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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 16
2A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

 Komisija raginama toliau svarstyti 
pakartotinio perdirbimo srities klausimus ir 
rengti platesnes konsultacijas, kad būtų 
galima parengti tinkamą teisės aktą, kuriuo 
būtų užtikrintas didelis pacientų saugumas.
Komisija raginama apsilankyti Europos 
Parlamento atsakinguose komitetuose per 
du mėnesius nuo šios direktyvos priėmimo 
datos ir pateikti ataskaitą apie šioje srityje 
pasiektą pažangą.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Zuzana Roithová

Pakeitimas 17
2B KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

 Siekiant pacientų saugumo būtina, kad 
galimo pakartotinio perdirbimo metu 
gamintojai tvirtai laikytųsi išvardytų 
reikalavimų. Gamintojai turėtų 
užregistruoti produktus į naują riboto 
pakartotinio naudojimo medicinos prietaisų 
kategoriją ir tuo pačiu metu nustatytų 
saugią pakartotinio perdirbimo procedūrą 
ir didžiausią naudojimo skaičių.
Valstybės narės pačios nusprendžia priimti 
priemones, kurios sudarytų sąlygas 
objektyviai šių procedūrų išorės kontrolei, 
ir nustatyti prievolę saugoti kiekvieno šių 
prietaisų medicininio panaudojimo įrašus.

Or. en

Pagrindimas

Tai galėtų sąlygoti pakartotinio perdirbimo, kuriuo užsiima visas pasaulis be jokios 
galimybės atlikti objektyvią kontrolę ir taip kelia pavojų traumuoti pacientus, legalizaciją.

Pakeitimą pateikė Zuzana Roithová

Pakeitimas 18
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

Būtina aiškiau išdėstyti, kad gaminys, 
turintis medicininę paskirtį, turi būti 
įtraukiamas į medicinos prietaiso 
apibrėžimą ir kad programinė įranga pati 
savaime gali būti apibrėžta kaip medicinos 
prietaisas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.
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Pakeitimą pateikė Zuzana Roithová

Pakeitimas 19
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

Atsižvelgiant į didėjančią programinės 
įrangos svarbą medicinos prietaisų srityje, 
nesvarbu, ar ši programinė įranga yra 
atskira ar sudėtinė prietaiso dalis, vienas iš 
esminių reikalavimų turėtų būti 
programinės įrangos patvirtinimas pagal 
pažangiausius technologijoms taikomus 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimą pateikė Zuzana Roithová

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTO I PAPUNKTIS

1 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis (Direktyva 90/385/EEB)

„medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti medicinos tikslais 
žmogaus:

 „medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, medžiaga 
arba kitas gaminys, naudojamas atskirai arba 
kartu su kitais reikmenimis, įskaitant 
tinkamai jam taikyti reikalingą programinę 
įrangą, gamintojo numatytas naudoti 
medicinos tikslais žmogaus:

Or. en

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTO I PAPUNKTIS
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(a) „medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti medicinos tikslais 
žmogaus:

(a) „medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti medicinos tikslais 
žmogaus:

- susirgimui diagnozuoti, jo plitimui 
sustabdyti, jo eigai stebėti, jam 
gydyti ar eigai palengvinti,

- susirgimui diagnozuoti, jo plitimui 
sustabdyti, jo eigai stebėti, jam 
gydyti ar eigai palengvinti,

- traumai ar negaliai diagnozuoti, 
stebėti, gydyti, palengvinti ar 
kompensuoti,

- traumai ar negaliai diagnozuoti, 
stebėti, gydyti, palengvinti ar 
kompensuoti,

- anatomijai ar fiziologiniam procesui 
tirti, pakeisti ar modifikuoti,

- anatomijai ar fiziologiniam procesui 
tirti, pakeisti ar modifikuoti,

- pastojimui kontroliuoti, - pastojimui kontroliuoti,

- koreguoti regėjimą ar akies išvaizdą 
uždėjus prietaisą ant akies,

ir kurio panaudojimas pagal paskirtį 
neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar 
išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis 
ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios 
priemonės gali padėti jam funkcionuoti;“

ir kurio panaudojimas pagal paskirtį 
neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar 
išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis 
ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios 
priemonės gali padėti jam funkcionuoti;“

Or. en

Pagrindimas

Prekyba kontaktiniais lęšiais ir jų platinimas be recepto yra plačiai paplitęs ES ir kelia 
nemažą pavojų visuomenės sveikatai ir saugumui. Kadangi nebesinaudojama akių gydytojų 
konsultacija ir priežiūra, tai padaugėjo atvejų, kai kontaktiniai lęšiai nešiojami neteisingai ir 
kelia pavojų naudotojo sveikatai. Reguliuojamas kontaktinių lęšių platinimas bet kuriame 
prekybos centre remiantis galiojančiu receptu apsaugotų sveikatą ir saugumą bei užtikrintų
vartotojų pasirinkimą. Pagal Sutarties 152-1 straipsnį svarbu, kad nustatant ir įgyvendinant 
visos Bendrijos politiką ir veiklą, įskaitant šiuo metu svarstomą medicinos prietaisų direktyvą, 
būtų užtikrinamas aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 22
1 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS
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 (1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip: (1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
(a) 2 dalis iš dalies keičiama taip: (a) 2 dalis iš dalies keičiama taip:

(i) a punkte įžanginė frazė pakeičiama taip: (i) a punkte įžanginė frazė pakeičiama taip:
„medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti medicinos tikslais 
žmogaus:“

„medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti medicinos tikslais 
žmogaus:“

(ii) (naujas) punkte a pridedamas šis 
baigiamasis sakinys:
Visi kontaktiniai lęšiai pagal šią direktyvą 
turėtų būti laikomi medicinos prietaisais.

Or. en

Pagrindimas

Spalvoti kosmetiniai lęšiai nėra reglamentuojami kaip medicinos priemonė Europoje, kitaip 
nei kitose rinkose, įskaitant JAV, nors jie ir turi tas pačias savybes bei kelia potencialų pavojų 
akių sveikatai, jei yra pagaminti netinkamai arba nešiojami nepasikonsultavus su akių 
gydytoju ir be jo priežiūros. Pagal Sutarties 152-1 straipsnį svarbu, kad nustatant ir
įgyvendinant visos Bendrijos politiką ir veiklą būtų užtikrinamas aukštas žmonių sveikatos 
apsaugos lygis.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 23
1 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PUNKTAS (NAUJAS)

 Pridedamas nauja 2 straipsnio 2 dalis:
2 straipsnis pakeičiamas taip:
„Pateikimas į rinką ir naudojimas
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1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
prietaisai gali būti teikiami į rinką ir (arba) 
pradedami naudoti tik tada, kai atitinka 
šios direktyvos reikalavimus, yra tinkamai 
pristatyti, teisingai įrengti, prižiūrėti ir 
naudojami atitinkamai pagal savo paskirtį.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad užtikrintų, jog parduodant 
medicinos prietaisus internetu, užsakius 
paštu ar kitaip platinant nekiltų pavojus 
vartotojo saugumui ir sveikatai ir būtų 
laikomasi visų šios direktyvos nuostatų.“

Or. en

Pagrindimas

Prekyba kontaktiniais lęšiais internetu, užsakius paštu ar kitaip platinant tampa vis labiau 
įprasta daugelyje Europos valstybių ir kelia potencialų pavojų Europos piliečių sveikatai, 
kadangi juos perkant nesikonsultuojama ir nesitariama su akių gydytoju. Pagal Sutarties 152-
1 straipsnį svarbu, kad nustatant ir įgyvendinant visos Bendrijos politiką ir veiklą būtų 
užtikrinamas aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis.

Pakeitimą pateikė Zuzana Roithová

Pakeitimas 24
2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTO I PAPUNKTIS

1 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis (Direktyva 93/42/EEB)

„medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti medicinos tikslais 
žmogaus:“

„medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, medžiaga 
arba kitas gaminys, naudojamas atskirai arba 
kartu su kitais reikmenimis, įskaitant 
tinkamai jam taikyti reikalingą programinę 
įrangą, gamintojo numatytas naudoti 
medicinos tikslais žmogaus:“

Or. en

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.
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Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 25
2 STRAIPSNIO 2 DALIS

- „— pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams pateikti į rinką ir pradėti 
naudoti, jei jie atitinka 11 straipsnyje 
ir VIII priede išdėstytus 
reikalavimus; IIa, IIb ir III klasių 
prietaisai turi turėti VIII priede 
numatytą sertifikatą, kuris 
pateikiamas įvardytam pacientui.“

- „— pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams pateikti į rinką ir pradėti 
naudoti, jei jie atitinka 11 straipsnyje 
ir VIII priede išdėstytus 
reikalavimus; IIa, IIb ir III klasių 
prietaisai turi turėti VIII priede 
numatytą sertifikatą, kuris 
pateikiamas aiškiai atpažįstamam
pacientui, jo arba jos pageidavimu.
Sertifikatas būtinai lieka pas 
paskutinį tiekėją ir yra bet kada 
prieinamas. Jame aiškiai 
nurodomas gamintojas.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant duomenų apsaugos turėtų būti įmanoma išsaugoti paciento tapatybę naudojant 
kodavimą.

Paprastai pacientui mažiau rūpi gamintojas. Todėl su sertifikato išdavimu susijusios išlaidos 
ir pastangos kiekvienam asmeniškai atrodo neproporcingai didelės. Visais atvejais būtų 
naudingiau, jei informaciją saugotų gydytojas. Sertifikate būtina aiškiai nurodyti gamintoją.
Kai kada neužtenka vien pavadinimo.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 26
2 STRAIPSNIO 6 DALIS

 2 straipsnio 6 dalis (nauja):
Įterpiamas šis 13 straipsnis:
„Konkreti kontaktinių lęšių išdavimo 
tvarka:

1. Kadangi kontaktiniai lęšiai yra 
plačiai naudojami, o pavojai, susiję 
su pardavimu bei platinimu ne 
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pagal receptą yra rimti, šis 
straipsnis turėtų būti taikomas visų 
rūšių kontaktiniams lęšiams.

2. Valstybės narės reguliuoja visų 
kontaktinių lęšių pardavimą ir 
platinimą remdamosi galiojančiais
receptais bet kurioje prekybos 
vietoje, siekdamos apsaugoti 
Europos vartotojų sveikatą ir 
saugumą, taip pat  išlaikydamos 
pasirinkimo laisvę realizavimo 
rinkos arba pardavimo vietos 
atžvilgiu“.

Or. en

Pagrindimas

Prekyba kontaktiniais lęšiais ir jų platinimas be recepto yra plačiai paplitęs ES ir kelia 
nemažą pavojų visuomenės sveikatai ir saugumui. Kadangi nebesinaudojama akių gydytojų 
konsultacija ir priežiūra, tai padaugėjo atvejų, kai kontaktiniai lęšiai nešiojami neteisingai ir 
kelia pavojų naudotojo sveikatai. Reguliuojamas kontaktinių lęšių platinimas bet kuriame 
prekybos centre remiantis galiojančiu receptu apsaugotų sveikatą ir saugumą bei užtikrintų 
vartotojų pasirinkimą. Pagal Sutarties 152-1 straipsnį svarbu, kad nustatant ir įgyvendinant 
visos Bendrijos politiką ir veiklą, įskaitant šiuo metu svarstomą medicinos prietaisų direktyvą, 
būtų užtikrinamas aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis.

Pakeitimą pateikė Charlotte Cederschiöld

Pakeitimas 27
2 STRAIPSNIO 17 DALIES 2 PUNKTAS

Greta ženklo nurodomas notifikuotosios 
įstaigos, atsakingos už II, IV, V ir VI 
prieduose nurodytų procedūrų 
įgyvendinimą, identifikacijos numeris.  

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio reikalavimo įgyvendinimas susijęs su didelėmis išlaidomis, kai įmonė pageidauja, arba jei 
jai reikia pakeisti notifikuotąją įstaigą. Naudodamosi Europos duomenų banku (14a 
straipsnis) valdžios institucijos jau turi galimybę prieiti prie duomenų, pagal kuriuos gali 
atsekti, kurios notifikuotosios institucijos sertifikavo įmones ir produktus.  
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Pakeitimą pateikė Zuzana Roithová

Pakeitimas 28
I PRIEDO 1 DALIES A PUNKTAS

9 dalies septinta įtrauka (Direktyva 90/385/EEB)

„Jei prietaisų sudėtyje yra programinė įranga 
arba prietaisai patys yra medicininė 
programinė įranga, ji turi būti patvirtinta 
pagal pažangiausioms technologijoms 
taikomus reikalavimus, atsižvelgiant į 
kūrimo gyvavimo ciklo, rizikos valdymo, 
patvirtinimo ir patikrinimo principus.“

„Jei prietaisų sudėtyje yra programinė 
įranga, ji turi būti patvirtinta pagal 
pažangiausioms technologijoms taikomus 
reikalavimus, atsižvelgiant į kūrimo 
gyvavimo ciklo, rizikos valdymo, 
patvirtinimo ir patikrinimo principus.“

Or. en

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimą pateikė Charlotte Cederschiöld

Pakeitimas 29
II PRIEDO 1 DALIES B PUNKTAS

“7.4. Jeigu prietaiso sudedamoji dalis yra 
medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali būti 
laikoma vaistu, kaip apibrėžta Direktyvos 
2001/83/EB 1 straipsnyje, kuri žmogaus 
organizmui, be prietaiso daromo poveikio, 
gali daryti papildomą poveikį, šios 
medžiagos kokybė, sauga ir naudingumas 
turi būti tikrinami taikant metodus, 
analogiškus nurodytiesiems Direktyvoje 
2001/83/EB.

“7.4. Jeigu prietaiso sudedamoji dalis yra 
medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali būti 
laikoma vaistu, kaip apibrėžta Direktyvos 
2001/83/EB 1 straipsnyje, kuri žmogaus 
organizmui, be prietaiso daromo poveikio, 
gali daryti papildomą poveikį, šios 
medžiagos kokybė, sauga ir naudingumas 
turi būti tikrinami taikant metodus, 
analogiškus nurodytiesiems Direktyvoje 
2001/83/EB.

Įgaliojimai tikrinti medžiagos naudingumą 
paliekami notifikuotajai įstaigai, kadangi 
EMEA arba valstybių narių paskirtų 
kompetentingų institucijų užduotis yra tik 
teikti mokslinę nuomonę apie šios 
medžiagos kokybę ir saugą.

Or. en
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Pagrindimas

Patikslinę notifikuotųjų įstaigų ir EMEA arba kompetentingų institucijų vaidmenį užkirsime 
kelią tvirtinti kaip vaistus medicinos prietaisus, kuriuose naudojamos visiškai dokumentuotos, 
praktikoje integruotos vaistinės medžiagos. Tai neproporcingai padidintų išlaidas ir laiko 
sąnaudas, o pacientams neduotų jokios naudos. 

Pakeitimą pateikė Zuzana Roithová

Pakeitimas 30
II PRIEDO 1 DALIES E PUNKTAS

I priedo 12.1a punktas (Direktyva 93/42/EEB)

Jei prietaisų sudėtyje yra programinė įranga 
arba prietaisai patys yra medicininė 
programinė įranga, ji turi būti patvirtinta 
pagal pažangiausioms technologijoms 
taikomus reikalavimus, atsižvelgiant į 
kūrimo gyvavimo ciklo, rizikos valdymo, 
patvirtinimo ir patikrinimo principus.“

Jei prietaisų sudėtyje yra programinė įranga, 
ji turi būti patvirtinta pagal pažangiausioms 
technologijoms taikomus reikalavimus, 
atsižvelgiant į kūrimo gyvavimo ciklo, 
rizikos valdymo, patvirtinimo ir patikrinimo 
principus.“

Or. en

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 31
II PRIEDO 1 DALIES E PUNKTAS

„12.1a. Jei prietaisų sudėtyje yra programinė 
įranga arba prietaisai patys yra medicininė 
programinė įranga, ji turi būti patvirtinta 
vadovaujantis pažangiausioms 
technologijoms taikomus reikalavimus, 
atsižvelgiant į kūrimo gyvavimo ciklo, 
rizikos valdymo, patvirtinimo ir patikrinimo 
principus.“

„12.1a. Jei prietaisų sudėtyje yra programinė 
įranga programinės įrangos srityje būtina 
atsižvelgti į kūrimo gyvavimo ciklo, rizikos 
valdymo, patvirtinimo ir patikrinimo 
principus.“

Or. en
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Pagrindimas

Sąvoka „patvirtinimas“ turi būti pakeista, siekiant išvengti nereikalingo duomenų rinkimo.

Pakeitimą pateikė Charlotte Cederschiöld

Pakeitimas 32
II PRIEDO 1 DALIES G PUNKTO II PAPUNKTIS

 (ii) b punktas keičiamas taip:  (ii) b punktas keičiamas taip:
„(b) informacija, kuri yra griežtai būtina, 

kad vartotojas galėtų identifikuoti prietaisą ir 
pakuotės turinį, įskaitant atitinkamą 
tarptautinės pripažintos generinių 
medicinos prietaisų nomenklatūros kodą;“

„(b) informacija, kuri yra griežtai būtina, 
kad vartotojas galėtų identifikuoti prietaisą ir 
pakuotės turinį;“

Or. en

Pagrindimas

Produktuose, pakuotėje ir vartojimo instrukcijose pateikiant daugiau kodų tik padidės 
administracinės išlaidos, o pacientai iš to jokios naudos neturės. Generinių medicinos 
prietaisų nomenklatūros kodai (GMDN) jau naudojami operatyviniam atsiskaitymui, 
suteikiant valdžios institucijoms galimybę įvertinti su galima grėsme susijusius klausimus.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 33
II PRIEDO 8 DALIES E PUNKTAS

5. Pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams gamintojas turi pasižadėti 
numatyti ir nuolat atnaujinti sistemingą 
procedūrą, kuri leistų peržiūrėti patirtį, 
įgytą pogamybiniu prietaisų naudojimo 
etapu, įskaitant X priede nurodytas 
nuostatas, ir įgyvendinti atitinkamas 
priemones atitinkamai pataisyti tuos 
prietaisus. Šiuo pasižadėjimu gamintojas 
taip pat įsipareigoja nedelsdamas informuoti 
kompetentingas institucijas apie:

5. Pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams gamintojas turi pasižadėti 
peržiūrėti patirtį, įgytą pogamybiniu 
naudojimo etapu ir įgyvendinti atitinkamas 
priemones atitinkamai pataisyti tuos 
prietaisus. Šiuo pasižadėjimu gamintojas 
taip pat įsipareigoja nedelsdamas informuoti 
kompetentingas institucijas apie šiuos
galimus incidentus, bei atitinkamus 
pataisymus:

Or. en



PE 376.632v01 12/12 AM\624966LT.doc

LT

Pagrindimas

Gamintojai pagal užsakymą turi geriausias galimybes stebėti savo gaminius, nes jiems yra 
žinomas paciento vardas. Čia skatinamas sisteminis procesas (ISO 13485 įvedimas) dantų 
technikams, optikams, klausos prietaisų ir ortopedinių batų gamintojams kasmet sukeltų 
papildomas maždaug 2000–5000 eurų dydžio išlaidas. To negalima pateisinti, nes bendresnio 
pobūdžio formuluotė pašalina tokį pavojų. 

Pakeitimą pateikė Zuzana Roithová

Pakeitimas 34
II PRIEDO 9 PUNKTO A PAPUNKTIS

IX priedo 1.4 punktas (Direktyva 93/42/EEB)

„Autonominė programinė įranga laikoma 
aktyviuoju medicinos prietaisu.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.
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