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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisija priėmė teisės aktų paketą dėl inovacijų sveikatos srityje, kurį 
sudaro komunikatas dėl saugių, veiksmingų ir novatoriškų medicinos prietaisų ir diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų, kuriais galėtų naudotis pacientai, vartotojai ir sveikatos 
priežiūros specialistai, pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
medicinos prietaisų ir pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų. Šiais pasiūlymais siekiama atnaujinti Europos teisės 
aktus atsižvelgiant į technologinę ir mokslinę pažangą ir spręsti neseniai iškeltus klausimus 
dėl tam tikrų pacientų saugumo aspektų. 

Pasiūlymu dėl reglamento dėl medicinos prietaisų, kuriuo bus pakeista Direktyva 90/385/EEB
dėl aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų ir Direktyva 93/42/EEB dėl medicinos 
prietaisų, siekiama reguliuoti medicinos prietaisų, kurie gali būti pateikti į Europos Sąjungos 
rinką, saugumo, kokybės ir efektyvumo standartus. 

Pagal šį siūlomą teisės aktą reikalaujama, kad šimtai tūkstančių įvairių tipų medicinos 
prietaisų, šiuo metu parduodamų Europos Sąjungoje rinkoje – nuo pleistrų, švirkštų, kateterių 
ir kraujo mėginių ėmimo prietaisų iki sudėtingų implantų ir gyvybės palaikymo technologijų 
– būtų saugūs ne tik pacientams, bet ir sveikatos priežiūros specialistams, kurie juos naudoja 
arba tvarko, ir nespecialistams. kurie su jais turi sąlytį. 

Kaip teigiama pasiūlymo 71 konstatuojamojoje dalyje, šio reglamento tikslas – užtikrinti 
aukštus medicinos prietaisų kokybės ir saugos standartus, taip užtikrinant aukšto lygio 
pacientų, naudotojų ir kitų asmenų sveikatos apsaugą ir saugą. Sąvoka „naudotojas“ 
dabartiniame pasiūlyme apibrėžiama kaip „bet kuris sveikatos priežiūros specialistas ar 
asmuo, kuris naudoja prietaisą“ ir reglamente pripažįstama, kad naudotojai yra esminis 
pacientams teikiamos saugios sveikatos priežiūros komponentas. Medicinos prietaisus 
daugiausia naudoja sveikatos priežiūros specialistai ligoninėse, taip pat ir kitose įstaigose, 
įskaitant ilgalaikės priežiūros centrus, slaugos namus ir kalėjimus. Rizikos grupes sudaro 
sveikatos priežiūros darbuotojai, naudojantys produktus, pagalbiniai darbuotojai (pavyzdžiui, 
skalbėjai, valytojai ir šiukšlių surinkėjai), taip pat pacientai ir plačioji visuomenė. Saugūs 
medicinos prietaisai iš esmės daro tiesioginę įtaką darbo sąlygoms ir turi užtikrinti kuo 
saugesnę darbo aplinką. 

„Sveikata ir sauga“ minimos visame reglamente kaip pats bendriausias tikslas. Atsižvelgiant į 
tai, pasiūlymo I priede pateikiami bendrieji medicinos prietaisų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimai. I priedo 8 punkte aiškiai teigiama, kad „prietaisai ir gamybos procesai turi būti 
suprojektuoti taip, kad būtų pašalinta arba kuo labiau sumažinta užkrėtimo rizika pacientams, 
naudotojams ir, jei taikoma, kitiems asmenims“. To paties priedo 11 punkte taip pat 
pabrėžiama, kad naudojant prietaisus reikėtų vengti pacientų, naudotojų ir kitų asmenų 
susižeidimo rizikos.

Numatant ryšį tarp saugių ir aukštos kokybės medicinos prietaisų ir bendro tikslo užtikrinti 
naudotojų, pacientų ir kitų asmenų sveikatą ir saugą, atsiranda galimybė kurti naudingą 
siūlomo reglamento sąveiką su taikytinais ES teisės aktais dėl profesinės sveikatos. Todėl 
šiame reglamente reikėtų pateikti aiškias nuorodas į teisės aktus, kuriuose numatoma 
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naudotojų ir pacientų aukšto lygio apsauga medicinos įstaigose, ir atsižvelgti į medicinos 
prietaisų projektavimo ir eksploatavimo ypatumus, nurodytus atitinkamose ES direktyvose dėl 
profesinės sveikatos. Tai tikrai pasakytina apie Direktyvą 2010/32/ES dėl su(si)žeidimų 
aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje, kuria siekiama 
pagerinti profesinę saugą ES lygmeniu sudarius socialinių partnerių bendrąjį susitarimą, 
kuriame pripažįstama būtinybė teikti medicinos prietaisus su integruotais saugos užtikrinimo 
mechanizmais, kad būtų sumažinta su(si)žeidimų aštriais instrumentais ir infekcijų rizika. 
Taigi visiškai logiška, kad tokia nuostata būtų įtraukta į Medicinos prietaisų reglamento 
bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus.

Pavojus kyla ne tik medicinos darbuotojams, t. y. slaugėms ir gydytojams, bet ir sveikatos 
priežiūros darbuotojams poliklinikose ir alternatyviose medicinos įstaigose, laboratorijų 
darbuotojams ir pagalbiniams darbuotojams, tokiems kaip valytojai, skalbėjai, kalėjimų 
darbuotojai ir kt. 

Siekdamos užtikrinti saugų naujų medicinos technologijų ir chirurginių metodų taikymą, 
sveikatos priežiūros įstaigos turi pasirūpinti, kad jų darbuotojai būtų mokomi teisingai naudoti 
medicinos prietaisus, įrankius ir atlikti medicinines procedūras, ir taip padėti sumažinti 
su(si)žeidimų adatomis atvejų skaičių, su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų perdavimą ir 
kitokį neigiamą poveikį.  

Visi sveikatos priežiūros darbuotojai taip pat turėtų gauti tinkamą apsaugą naudojant skiepus, 
poekspozicinės profilaktikos priemones, reguliarius diagnostinius tyrimus, asmenines 
apsaugos priemones ir medicinos prietaisus, kurie padeda sumažinti kraujo infekcijų riziką. 

Šiame nuomonės projekte išdėstytuose pasiūlymuose atsižvelgiama į Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto anksčiau atliktą darbą ir jo rezoliucijas, priimtas siekiant užtikrinti 
darbuotojų saugą sveikatos priežiūros sektoriuje, t. y.:

• 2011 m. gruodžio 15 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2007–2012 m. 
Europos Sąjungos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos vidurio laikotarpio peržiūros,

• 2010 m. vasario 11 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų 
asociacijos (ELSPĮA) ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EVPPSF) 
pasirašytas Bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos 
ligoninėse ir sveikatos priežiūros sektoriuje,

• 2008 m. sausio 15 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2007–2012 m. 
Bendrijos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos, 

• 2006 m. liepos 6 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją su rekomendacijomis 
Komisijai dėl Europos Sąjungos sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų apsaugos nuo adatos 
dūrio sužeidimų sukeltų kraujo infekcijų.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
medicinos prietaisų vidaus rinkos veikimą 
aukšto lygio sveikatos apsaugos pagrindu. 
Be to, šiame reglamente nustatyti aukšti 
medicinos prietaisų kokybės ir saugumo 
standartai, kad būtų atsižvelgiama į 
bendras šių gaminių saugos problemas. 
Abiejų tikslų yra siekiama tuo pačiu metu 
ir jie yra neatskiriamai tarpusavyje susiję ir 
nė vienas nėra antrinis kito atžvilgiu. 
Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnio, šiuo 
reglamentu suderinamos taisyklės, pagal 
kurias medicinos prietaisai ir jų priedai 
pateikiami rinkai ir pradedami naudoti 
Sąjungos rinkoje, kuri tuomet gali turėti 
naudos iš laisvo prekių judėjimo principo. 
Atsižvelgiant į 168 straipsnio 4 dalies c 
punkto nuostatas, šiame reglamente 
nustatomi aukštus kokybės ir saugos 
standartai, be kita ko užtikrinant, kad 
duomenys, gauti atliekant klinikinius 
bandymus, būtų patikimi ir patvarūs ir kad 
klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
tiriamųjų asmenų sauga būtų užtikrinta;

(2) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
medicinos prietaisų vidaus rinkos veikimą 
pacientų, naudotojų ir veiklos vykdytojų
aukšto lygio sveikatos apsaugos pagrindu. 
Be to, šiame reglamente nustatyti aukšti 
medicinos prietaisų kokybės ir saugumo 
standartai, kad būtų atsižvelgiama į 
bendras šių gaminių saugos problemas. 
Abiejų tikslų yra siekiama tuo pačiu metu 
ir jie yra neatskiriamai tarpusavyje susiję ir 
nė vienas nėra antrinis kito atžvilgiu. 
Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnio, šiuo 
reglamentu suderinamos taisyklės, pagal 
kurias medicinos prietaisai ir jų priedai 
pateikiami rinkai ir pradedami naudoti 
Sąjungos rinkoje, kuri tuomet gali turėti 
naudos iš laisvo prekių judėjimo principo. 
Atsižvelgiant į 168 straipsnio 4 dalies c 
punkto nuostatas, šiame reglamente 
nustatomi aukštus kokybės ir saugos 
standartai, be kita ko užtikrinant, kad 
duomenys, gauti atliekant klinikinius 
bandymus, būtų patikimi ir patvarūs ir kad 
klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
tiriamųjų asmenų sauga būtų užtikrinta;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagrindiniai esamo reglamentavimo (3) pagrindiniai esamo reglamentavimo 
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aspektai, pvz., paskelbtųjų įstaigų 
priežiūra, atitikties įvertinimo procedūros, 
klinikiniai bandymai ir klinikinis 
įvertinimas, budrumas ir rinkos priežiūra 
turėtų būti gerokai sustiprinti, kartu 
užtikrinant skaidrumą dėl prietaisų ir jų 
atsekamumą, taip siekiant pagerinti 
sveikatą ir saugą;

aspektai, pvz., paskelbtųjų įstaigų 
priežiūra, atitikties įvertinimo procedūros, 
klinikiniai bandymai ir klinikinis 
įvertinimas, budrumas ir rinkos priežiūra 
turėtų būti gerokai sustiprinti, kartu 
užtikrinant skaidrumą dėl prietaisų ir jų 
atsekamumą, taip siekiant pagerinti 
sveikatos priežiūros specialistų, pacientų, 
naudotojų ir veiklos vykdytojų sveikatą ir 
saugą, įskaitant atliekų šalinimo 
grandinėje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nėra tikslių mokslinių duomenų apie 
nanomedžiagų, naudojamų medicinos 
prietaisuose, riziką ir naudą. Siekiant 
užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, 
laisvą prekių judėjimą ir gamintojų teisinį 
tikrumą, būtina nustatyti bendrą 
nanomedžiagų apibrėžtį remiantis 2011 m. 
spalio 18 d. Komisijos rekomendacija 
2011/696/ES dėl nanomedžiagos 
apibrėžties, paliekant galimybę šią 
apibrėžtį lanksčiai derinti su mokslo ir 
technikos pažanga ir tolesniais reguliavimo 
pokyčiais Sąjungos ir tarptautiniu mastu.
Projektuodami ir gamindami medicinos 
prietaisus gamintojai turėtų imtis ypatingų 
priemonių, kai naudoja nanodaleles, kurios 
gali išsiskirti į žmogaus kūną, o 
pastariesiems prietaisams turėtų būti 
taikoma griežčiausia atitikties vertinimo 
procedūra;

(13) nėra tikslių mokslinių duomenų apie 
nanomedžiagų, naudojamų medicinos 
prietaisuose, riziką ir naudą. Siekiant 
užtikrinti aukšto lygio sveikatos priežiūros 
specialistų, veiklos vykdytojų ir pacientų 
sveikatos apsaugą ir saugą, taip pat laisvą 
prekių judėjimą ir gamintojų atsakomybę 
bei teisinį tikrumą, būtina nustatyti bendrą 
nanomedžiagų apibrėžtį remiantis 2011 m. 
spalio 18 d. Komisijos rekomendacija 
2011/696/ES dėl nanomedžiagos 
apibrėžties, paliekant galimybę šią 
apibrėžtį lanksčiai derinti su mokslo ir 
technikos pažanga ir tolesniais reguliavimo 
pokyčiais Sąjungos ir tarptautiniu mastu.
Projektuodami ir gamindami medicinos 
prietaisus gamintojai turėtų imtis ypatingų 
priemonių, kai naudoja nanodaleles, kurios 
gali išsiskirti į žmogaus kūną, o 
pastariesiems prietaisams turėtų būti 
taikoma griežčiausia atitikties vertinimo 
procedūra;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) šiame reglamente numatomi 
medicinos prietaisų projektavimo, saugos 
ir veikimo ypatumų reikalavimai, kuriais 
siekiama išvengti su(si)žalojimų darbe, 
kaip išdėstyta 2010 m. gegužės 10 d. 
Tarybos direktyvoje 2010/32/ES, kuria 
įgyvendinamas Europos ligoninių ir 
sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir 
Europos viešųjų paslaugų profesinių 
sąjungų federacijos bendrasis susitarimas 
dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais 
prevencijos ligoninių ir sveikatos 
priežiūros sektoriuje1;
_____________
1 OL L 134, 2010 6 1, p. 66.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant pripažinti standartizacijos 
svarbą medicinos prietaisų srityje, turėtų 
būti numatyta atitiktis darniesiems 
standartams, kaip apibrėžta Reglamente 
(ES) Nr. [.../...] dėl Europos 
standartizacijos, kaip galimybė 
gamintojams įrodyti atitiktį bendriesiems 
saugos ir veiksmingumo reikalavimams ir 
kitiems teisiniams, pavyzdžiui, kokybės ir 
rizikos valdymo, reikalavimams;

(19) siekiant pripažinti standartizacijos ir 
atsekamumo svarbą medicinos prietaisų 
srityje, turėtų būti numatyta atitiktis 
darniesiems standartams, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. [.../...] dėl Europos 
standartizacijos, kaip galimybė 
gamintojams įrodyti atitiktį bendriesiems 
saugos ir veiksmingumo reikalavimams ir 
kitiems teisiniams, pavyzdžiui, kokybės ir 
rizikos valdymo, reikalavimams;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant užtikrinti darbuotojų, 
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dirbančių prie veikiančios magnetinio 
rezonanso tomografijos (MRT) įrangos, 
tinkamą veiklos apsaugą, turi būti 
remiamasi 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/35/ES dėl būtiniausių saugos ir 
sveikatos reikalavimų, susijusių su 
fizikinių veiksnių (elektromagnetinių 
laukų) keliama rizika darbuotojams 
(dvidešimtoji atskira direktyva, kaip 
apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 
straipsnio 1 dalyje)1.

______________
1 OL L ..., ..., p. ... (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) pacientams, kuriems implantuoti 
prietaisai, turėtų būti pateikiama 
pagrindinė informacija apie implantuotą 
prietaisą, kad jį būtų galima identifikuoti ir 
būtų pateikti visi būtini įspėjimai ir 
atsargumo priemonės, kurių reikia imtis, 
pavyzdžiui, nurodant, ar jis suderinamas su 
tam tikrais diagnostikos prietaisais arba 
skeneriais, naudojamais saugumo 
kontrolei;

(32) pacientams, kuriems implantuoti 
prietaisai, turi būti pateikiama aiški ir 
lengvai prieinama pagrindinė informacija 
apie implantuotą prietaisą, kad jį būtų 
galima identifikuoti ir būtų pateikti visi 
būtini įspėjimai ir atsargumo priemonės, 
kurių reikia imtis, pavyzdžiui, nurodant, ar 
jis suderinamas su tam tikrais diagnostikos 
prietaisais arba skeneriais, naudojamais 
saugumo kontrolei;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) vienas iš svarbiausių uždavinių –
sukurti centrinę duomenų bazę, kuri turėtų 
apimti įvairias elektronines sistemas, 
įskaitant UPI kaip jų neatsiejamą dalį, 

(36) vienas iš svarbiausių uždavinių –
sukurti centrinę duomenų bazę, kuri turėtų 
apimti įvairias elektronines sistemas, 
įskaitant UPI kaip jų neatsiejamą dalį, 
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skirtą sujungti ir apdoroti informaciją apie 
rinkoje esančius medicinos prietaisus, 
atitinkamus ekonominės veiklos 
vykdytojus, sertifikatus, klinikinius 
bandymus, budrumą ir rinkos priežiūrą. 
Duomenų bazės tikslai yra padidinti bendrą 
skaidrumą, supaprastinti ir palengvinti 
keitimąsi informacija tarp ekonominės 
veiklos vykdytojų, paskelbtųjų įstaigų arba 
užsakovų ir valstybių narių, taip pat 
valstybės narėms tarpusavyje ir su 
Komisija, siekiant išvengti pakartotinio 
ataskaitų teikimo reikalavimų ir pagerinti 
valstybių narių veiksmų koordinavimą. 
Vidaus rinkoje tai galima veiksmingai 
užtikrinti tik Sąjungos lygmeniu, todėl 
Komisija turėtų toliau plėtoti ir valdyti 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banką (Eudamed), įsteigtą 2010 m. 
balandžio 19 d. Komisijos sprendimu 
2010/227/ES dėl Europos medicinos 
prietaisų duomenų banko;

skirtą sujungti ir apdoroti informaciją apie 
rinkoje esančius medicinos prietaisus, 
atitinkamus ekonominės veiklos 
vykdytojus, sertifikatus, klinikinius 
bandymus, budrumą ir rinkos priežiūrą. 
Duomenų bazės tikslai yra padidinti bendrą 
skaidrumą, supaprastinti ir palengvinti 
keitimąsi informacija tarp ekonominės 
veiklos vykdytojų, paskelbtųjų įstaigų arba 
užsakovų ir valstybių narių, taip pat 
valstybės narėms tarpusavyje ir su 
Komisija, siekiant išvengti pakartotinio 
ataskaitų teikimo reikalavimų ir pagerinti 
valstybių narių veiksmų koordinavimą. Ši 
duomenų bazė taip pat padės užtikrinti 
padovanotos ar už Sąjungos ribų 
eksportuotos medicinos įrangos 
atsekamumą. Vidaus rinkoje tai galima 
veiksmingai užtikrinti tik Sąjungos 
lygmeniu, todėl Komisija turėtų toliau 
plėtoti ir valdyti Europos medicinos 
prietaisų duomenų banką (Eudamed), 
įsteigtą 2010 m. balandžio 19 d. Komisijos 
sprendimu 2010/227/ES dėl Europos 
medicinos prietaisų duomenų banko;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) keliančių didelę riziką medicinos 
prietaisų gamintojai turėtų išvardyti 
pagrindinius prietaiso saugos ir 
veiksmingumo aspektus ir prietaiso 
klinikinio įvertinimo rezultatus dokumente, 
kuris turėtų būti skelbiamas viešai;

(39) keliančių didelę riziką medicinos 
prietaisų gamintojai turėtų išvardyti 
pagrindinius prietaiso saugos ir 
veiksmingumo aspektus ir prietaiso 
klinikinio įvertinimo rezultatus dokumente, 
kuris turėtų būti skelbiamas viešai ir 
lengvai prieinamas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) paskelbtųjų įstaigų tinkamas veikimas 
yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto 
lygio sveikatos apsaugą ir saugą ir piliečių 
pasitikėjimą sistema. Todėl valstybių narių 
atliekami paskelbtųjų įstaigų skyrimas ir 
stebėsena, vadovaujantis išsamiais ir 
griežtais kriterijais, turėtų būti 
kontroliuojami Sąjungos lygmeniu;

(40) paskelbtųjų įstaigų tinkamas veikimas 
yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto 
lygio sveikatos priežiūros specialistų, 
pacientų, naudotojų ir veiklos vykdytojų
sveikatos apsaugą ir saugą, įskaitant 
atliekų šalinimo grandinėje, ir piliečių 
pasitikėjimą sistema. Todėl valstybių narių 
atliekami paskelbtųjų įstaigų skyrimas ir 
stebėsena, vadovaujantis išsamiais ir 
griežtais kriterijais, turėtų būti 
kontroliuojami Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant geriau apsaugoti sveikatą ir 
saugą, budrumo sistema dėl rinkoje esančių 
medicinos prietaisų, turėtų tapti dar 
veiksmingesnė, sukūrus centrinį portalą 
Sąjungos lygmeniu pranešimams apie 
sunkių padarinių sukėlusius incidentus ir 
vietos saugos taisomuosius veiksmus;

(52) siekiant geriau apsaugoti sveikatos 
priežiūros specialistų, pacientų, naudotojų 
ir veiklos vykdytojų sveikatą ir saugą, 
įskaitant atliekų šalinimo grandinėje, 
budrumo sistema dėl rinkoje esančių 
medicinos prietaisų, turėtų tapti dar 
veiksmingesnė, sukūrus centrinį portalą 
Sąjungos lygmeniu pranešimams apie 
sunkių padarinių sukėlusius incidentus ir 
vietos saugos taisomuosius veiksmus;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 

(53) sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus, kurie kenkia 
pacientų, slaugytojų, sveikatos priežiūros 
specialistų ar kitų asmenų saugai,
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turėtų informuoti gamintojus ir dalytis 
informacija su kolegomis, jeigu jie 
patvirtina, kad įvyko sunkių padarinių 
sukėlęs incidentas, siekiant kuo labiau 
sumažinti šių incidentų pasikartojimo 
galimybę;

nacionaliniu lygmeniu, naudojant 
suderintas formas. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos turėtų 
informuoti gamintojus ir dalytis 
informacija su kolegomis, jeigu jie 
patvirtina, kad įvyko sunkių padarinių 
sukėlęs incidentas, siekiant kuo labiau 
sumažinti šių incidentų pasikartojimo 
galimybę;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 45 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45) taisomieji veiksmai – veiksmai, kuriais 
siekiama pašalinti galimos arba nustatytos
neatitikties ar kitos nepageidaujamos 
situacijos priežastis;

45) taisomieji veiksmai – veiksmai, kuriais 
siekiama pašalinti neatitikčių priežastis
siekiant, kad tai nepasikartotų;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 46 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46) vietos saugos taisomieji veiksmai –
gamintojo taisomieji veiksmai dėl 
techninių ar medicininių priežasčių, 
kuriais siekiama išvengti sunkių 
padarinių sukėlusio incidento dėl rinkoje 
esančio prietaiso rizikos arba ją sumažinti;

46) vietos saugos taisomieji veiksmai
(VSTV) gamintojo vietos saugos taisomieji 
veiksmai siekiant sumažinti mirties ar 
didelio sveikatos būklės pablogėjimo 
pavojų, susijusį su medicinos prietaiso
naudojimu;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 47 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47) vietos saugos pranešimas – su vietos 
saugos taisomaisiais veiksmais susijęs 
pranešimas, kurį naudotojams arba

47) vietos saugos pranešimas – su vietos 
saugos taisomaisiais veiksmais susijęs 
pranešimas, kurį prietaiso naudotojams 
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klientams siunčia gamintojas. arba atliekų šalinimo veiklos vykdytojams
siunčia gamintojas arba jo atstovas;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį iš dalies pakeisti arba papildyti, 
atsižvelgiant į techninę pažangą ir į 
numatomus naudotojus ar pacientus, 
bendruosius saugos ir veiksmingumo 
reikalavimus, nustatytus I priede, 
įskaitant gamintojo teikiamą informaciją.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pirmiau pateiktas tekstas turėtų būti išbrauktas, nes tik Komisijai leidžiama iš dalies keisti ar 
papildyti teisės akto tekstą priimant deleguotuosius aktus dėl neesminių nuostatų. Saugos ir 
veiksmingumo reikalavimai yra vienos iš svarbiausių siūlomo reglamento nuostatų, todėl jos 
neturėtų būti keičiamos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį, atsižvelgiant į techninę pažangą, 
iš dalies pakeisti arba papildyti II priede 
nurodytų techninių dokumentų 
elementus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Antroji straipsnio dalis turėtų būti išbraukta, nes Komisijai leidžiama tik iš dalies keisti ar 
papildyti teisės akto tekstą priimant deleguotuosius aktus dėl neesminių nuostatų. Elementai, 
kurie turi būti techniniuose dokumentuose, yra vienos iš svarbiausių pasiūlyto reglamento 
nuostatų.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri paaiškėja atliekant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą, 
nurodytą 61–75 straipsniuose, Komisija 
įgaliojama priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 89 straipsnį dėl:

4. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri paaiškėja atliekant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą, 
nurodytą 61–75 straipsniuose, Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistų 
organizacijas, įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį dėl:

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vykstant tikrinimo procesui 
atsižvelgiama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
pacientų arba sveikatos priežiūros 
specialistų ir slaugytojų organizacijas, 
nuomones.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atliekamas etikos aspektų vertinimas. 
Komisija sudaro sąlygas suinteresuotųjų 
subjektų veiklos koordinavimui, taip pat 
dalijimuisi geriausia praktika ir etikos 
aspektų vertinimo visoje Sąjungoje 
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kokybės standartų parengimui.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje 
standartinių internetinių struktūrinių formų 
rengimą, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus.

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje 
standartinių internetinių struktūrinių formų 
rengimą, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus. Vis dėlto valstybės narės toliau 
taiko kitus pranešimo apie įtariamus 
rimtus incidentus nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms būdus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad visa jų pagal 61 straipsnį 
gauta informacija apie sunkių padarinių 
sukėlusį incidentą, kuris įvyko jų 
teritorijoje, arba vietos saugos 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo arba 
turi būti imtasi jų teritorijoje, būtų 
vertinama centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu jų kompetentingos institucijos, 
jei įmanoma, kartu su gamintoju.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad visa jų pagal 61 straipsnį 
gauta informacija apie sunkių padarinių 
sukėlusį incidentą, kuris įvyko jų 
teritorijoje, arba vietos saugos 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo arba 
turi būti imtasi jų teritorijoje, būtų 
vertinama centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu jų kompetentingos institucijos, 
jei įmanoma, kartu su gamintoju. 
Kompetentinga institucija atsižvelgia į 
visų atitinkamų suinteresuotų subjektų, 
įskaitant pacientų arba sveikatos 
priežiūros specialistų organizacijas, 
nuomones.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
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94 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Direktyvų 90/385/EEB 
ir 93/42/EEB, atitikties vertinimo įstaigos, 
kurios atitinka šį reglamentą, gali būti 
paskirtos ir paskelbtos iki jo taikymo datos. 
Paskirtos paskelbtosios įstaigos, apie kurias 
pranešta pagal šį reglamentą, gali taikyti 
atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas 
šiame reglamente, ir išduoti sertifikatus 
pagal šio reglamento reikalavimus iki jo 
taikymo datos.

4. Nukrypstant nuo Direktyvų 90/385/EEB 
ir 93/42/EEB, atitikties vertinimo įstaigos, 
kurios atitinka šį reglamentą, gali būti 
paskirtos ir paskelbtos iki jo taikymo datos. 
Paskirtos paskelbtosios įstaigos, apie kurias 
pranešta pagal šį reglamentą, gali taikyti 
atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas 
šiame reglamente, ir išduoti sertifikatus 
pagal šio reglamento reikalavimus iki jo 
taikymo datos, jeigu jau įsigaliojo 
atitinkami deleguotieji ir įgyvendinimo 
aktai.

Pagrindimas

Įgyvendinimo ir deleguotieji aktai, būtini siekiant tinkamai įgyvendinti šį reglamentą, 
parengiami prieš šio reglamento taikymą bet kuriam prietaisui.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.4. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad būtų galima kuo labiau 
tinkamai sumažinti riziką, keliamą 
medžiagų, kurios galėtų būti išplautos ar 
nutekėti iš prietaiso. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas medžiagoms, kurios yra 
kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 
reprodukcijai, pagal 2008 m. gruodžio 16 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš 
dalies keičiančio ir panaikinančio 
direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir 
iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006, VI priedo 3 dalį, bei 
medžiagoms, turinčioms endokrininę 
sistemą pažeidžiančių savybių, dėl kurių 

7.4. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad būtų galima kuo labiau 
tinkamai sumažinti riziką, keliamą 
medžiagų, kurios galėtų būti išplautos ar 
nutekėti iš prietaiso. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas medžiagoms, kurios yra 
kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 
reprodukcijai, pagal 2008 m. gruodžio 16 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš 
dalies keičiančio ir panaikinančio 
direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir 
iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006, VI priedo 3 dalį, bei 
medžiagoms, turinčioms endokrininę 
sistemą pažeidžiančių savybių, dėl kurių 
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yra mokslinių įrodymų, kad tikėtinas 
didelis poveikis žmonių sveikatai ir kurios
yra identifikuojamos 2006 m. gruodžio 18 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų
(REACH) 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

yra mokslinių įrodymų, kad tikėtinas 
didelis poveikis žmonių sveikatai arba
kurios buvo identifikuotos 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų
(REACH) 59 straipsnyje nustatyta tvarka
arba yra žinoma ar manoma, jog tai 
endokrininę sistemą ardanti cheminė 
medžiaga pagal Komisijos rekomendaciją 
(2013/.../ES) dėl endokrininę sistemą 
ardančių cheminių medžiagų nustatymo 
kriterijų.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei prietaisuose ar jų dalyse, kurie yra
skirti

Prietaisuose ar jų dalyse, kurie yra skirti

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio 1 dalies trečios įtraukos pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

yra 0,1 % plastifikuotos medžiagos pagal
masę arba koncentracija yra didesnė 
ftalatų, kurie klasifikuojami kaip 
kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 
reprodukcijai 1A arba 1B kategorijos 
medžiagos pagal Reglamento (EB) Nr. 
1272/2008 VI priedo 3 dalį; šie prietaisai 
ženklinami ant paties prietaiso ir (arba) 
ant kiekvieno vieneto arba, jei įmanoma, 
ant prekinės pakuotės kaip prietaisai, 
kuriuose yra ftalatų. Jei numatyta, kad
tokie prietaisai bus skirti naudoti vaikams
arba nėščioms ar krūtimi maitinančioms 
moterims, gamintojas techniniuose 

nėra 0,1 % ar didesnės koncentracijos 
pagal kiekvienos homogeninės medžiagos 
masę medžiagų, kurios klasifikuojamos
kaip kancerogeninės, mutageninės ar 
toksiškos reprodukcijai 1A arba 1B 
kategorijos medžiagos pagal Reglamento
(EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, arba
medžiagų, kurios identifikuojamos kaip 
endokrininę sistemą ardančios cheminės 
medžiagos pagal pirmą pastraipą, nebent 
gamintojas gali įrodyti, kad nėra tinkamų 
saugesnių medžiagų arba prietaisų be šių 
medžiagų.
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dokumentuose pateikia konkretų šių 
medžiagų naudojimo pagrindimą dėl 
atitikties bendriesiems saugos ir 
veiksmingumo reikalavimams, ypač šios 
dalies reikalavimams, ir naudojimo 
instrukcijoje pateikia informaciją apie 
likusią riziką šioms pacientų grupėms ir, 
jei reikia, apie atitinkamas atsargumo 
priemones.

Tuo atveju, kai gamintojas gali įrodyti, 
kad nėra tinkamų saugesnių medžiagų 
arba prietaisų be šių medžiagų, šie 
prietaisai ženklinami ant paties prietaiso 
ir (arba) ant kiekvieno vieneto arba, jei 
įmanoma, ant prekinės pakuotės kaip 
prietaisai, kuriuose yra medžiagų, kurios 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės ar toksiškos reprodukcijai 
1A arba 1B kategorijos medžiagos arba 
identifikuojamos kaip endokrininę 
sistemą ardančios cheminės medžiagos. 
Gamintojas techniniuose dokumentuose 
pateikia konkretų šių medžiagų 
naudojimo pagrindimą dėl atitikties 
bendriesiems saugos ir veiksmingumo 
reikalavimams, ypač šios dalies 
reikalavimams, ir naudojimo instrukcijoje 
pateikia informaciją apie likusią riziką 
pacientams ir, jei reikia, apie atitinkamas 
atsargumo priemones.

Pagrindimas

Kancerogenines, mutagenines arba toksiškas reprodukcijai medžiagas (CMR medžiagas) 
draudžiama naudoti kosmetikos produktuose, o CMR ftalatus – žaisluose. Panašūs 
apribojimai turėtų būti taikomi medicinos prietaisams, kurių poveikis yra neišvengiamas, 
išskyrus tuos atvejus, kai nėra saugesnių alternatyvų. Kai nėra kito pasirinkimo, gamintojai 
turėtų ženklinti savo prietaisus ir pateikti konkretų pagrindimą dėl atitikties reglamento 
saugumo nuostatoms. Tokie patys reikalavimai turėtų būti keliami ir žinomų endokrininę 
sistemą ardančių cheminių medžiagų atvejais. Kadangi Komisija šiuo metu rengiasi priimti 
rekomendaciją dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų nustatymo, reikėtų 
pateikti nuorodą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo II dalies 7 punkto 7.6 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.6. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad būtų kuo labiau 
sumažinta rizika, susijusi su naudotų 
dalelių dydžiu ir savybėmis. Specialios 
priežiūros priemonės taikomos, jeigu 
prietaisuose yra nanomedžiagų arba juos 
sudaro nanomedžiagos, kurios gali būti 
išleidžiamos į paciento ar naudotojo 
organizmą;

7.6. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad būtų kuo labiau 
sumažinta rizika, susijusi su naudotų 
dalelių dydžiu ir savybėmis. Specialios 
priežiūros priemonės taikomos, jeigu 
prietaisuose yra nanomedžiagų arba juos 
sudaro nanomedžiagos, kurios gali būti 
išleidžiamos į paciento ar naudotojo 
organizmą. Gamintojas techniniuose 
dokumentuose pateikia konkrečių 
įrodymų, kad nanomedžiagų naudojimas 
atitinka bendruosius saugos ir 
veiksmingumo reikalavimus, ir 
techniniuose dokumentuose bei 
naudojimo instrukcijoje pateikia 
informaciją apie likusią riziką pacientams 
ir, jei reikia, apie atitinkamas atsargumo 
priemones.

Pagrindimas

Kai medicinos prietaisuose naudojamos nanomedžiagos, gamintojai turėtų pateikti konkrečių 
įrodymų, kad nanomedžiagų naudojimas atitinka bendruosius saugos ir veiksmingumo 
reikalavimus. Tokiu būdu būtų sudarytos palankesnės sąlygos atlikti patį griežčiausią 
atitikties vertinimą, kaip numatyta pagal 19 taisyklę ir 13 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 8 punkto 8.1 papunkčio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) visiškai atitiktų taikytinų Sąjungos 
direktyvų dėl profesinės saugos, 
pavyzdžiui, Direktyvos 2010/32/ES, 
reikalavimus;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 8 punkto 8.1 papunkčio a punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o prireikus – Išbraukta.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 10 punkto 10.3 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai biologinės medžiagos, išskyrus 
nurodytas 10.1 ir 10.2 skirsniuose, tų 
medžiagų apdorojimas, konservavimas, 
ištyrimas ir tvarkymas turi būti atliekami
taip, kad būtų užtikrinta optimali pacientų, 
naudotojų ir, jei taikoma, kitų asmenų 
sauga. Siekiant apsaugoti nuo virusų bei 
kitų pernešamų sukėlėjų, gamybos proceso 
metu būtina diegti validuotus pašalinimo ar 
inaktyvinimo metodus.

Jei tai biologinės medžiagos, išskyrus 
nurodytas 10.1 ir 10.2 skirsniuose, tų 
medžiagų apdorojimas, konservavimas, 
ištyrimas ir tvarkymas turi būti atliekami 
taip, kad būtų užtikrinta optimali pacientų, 
naudotojų ir, jei taikoma, kitų asmenų 
sauga, įskaitant atliekų šalinimo 
grandinėje. Siekiant apsaugoti nuo virusų 
bei kitų pernešamų sukėlėjų, gamybos 
proceso metu būtina diegti validuotus 
pašalinimo ar inaktyvinimo metodus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 11 punkto 11.2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.2a. Prietaisuose, kuriais sveikatos 
priežiūros darbuotojai, pacientai ir kiti 
asmenys gali užsikrėsti potencialiai 
mirtinomis per kraują plintančiomis 
infekcijomis netyčia įsipjovę ar įsidūrę, 
pavyzdžiui leidžiant injekcijas, 
integruojami atitinkami saugos 
užtikrinimo mechanizmai pagal Direktyvą 
2010/32/ES. Tačiau reikia atsižvelgti į 
stomatologo profesijos specifiškumą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 18 punkto 18.2 papunkčio pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visais procedūros etapais numatomam 
naudotojui skirtu prietaisu būtų lengva 
naudotis, ir

– visais procedūros etapais numatomam 
naudotojui skirtu prietaisu būtų lengva 
naudotis,

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 18 punkto 18.2 papunkčio 1 a įtrauka(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kaip nustatyta Direktyvoje 2010/32/ES, 
kiek įmanoma sumažinti kitų asmenų 
su(si)žeidimų ir infekcijos riziką 
integruojant saugos užtikrinimo 
mechanizmus, suprojektuotus taip, kad 
būtų išvengta su(si)žeidimų adatomis ir 
kitais aštriais instrumentais, ir

Pagrindimas

Kiekvienais metais daugiai kaip 1 mln. sveikatos priežiūros darbuotojų ES nukenčia nuo 
gyvenimą keičiančių, o kartais ir mirtinų susižalojimų medicinos prietaisais su adatomis ar 
kitomis aštriomis dalimis. Sveikatos priežiūros darbuotojai gali ne tik užsikrėsti per kraują 
plintančiomis infekcijomis, bet gali tapti tų infekcijų nešiotojais ir padidinti tikimybę, kad 
jomis užsikrės kiti pacientai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo III dalies 19 punkto 19.3 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojimo instrukcijos turi būti 
suprantamos nespecialistams ir jas turi 
peržiūrėti atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų, įskaitant pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų organizacijas, 
atstovai.
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