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Pakeitimas 9
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
vidaus rinkos veikimą išlaikant aukštą 
sveikatos apsaugos lygį. Be to, šiame 
reglamente nustatyti aukšti medicinos
prietaisų kokybės ir saugos standartai, kad 
būtų atsižvelgiama į bendras šių gaminių 
saugos problemas. Abiejų tikslų 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 straipsnį, 
šiuo reglamentu suderinamos taisyklės, 
pagal kurias diagnostikos in vitro
medicinos prietaisai ir jų priedai pateikiami 
rinkai ir pradedami naudoti Sąjungos 
rinkoje, kuri tuomet gali turėti naudos iš 
laisvo prekių judėjimo principo. 
Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 168 straipsnio 4 dalies c 
punktą, šiame reglamente nustatomi aukšti 
šių prietaisų kokybės ir saugos standartai, 
be kita ko užtikrinant, kad duomenys, gauti 
atliekant klinikinių veiksmingumo tyrimus, 
būtų patikimi ir patvarūs ir kad būtų 
užtikrinta klinikinių veiksmingumo tyrimų 
dalyvių sauga;

(2) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
medicinos prietaisų vidaus rinkos veikimą 
sveikatos priežiūros sistemos specialistų, 
pacientų, naudotojų ir veiklos vykdytojų
aukšto lygio sveikatos apsaugos pagrindu. 
Be to, šiame reglamente nustatyti aukšti 
medicinos prietaisų kokybės ir saugos 
standartai, kad būtų atsižvelgiama į 
bendras šių gaminių saugos problemas. 
Abiejų tikslų 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 straipsnį, šiuo 
reglamentu suderinamos taisyklės, pagal 
kurias diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisai ir jų priedai pateikiami rinkai ir 
pradedami naudoti Sąjungos rinkoje, kuri 
tuomet gali turėti naudos iš laisvo prekių 
judėjimo principo. Atsižvelgiant į Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 168 
straipsnio 4 dalies c punktą, šiame 
reglamente nustatomi aukšti šių prietaisų 
kokybės ir saugos standartai, be kita ko 
užtikrinant, kad duomenys, gauti atliekant 
klinikinių veiksmingumo tyrimus, būtų 
patikimi ir patvarūs ir kad būtų užtikrinta 
klinikinių veiksmingumo tyrimų dalyvių 
sauga;

Or. fr

Pakeitimas 10
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagrindiniai esamo reglamentavimo 
aspektai, pvz., paskelbtųjų įstaigų 
priežiūra, rizikos klasifikavimas, atitikties 
įvertinimo procedūros, klinikinis įrodymas, 
budrumas ir rinkos priežiūra turėtų būti 
gerokai sustiprinti, kartu priimant 
nuostatas, kuriomis būtų užtikrinamas 
skaidrumas diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atžvilgiu ir jų atsekamumas, 
siekiant pagerinti sveikatą ir saugą;

(3) pagrindiniai esamo reglamentavimo 
aspektai, pvz., paskelbtųjų įstaigų 
priežiūra, rizikos klasifikavimas, atitikties 
įvertinimo procedūros, klinikinis įrodymas, 
budrumas ir rinkos priežiūra turėtų būti 
gerokai sustiprinti, kartu priimant 
nuostatas, kuriomis būtų užtikrinamas 
skaidrumas diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atžvilgiu ir jų atsekamumas, 
siekiant pagerinti sveikatos priežiūros 
sistemos specialistų, pacientų, naudotojų 
ir veiklos vykdytojų sveikatą ir saugą, ypač 
atliekų šalinimo grandinėje;

Or. fr

Pakeitimas 11
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) turi būti remiamasi Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyva dėl 
būtiniausių saugos ir sveikatos 
reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (elektromagnetinių laukų) 
keliama rizika darbuotojams 
(aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip 
apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 
straipsnio 1 dalyje)1, siekiant užtikrinti 
darbuotojų, dirbančių prie magnetinio 
rezonanso tomografijos (MRT) įrangos, 
tinkamą sveikatos apsaugą;
______________
1 COM(2011) 0348.

Or. fr



AM\934291LT.doc 5/9 PE510.535v01-00

LT

Pakeitimas 12
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dėl diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atsekamumo naudojant unikalaus 
prietaiso identifikatoriaus (UPI) sistemą, 
pagrįstą tarptautinėmis rekomendacijomis, 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
sauga po pateikimo rinkai turėtų tapti 
žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Dėl to taip pat turėtų 
sumažėti medikų klaidų ir taptų lengviau 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse;

(27) dėl diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atsekamumo naudojant unikalaus 
prietaiso identifikatoriaus (UPI) sistemą, 
pagrįstą tarptautinėmis rekomendacijomis, 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
sauga po pateikimo rinkai turėtų tapti
žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Dėl to taip pat turėtų 
sumažėti medikų klaidų ir taptų lengviau 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika, atliekų šalinimas ir 
atsargų tvarkymas ligoninėse;

Or. fr

Pakeitimas 13
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant padėti pacientams ir sveikatos 
priežiūros specialistams ir suteikti jiems 
galių priimti pagrįstus sprendimus, kurie 
leistų sukurti tvirtą pagrindą reguliavimo 
sprendimų priėmimui ir didintų 
pasitikėjimą reguliavimo sistema, būtinas 
skaidrumas bei geresnis informavimas;

(28) siekiant padėti pacientams ir sveikatos 
priežiūros specialistams ir kitiems 
susijusiems asmenims suteikti galių 
priimti pagrįstus sprendimus, kurie leistų 
sukurti tvirtą pagrindą reguliavimo 
sprendimų priėmimui ir didintų 
pasitikėjimą reguliavimo sistema, būtinas 
skaidrumas bei geresnis informavimas;

Or. fr
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Pakeitimas 14
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) vienas iš svarbiausių uždavinių –
sukurti centrinę duomenų bazę, kuri turėtų 
apimti įvairias elektronines sistemas, 
įskaitant UPI kaip jų neatsiejamą dalį, 
skirtą rinkti ir apdoroti informacijai apie 
rinkoje esančius diagnostikos in vitro
medicinos prietaisus ir atitinkamus 
ekonominės veiklos vykdytojus, 
intervencinių ir kitų klinikinių 
veiksmingumo tyrimų, susijusių su rizika 
tiriamiesiems asmenims, sertifikatus, 
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;

(29) vienas iš svarbiausių uždavinių –
sukurti centrinę duomenų bazę, kuri turėtų 
apimti įvairias elektronines sistemas, 
įskaitant UPI kaip jų neatsiejamą dalį, 
skirtą rinkti ir apdoroti informacijai apie 
rinkoje esančius diagnostikos in vitro
medicinos prietaisus ir atitinkamus 
ekonominės veiklos vykdytojus, 
intervencinių ir kitų klinikinių 
veiksmingumo tyrimų, susijusių su rizika 
tiriamiesiems asmenims, sertifikatus, 
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 ne iš Sąjungos šalių 
eksportuotos 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;

Or. fr

Pakeitimas 15
Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(48) siekiant geriau apsaugoti sveikatą ir 
saugą, budrumo sistema dėl rinkoje esančių 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
turėtų tapti dar veiksmingesnė sukūrus 
centrinį Sąjungos lygmens portalą 
pranešimams apie sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus ir vietos saugos 
taisomuosius veiksmus Europos Sąjungoje 
ir už jos ribų;

Or. fr

Pakeitimas 16
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 55 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55) vietos saugos pranešimas – su vietos 
saugos taisomaisiais veiksmais susijęs 
pranešimas, kurį naudotojams arba 
klientams siunčia gamintojas;

55) vietos saugos pranešimas – su vietos 
saugos taisomaisiais veiksmais susijęs 
pranešimas, kurį naudotojams, atliekų 
šalinimo veiklos vykdytojams arba 
klientams siunčia gamintojas;

Or. fr

Pakeitimas 17
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 85 straipsnį, 

4. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri paaiškėja atliekant 
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atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri paaiškėja atliekant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą, 
nurodytą 59–73 straipsniuose:

budrumo ir rinkos priežiūros veiklą, 
nurodytą 59–75 straipsniuose, Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant
sveikatos priežiūros specialistų 
organizacijas ir gamintojų asociacijas, 
įgaliojama priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 85 straipsnį dėl:

Or. cs

Pakeitimas 18
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. cs

Pakeitimas 19
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad visą jų gautą informaciją 
apie sunkių padarinių sukėlusį incidentą, 
kuris įvyko jų teritorijoje, arba vietos 
saugos taisomuosius veiksmus, kurių buvo 
arba turi būti imtasi jų teritorijoje, apie 
kuriuos jos sužinojo pagal 59 straipsnį, 
centralizuotai nacionaliniu lygmeniu 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad visą jų gautą informaciją 
apie sunkių padarinių sukėlusį incidentą, 
kuris įvyko jų teritorijoje, arba vietos 
saugos taisomuosius veiksmus, kurių buvo 
arba turi būti imtasi jų teritorijoje, apie 
kuriuos jos sužinojo pagal 59 straipsnį, 
centralizuotai nacionaliniu lygmeniu 



AM\934291LT.doc 9/9 PE510.535v01-00

LT

vertintų jų kompetentingos institucijos, jei 
įmanoma, kartu su gamintoju.

vertintų jų kompetentingos institucijos, jei 
įmanoma, kartu su gamintoju. 
Kompetentinga institucija atsižvelgia į 
visų atitinkamų suinteresuotų subjektų, 
įskaitant pacientų, sveikatos priežiūros 
specialistų organizacijas ir gamintojų 
asociacijas, nuomones.

Or. cs

Pakeitimas 20
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 17 punkto 17.3.2. i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. cs


