad gamintojai, proporcingai rizikos klasei, medicinos priemonės tipui ir 

įmonės dydžiui būtų nustatę priemones, kuriomis užtikrinami pakankami finansiniai ištekliai 

atsižvelgiant į jų galimą atsakomybę pagal minėtą direktyvą. Be to, nustatytos ir kitos 

taisyklės, susijusios su kompetentingos institucijos pagalba teikiant informaciją asmenims, 

kurie galėjo būti sužeisti, naudodamiesi defektų turinčia priemone. 

 

Kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai medžiagos ir medžiagos, turinčios 

endokrininę sistemą ardančių savybių 

 

Parlamento per pirmąjį svarstymą pateiktais Komisijos pasiūlymo I priedo nuostatų dėl šių 

medžiagų pakeitimais buvo raginama visiškai uždrausti tam tikrą šių medžiagų koncentraciją 

tam tikrose priemonėse numatant keletą leidžiančių nukrypti nuostatų. Nors toks visiškas 

uždraudimas buvo nepriimtinas nei Tarybai, nei Komisijai dėl galimo poveikio pramonei ir 

įgyvendinimo klausimų, teksto, dėl kurio susitarta, nuostatos yra daug griežtesnės, palyginti 

su pirminiu pasiūlymu, ir pagal jas sudaromos sąlygos raginti gamintojus siekti pakeisti šias 

medžiagas, kadangi leidimas jas naudoti, kai viršijama tam tikra koncentracija, bus 

išduodamas tik gamintojams pateikus griežtai nustatytą pagrindimą (I priedo 10.4 punktas). 

 

Klinikinis tyrimas / įvertinimas: suderinimas su Klinikinių tyrimų reglamentu 

 

Remiantis galiojančiomis dabartinių direktyvų dėl medicinos prietaisų klinikinių tyrimų 

(vaistų klinikinių tyrimų ekvivalentas) nuostatomis, naujajame reglamente išdėstomos 

išsamios visą procesą apibūdinančios nuostatos ir pateikiamos aiškiai apibrėžtos gamintojams, 

rėmėjams, dalyvaujantiems tiriamiesiems asmenims ir atitinkamoms institucijoms taikomos 

taisyklės bei jų prievolės (VI skyrius ir XV priedas). Atsižvelgiant į tai, kad dėl Klinikinių 

tyrimų reglamento buvo susitarta ir jis buvo priimtas anksčiau už Medicinos priemonių 

reglamentą, per derybas priimtą tekstą buvo siekiama kuo labiau suderinti su minėtu 

reglamentu, įtraukiant visas nuostatas, susijusias su sutikimo davimu, etikos komitetais, 

neveiksniais asmenimis, nepilnamečiais, nėščiosiomis, skaidrumu, ir nuostatą dėl suderinto 

vertinimo procedūros privalomo taikymo (kai tyrimą atlieka daugiau nei viena valstybė narė) 

praėjus septyneriems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios datos.  

 

Vienkartinio naudojimo priemonių pakartotinis apdorojimas 
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Medicinos prietaisų direktyvoje nebuvo teisinių nuostatų dėl vienkartinių priemonių 

pakartotinio apdorojimo, išskyrus Komisijos prievolę parengti ataskaitą apie šią veiklą ir 

atsižvelgiant į ją pateikti pasiūlymą, jei ji mano, kad tai tikslinga. Nustatyti bendras nuostatas 

skirtingai valstybėse narėse taikomai praktikai atrodė sunkus uždavinys, tačiau teisės aktų 

leidėjai rado bendrą sprendimą, kurį taip pat palaikė Komisija ir kuriuo pirmą kartą šiai 

praktikai suteikiama kryptis, nustatomos priemonės ir užtikrinamas tam tikras pakartotinai 

apdorotų priemonių naudojimo saugumo lygis. Sutartame tekste numatoma, kad vienkartinės 

priemonės pakartotinai apdorojamos tik kai tai leidžiama pagal nacionalinę teisę ir tik 

remiantis šio reglamento 17 straipsniu, tačiau valstybės narės gali priimti griežtesnes nei 

nustatytos šiame reglamente nuostatas, siekdamos dar labiau apriboti arba uždrausti šią 

praktiką savo šalies teritorijoje. Pakartotinai vienkartinę priemonę apdorojantis subjektas 

turėtų būti laikomas tos pakartotinai apdorotos priemonės gamintoju ir turėtų prisiimti 

gamintojams taikomas prievoles. Tam tikromis aplinkybėmis valstybės narės gali taikyti 

taisyklių, taikomų pakartotinai apdorotoms priemonėms, išimtis sveikatos įstaigose. Komisijai 

pavedama užduotis parengti bendrąsias vienkartinių priemonių pakartotinio apdorojimo 

specifikacijas.  

 

Nuostatos dėl notifikuotųjų įstaigų 

 

Vienas iš svarbiausių senosios sistemos pakeitimų yra išsamesnės nuostatos dėl atitikties 

vertinimą atliekančių ir už visų priemonių Sąjungos rinkoje sertifikavimą atsakingų 

notifikuotųjų įstaigų skyrimo, darbo organizavimo, stebėsenos ir ekspertinių žinių. Visi šių 

procedūrų aspektai aptariami IV skyriuje ir VII priede. Kai kurios papildomos nuostatos, 

kurias įtraukė Parlamentas ir kurioms pritarė Taryba, yra susijusios su reikalavimu, kad 

notifikuotosios įstaigos visada turėtų pakankamai administracinių, techninių ir mokslinių 

darbuotojų, kad galėtų sėkmingai vykdyti atitikties vertinimo veiklą. Kita priemonė, skirta 

nuolatinei visų Sąjungos notifikuotųjų įstaigų ekspertinių žinių kokybei ir teisinių reikalavimų 

laikymuisi užtikrinti, yra notifikuotųjų įstaigų bendras vertinimas jų paskyrimo metu, 

nuolatinė stebėsena ir kasmetinis pakartotinis vertinimas atliekant auditus vietoje, įskaitant 

vizitus, apie kuriuos iš anksto nepranešama. Vienas iš svarbių į naująjį teisės aktą įtrauktų 

patobulinimų yra tai, kad notifikuotosios įstaigos įpareigojamos atlikti patikrinimus gamybos 

vietoje iš anksto nepranešusios. Didelės rizikos priemonių atvejų nebepakanka tik patikrinti 

dokumentus – patikrinimai turi būti atliekami vietoje. Pranešėjos nuomone, tai yra pats 

svarbiausias pakeitimas, kuris padės išvengti skandalų ateityje. Ne mažiau svarbu paminėti 

tai, kad, siekiant sudaryti vienodas sąlygas visoms notifikuotosioms įstaigoms ir užtikrinti 

skaidrumą tarp jų įvairiose valstybėse narėse, pagal naują Parlamento pasiūlytą nuostatą 

notifikuotosios įstaigos turi parengti savo standartinių mokesčių už jų atliekamą atitikties 

vertinimo veiklą sąrašus ir tuos sąrašus paskelbti viešai.  

 

Budrumas ir priežiūra po pateikimo rinkai 

 

Vienas iš pagrindinių naujojo pasiūlymo ramsčių, be leidimų išdavimo sugriežtinimo, yra 

bendra priemonių atsekamumo, budrumo ir priežiūros po pateikimo rinkai sistema, kuria 

siekiama užtikrinti nuolatinę stebėseną ir greitą reagavimą kilus problemoms (VII skyrius). 

Papildydami Komisijos pasiūlymą, teisės aktų leidėjai nustatė prievolę gamintojams 

kiekvienos priemonės atveju suplanuoti, nustatyti, dokumentuoti, įgyvendinti, palaikyti ir 

atnaujinti tokią priežiūros po pateikimo rinkai sistemą, kuri būtų proporcinga rizikos klasei ir 

atitiktų priemonės tipą, kad būtų renkami, registruojami ir analizuojami visi atitinkami 

duomenys, susiję su priemonės saugumu visą jos gyvavimo ciklą. Panašiai kaip vaistų atveju, 



 

RR\1121010LT.docx 9/11 PE601.098v02-00 

 LT 

visoms rizikos klasėms, išskyrus I klasę, buvo nustatyti periodiškai atnaujinami saugos 

protokolai. Aukštesnių klasių priemonėms šie protokolai turi būti atnaujinami ne rečiau kaip 

kartą per metus. Teisės aktų leidėjai taip pat įpareigoja valstybes nares imtis visų tinkamų 

priemonių, kad paskatintų sveikatos priežiūros specialistus, naudotojus ir pacientus ir 

sudarytų jiems galimybes nacionaliniu lygmeniu pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 

sukėlusius incidentus naudojant suderintas formas.  

 

Rekomendacija 

 

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu 

pasiektą susitarimą, pranešėja siūlo komitetui jai pritarti be pakeitimų. 
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