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Pakeitimas 15
Philippe Boulland

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 
sveikatos priežiūros specialistų, 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;

Or. fr

Pakeitimas 16
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, 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;

(3) pagrindiniai esamo reglamentavimo 
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, ypač atliekų šalinimo grandinėje;

Or. fr

Pakeitimas 17
Philippe Boulland

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, laisvą prekių 
judėjimą ir gamintojų atsakomybę ir 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 
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procedūra;

Or. fr

Pakeitimas 18
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

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. Reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad tie reikalavimai būtų 
taikomi tik toms sveikatos priežiūros 
įstaigoms, kurios aiškiai pripažįstamos 
Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros 
įstaigų asociacijos ir Europos viešųjų 
paslaugų profesinių sąjungų federacijos 
bendrajame susitarime, ir kad pagal šį 
reglamentą turėtų būti sudarytos sąlygos 
vykdyti atskiras diskusijas kitose įstaigose, 
tokiose kaip odontologijos klinikos, kurios 
neapimamos pagal šį bendrąjį susitarimą;
________________
1 OJ L 134, 2010 6 1, p. 66. 

Or. en

Pakeitimas 19
Philippe Boulland
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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;

Or. fr

Pakeitimas 20
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant užtikrinti darbuotojų, 
dirbančių prie veikiančios magnetinio 
rezonanso tomografijos (MRT) įrangos, 
tinkamą sveikatos apsaugą, turi būti 
remiamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 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 COM(2011) 0348.

Or. fr
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Pakeitimas 21
Philippe Boulland

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;

Or. fr

Pakeitimas 22
Philippe Boulland

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, 
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 

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

valstybių narių veiksmų koordinavimą. Ši 
duomenų bazė taip pat padės užtikrinti 
padovanotos ar už ES ribų 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 23
Philippe Boulland

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 viešai 
skelbiamame ir lengvai prieinamame
dokumente;

Or. fr

Pakeitimas 24
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

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 

(40) paskelbtųjų įstaigų tinkamas veikimas 
yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto 
lygio sveikatos priežiūros specialistų, 
pacientų, naudotojų ir veiklos vykdytojų 
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atliekami paskelbtųjų įstaigų skyrimas ir 
stebėsena, vadovaujantis išsamiais ir 
griežtais kriterijais, turėtų būti 
kontroliuojami Sąjungos lygmeniu;

sveikatos apsaugą ir saugą, ypač 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;

Or. fr

Pakeitimas 25
Philippe Boulland

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, ypač 
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;

Or. fr

Pakeitimas 26
Philippe Boulland

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.

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

Nacionalinės kompetentingos institucijos
turi informuoti gamintojus ir dalytis 
informacija su kolegomis, jeigu jie 
patvirtina, kad įvyko sunkių padarinių 
sukėlęs incidentas, siekiant kuo labiau 
sumažinti šių incidentų pasikartojimo 
galimybę ir sudaryti sąlygas perduoti šią 
informaciją šalims, kurioms dovanojama 
ar į kurias eksportuojama medicinos 
įranga;

Or. fr

Pakeitimas 27
Marian Harkin

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 
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;

(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 saugai, 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;

Or. en

Pakeitimas 28
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 45 punktas
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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 neatitikties priežastis
siekiant, kad tai nepasikartotų;

Or. en

Pakeitimas 29
Marian Harkin

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 neatitikties priežastis
siekiant, kad tai nepasikartotų;

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su visuotinai pripažintu ir taikomu standartu EN ISO 13485:2012(Medicinos 
priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai), kuris apima 
taisomųjų veiksmų apibrėžtį.

Pakeitimas 30
Mara Bizzotto

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 

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

Or. en

Pakeitimas 31
Marian Harkin

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir tęstinumą, turėtų būti perimta Visuotinio suderinimo darbo 
grupės (VSDG) vietos saugos taisomųjų veiksmų apibrėžtis.

Pakeitimas 32
Mara Bizzotto

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 
klientams siunčia gamintojas;

47) vietos saugos pranešimas – su vietos 
saugos taisomaisiais veiksmais susijęs 
pranešimas, kurį prietaiso naudotojams 
siunčia gamintojas arba jo atstovas;

Or. en



AM\934293LT.doc 13/34 PE510.536v01-00

LT

Pakeitimas 33
Philippe Boulland

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 
klientams siunčia gamintojas;

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

Or. fr

Pakeitimas 34
Marian Harkin

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 
klientams siunčia gamintojas.

47) vietos saugos pranešimas – su vietos 
saugos taisomaisiais veiksmais susijęs 
pranešimas, kurį prietaiso naudotojams 
siunčia gamintojas arba jo atstovas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir tęstinumą, turėtų būti perimta Visuotinio suderinimo darbo 
grupės (VSDG) vietos saugos taisomųjų veiksmų apibrėžtis 
(apibrėžtis GHTF/SG2/N57R8:2006).

Pakeitimas 35
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
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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.

Or. en

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 36
Marian Harkin

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.

Or. en

Pagrindimas

Antroji straipsnio dalis turėtų būti išbraukta, nes tik Komisijai leidžiama 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 37
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama atitikties įvertinimo 
procedūra buvo gamintojo atlikta;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgaliotasis atstovas pagal 9 straipsnį yra 
paskirtas gamintojo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 39
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gamintojas parengė ES atitikties 
deklaraciją ir techninius dokumentus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 40
Mara Bizzotto
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prietaisas pažymėtas atitikties CE 
ženklu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prietaisas paženklintas pagal šį 
reglamentą ir kartu pateikiamos 
reikiamos naudojimo instrukcijos ir ES 
atitikties deklaracija;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 42
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kai taikoma, gamintojo buvo priskirtas 
unikalus prietaiso identifikatorius pagal 
24 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 43
Mara Bizzotto
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant prietaiso, ant jo 
pakuotės arba lydraštyje nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės 
ženklą ir savo registruotos verslo buveinės 
adresą, kuriuo galima susisiekti su jais ir 
galima nustatyti jų buvimo vietą. Jie 
užtikrina, kad visos papildomos etiketės 
neužgožtų bet kokios informacijos 
gamintojo pateiktoje etiketėje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesiogiai su gamintoju susijusių importuotojų ir nepriklausomai veikiančių importuotojų 
prievolės turi skirtis: išbraukta dalis turėtų būti skirta nepriklausomiems importuotojams (žr. 
11b straipsnio 2 dalį).

Pakeitimas 44
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Importuotojai užtikrina, kad prietaisas 
būtų registruojamas elektroninėje 
sistemoje pagal 25 straipsnio 2 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesiogiai su gamintoju susijusių importuotojų ir nepriklausomai veikiančių importuotojų 
prievolės turi skirtis: išbraukta dalis turėtų būti skirta nepriklausomiems importuotojams (žr. 
11b straipsnio 3 dalį).
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Pakeitimas 45
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai manoma esant tikslinga 
atsižvelgiant į prietaiso keliamą riziką, 
importuotojai, siekdami apsaugoti 
pacientų ir naudotojų sveikatą ir saugą, 
atlieka parduodamų produktų pavyzdžių 
bandymus, nagrinėja skundus ir 
registruoja skundus, reikalavimų 
neatitinkančius, susigrąžintus ir 
pašalintus iš rinkos produktus ir 
informuoja gamintoją, įgaliotąjį atstovą ir 
platintoją apie tokią stebėseną.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesiogiai su gamintoju susijusių importuotojų ir nepriklausomai veikiančių importuotojų 
prievolės turi skirtis: išbraukta dalis turėtų būti skirta nepriklausomiems importuotojams (žr. 
11b straipsnio 4 dalį).

Pakeitimas 46
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir jo įgaliotajam atstovui ir 
prireikus imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų, siekdami užtikrinti prietaiso 
atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba 
susigrąžinti. Kai prietaisas kelia riziką, jie 
taip pat nedelsdami praneša apie tai 

Išbraukta.
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valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
ir prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri 
išdavė sertifikatą pagal 45 straipsnį dėl 
aptariamo prietaiso, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
visus taisomuosius veiksmus, kurių 
imtasi.

Or. en

Pagrindimas

Tiesiogiai su gamintoju susijusių importuotojų ir nepriklausomai veikiančių importuotojų 
prievolės turi skirtis: išbraukta dalis turėtų būti skirta nepriklausomiems importuotojams (žr. 
11b straipsnio 5 dalį).

Pakeitimas 47
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Importuotojai 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį saugo ES atitikties 
deklaracijos kopiją, kad galėtų pateikti 
rinkos priežiūros institucijoms, ir 
užtikrina, kad techniniai dokumentai ir, 
jei taikytina, atitinkamo sertifikato, 
įskaitant visus papildymus, išduoto pagal 
45 straipsnį, kopija galėtų būti pateikti 
toms institucijoms, jei jos to paprašytų. 
Raštišku pavedimu importuotojas ir 
įgaliotasis atstovas dėl aptariamo prietaiso 
gali susitarti, kad ši prievolė yra 
deleguojama įgaliotajam atstovui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesiogiai su gamintoju susijusių importuotojų ir nepriklausomai veikiančių importuotojų 
prievolės turi skirtis: išbraukta dalis turėtų būti skirta nepriklausomiems importuotojams (žr. 
11b straipsnio 6 dalį).
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Pakeitimas 48
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Importuotojai, atsakydami į 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
prašymą, pateikia jai visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti. Šis reikalavimas laikomas 
įvykdytu, jei įgaliotasis atstovas dėl to 
prietaiso pateikia reikiamą informaciją. 
Kompetentingai institucijai pageidaujant, 
importuotojai bendradarbiauja su ja dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti gaminių, kuriuos jie pateikė 
rinkai, keliamą pavojų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesiogiai su gamintoju susijusių importuotojų ir nepriklausomai veikiančių importuotojų 
prievolės turi skirtis: išbraukta dalis turėtų būti skirta nepriklausomiems importuotojams (žr. 
11b straipsnio 7 dalį).

Pakeitimas 49
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 10 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Pagal gamintojo įgaliojimą veikiantys 
importuotojai
1. Prietaiso, kuris tiekiamas Sąjungos 
rinkai arba paženklintas CE ženklu ir 
nėra teikiamas Sąjungos rinkai, 
gamintojas, kuris neturi registruotos 
verslo vietos valstybėje narėje arba 
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nevykdo atitinkamų veiklos registruotoje 
verslo vietoje valstybėje narėje, paskiria 
vieną ar kelis importuotojus.
2. Paskyrimas galioja tik tuo atveju, jei 
importuotojas duoda raštišką sutikimą.
3. Importuotojas vykdo įgaliojime 
nurodytas užduotis, dėl kurių susitarė 
gamintojas ir importuotojas.
Įgaliojime nurodoma, koks ekonominės 
veiklos vykdytojas (gamintojas, įgaliotasis 
atstovas, importuotojas) atlieka šias su 
prietaisais susijusias užduotis:
a) saugoti techninius dokumentus ir ES 
atitikties deklaraciją ir, jei taikytina, 
atitinkamo sertifikato, įskaitant visus 
papildymus, išduoto remiantis 45 
straipsniu, kopiją 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį, kad prireikus juos 
būtų galima pateikti kompetentingoms 
institucijoms;
b) gavus pagrįstą kompetentingos 
institucijos prašymą, suteikti tai 
kompetentingai institucijai visą 
informaciją ir dokumentus, reikalingus 
prietaiso atitikčiai įrodyti;
c) bendradarbiauti su kompetentingomis 
institucijomis dėl bet kokių taisomųjų 
veiksmų, kuriais siekiama pašalinti 
prietaisų keliamą riziką;
d) nedelsiant informuoti gamintoją apie 
sveikatos priežiūros specialistų, pacientų 
ir naudotojų skundus ir pranešimus apie 
įtariamus incidentus, susijusius su 
prietaisu, dėl kurio jie buvo paskirti;
e) nutraukti įgaliojimus, jei gamintojas 
veikia priešingai savo įsipareigojimams 
pagal šį reglamentą;
f) patikrinti, ar buvo atlikta atitinkama 
atitikties įvertinimo procedūra;
g) patikrinti, ar prietaisas pažymėtas 
būtinu atitikties CE ženklu;
h) patikrinti, ar prietaisas paženklintas 
pagal šį reglamentą ir kartu pateikiamos 
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reikiamos naudojimo instrukcijos ir ES 
atitikties deklaracija;
i) patikrinti, ar, kai taikoma, gamintojo 
buvo priskirtas unikalus prietaiso 
identifikatorius pagal 24 straipsnį.
j) užregistruoti prietaisą, gamintoją, 
įgaliotąjį atstovą ir importuotoją 
elektroninėje sistemoje pagal 25 straipsnį;
k) atlikti atrankinius prietaisų, kuriais 
prekiaujama, bandymus, tirti skundus ir 
tvarkyti skundų, reikalavimų 
neatitinkančių gaminių ir gaminio 
susigrąžinimo ar pašalinimo iš rinkos 
atvejų registrą;
l) jei importuotojas ar gamintojas mano, 
kad rinkai pateiktas prietaisas neatitinka 
šio reglamento, atsakyti už veiksmus, 
kurių reikia imtis, kad prietaisas atitiktų 
reikalavimus, būtų pašalintas iš rinkos 
arba susigrąžintas, ir už pranešimą apie 
tai valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
ir prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri 
išdavė sertifikatą pagal 45 straipsnį dėl 
aptariamo prietaiso, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
visus taisomuosius veiksmus, kurių 
imtasi;
m) atsakyti už tai, kad tenkinant 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
prašymą, jai būtų pateikta visa 
informacija ir dokumentai, būtini gaminio 
atitikčiai įrodyti;
n) komunikuoti su gamintoju ir 
įgaliotuoju atstovu, kai kompetentinga 
nacionalinė institucija paprašo 
importuotojų bendradarbiauti, kai 
atliekami bet kokie veiksmai, kurių 
imamasi siekiant pašalinti gaminių, 
kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.
4. Įgaliojimas, nurodytas 3 dalyje, 
neapima gamintojo prievolių, nustatytų 8 
straipsnio 1, 2, 5, 6, 7 ir 8 dalyse, 
delegavimo.
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5. Importuotojas, nutraukęs įgaliojimus 
dėl 3 dalies e punkte nurodytų priežasčių, 
nedelsdamas informuoja gamintoją ir 
įgaliotąjį atstovą apie įgaliojimų 
nutraukimą ir nurodo to priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Tiesiogiai su gamintoju susijusių importuotojų ir nepriklausomai veikiančių importuotojų 
prievolės turi skirtis.

Pakeitimas 50
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 10 dalies 2 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Be gamintojo įgaliojimo veikiantys 
importuotojai
1. Prieš pateikdami prietaisą rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad:
a) gamintojas atliko atitinkamą atitikties 
įvertinimo procedūrą;
b) gamintojas pagal 9 straipsnį paskyrė 
įgaliotąjį atstovą;
c) gamintojas parengė ES atitikties 
deklaraciją ir techninius dokumentus;
d) prietaisas pažymėtas būtinu atitikties 
CE ženklu;
e) prietaisas paženklintas pagal šį 
reglamentą ir kartu pateikiamos 
reikiamos naudojimo instrukcijos ir ES 
atitikties deklaracija;
f) atitinkamais atvejais gamintojas pagal 
24 straipsnį priskyrė unikalųjį prietaiso 
identifikatorių.
2. Importuotojai ant prietaiso, ant jo 
pakuotės arba lydraštyje nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės 
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pavadinimą arba registruotą prekės 
ženklą ir savo registruotos verslo buveinės 
adresą, kuriuo galima susisiekti su jais ir 
galima nustatyti jų buvimo vietą. Jie 
užtikrina, kad visos papildomos etiketės 
neužgožtų bet kokios informacijos 
gamintojo pateiktoje etiketėje.
3. Importuotojai užtikrina, kad prietaisas 
būtų registruojamas elektroninėje 
sistemoje pagal 25 straipsnio 2 dalį.
4. Kai manoma esant tikslinga 
atsižvelgiant į prietaiso keliamą riziką, 
importuotojai, siekdami apsaugoti 
pacientų ir naudotojų sveikatą ir saugą, 
atlieka parduodamų produktų pavyzdžių 
bandymus, nagrinėja skundus ir 
registruoja skundus, reikalavimų 
neatitinkančius, susigrąžintus ir 
pašalintus iš rinkos produktus ir 
informuoja gamintoją, įgaliotąjį atstovą ir 
platintojus apie tokią stebėseną.
5. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir jo įgaliotajam atstovui ir 
prireikus imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų, siekdami užtikrinti prietaiso 
atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba 
susigrąžinti. Kai prietaisas kelia riziką, jie 
taip pat nedelsdami praneša apie tai 
valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
ir prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri 
išdavė sertifikatą pagal 45 straipsnį dėl 
atitinkamo prietaiso, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
visus taisomuosius veiksmus, kurių 
imtasi.
6. Importuotojai 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį saugo ES atitikties 
deklaracijos kopiją, kad galėtų pateikti 
rinkos priežiūros institucijoms, ir 
užtikrina, kad techniniai dokumentai ir, 
jei taikytina, atitinkamo sertifikato, 
įskaitant visus papildymus, išduoto pagal 
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45 straipsnį, kopija galėtų būti pateikti 
toms institucijoms, jei jos to paprašytų. 
Raštišku pavedimu importuotojas ir 
įgaliotasis atstovas dėl atitinkamo 
prietaiso gali susitarti, kad ši prievolė yra 
deleguojama įgaliotajam atstovui.
7. Importuotojai, atsakydami į 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
prašymą, pateikia jai visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti. Šis reikalavimas laikomas 
įvykdytu, jei įgaliotasis atstovas dėl to 
prietaiso pateikia reikiamą informaciją. 
Kompetentingai institucijai pageidaujant, 
importuotojai bendradarbiauja su ja dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti gaminių, kuriuos jie pateikė 
rinkai, keliamą pavojų.
8. Importuotojai turi turėti savo 
organizacijoje bent vieną kvalifikuotą 
asmenį, turintį profesinių žinių dėl 
Sąjungos medicinos prietaisų 
reglamentavimo reikalavimų. Profesinės 
žinios įrodomos vienu iš šių kvalifikacijos 
patvirtinimo būdų:
a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes teisės, gamtos mokslų, 
medicinos, farmacijos, inžinerijos ar kitos 
susijusios disciplinos studijas, ir 
patvirtinant mažiausiai dvejų metų 
profesinę patirtį reguliavimo reikalų arba 
kokybės valdymo sistemų srityse, 
susijusiose su medicinos prietaisais;
b) turint penkerių metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės 
valdymo sistemų srityse, susijusiose su 
medicinos prietaisais.

Or. en

Pagrindimas

Tiesiogiai su gamintoju susijusių importuotojų ir nepriklausomai veikiančių importuotojų 
prievolės turi skirtis.
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Pakeitimas 51
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Tam tikrų atitikties vertinimų patikrinimo 

mechanizmas
1. Paskelbtosios įstaigos praneša 
Komisijai apie paraiškas dėl prietaisų, 
priskiriamų III klasei, atitikties 
įvertinimo, išskyrus paraiškas papildyti ar 
atnaujinti galiojančius sertifikatus. Prie 
pranešimo pridedama naudojimo 
instrukcijų projektas, nurodytas I priedo 
19.3 skirsnyje, ir projekto saugos ir 
klinikinių veiksmingumo santrauka, 
nurodyta 26 straipsnyje. Paskelbtosios 
įstaigos savo pranešime nurodo 
numatomą datą, iki kurios atitikties 
įvertinimas bus baigtas. Komisija 
nedelsdama persiunčia pranešimą kartu 
su dokumentais MPKG. 
2. Per 28 dienas nuo 1 dalyje nurodytos 
informacijos gavimo MPKG gali prašyti, 
kad paskelbtoji įstaiga pateiktų 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santrauką prieš išduodama sertifikatą. 
Pateikus pasiūlymą kuriam iš MPKG 
narių arba Komisijai, MPKG sprendžia 
dėl tokio prašymo pateikimo 78 straipsnio 
4 dalyje nustatyta tvarka. Savo prašyme 
MPKG nurodo moksliškai pagrįstą 
sveikatos priežastį dėl konkrečios bylos 
atrinkimo preliminaraus atitikties 
vertinimo santraukai pateikti. Atrenkant 
konkrečią bylą pateikimui, deramai 
laikomasi vienodo požiūrio principo.
Per 5 dienas po to, kai MPKG gavo 
prašymą, paskelbtoji įstaiga apie tai 
praneša gamintojui.
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3. MPKG gali teikti pastabas 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukai ne vėliau kaip per 60 dienų po 
to, kai šio santrauka buvo pateikta. Per šį 
laikotarpį ir ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo paraiškos pateikimo MPKG gali 
prašyti papildomos informacijos, kurios 
reikia dėl moksliškai pagrįstų priežasčių 
paskelbtosios įstaigos preliminaraus 
atitikties vertinimo analizei atlikti. Taip 
pat gali būti reikalaujama pateikti 
pavyzdžius ar apsilankyti gamintojo 
patalpose. Kol nebus pateikta prašomos 
papildomos informacijos, pastabų 
pateikimo laikotarpis, nurodytas šios 
pastraipos pirmasis sakinyje, laikinai 
sustabdomas. Vėlesni prašymai dėl 
papildomos informacijos iš MPKG 
nesustabdo laikotarpio pastaboms 
pateikti.
4. Paskelbtoji įstaiga tinkamai atsižvelgia 
į visas pagal 3 dalį gautas pastabas. Ji turi 
perduoti Komisijai paaiškinimą, kaip į jas 
buvo atsižvelgta, tinkamai pagrįsti, kodėl 
nebuvo atsižvelgta į gautas pastabas, ir 
pateikti savo galutinį sprendimą dėl to 
atitikties įvertinimo. Komisija nedelsdama 
perduoda šią informaciją MPKG.
5. Kai tai būtina siekiant apsaugoti 
paciento saugą ir visuomenės sveikatą, 
Komisija gali nustatyti, priimdama 
įgyvendinimo teisės aktus, konkrečias 
prietaisų kategorijas ar grupes, išskyrus 
III klasės prietaisus, kurioms iš anksto 
nustatytą laikotarpį taikomos 1–4 dalys. 
Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.
Pagal šios dalies nuostatas taikomos 
priemonės gali būti pateisinamos tik vienu 
ar keliais iš šių kriterijų:
a) prietaiso arba į technologijų, kuriomis 
jis grindžiamas, novatoriškumas ir 
klinikiniu požiūriu arba visuomenės 
sveikatai reikšmingas poveikis;
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b) konkrečios prietaisų kategorijos ar 
grupės nepageidaujamas naudos ir rizikos 
santykio pokytis dėl moksliškai pagrįstų 
sveikatos priežasčių, susijusių su 
komponentais ar žaliava, arba dėl 
poveikio sveikatai gedimo atveju;
c) padidėjęs sunkių padarinių sukėlusių 
incidentų, susijusių su konkrečia prietaisų 
kategorija ar grupe, apie kuriuos pranešta 
pagal 61 straipsnį, skaičius;
d) dideli atitikties vertinimų, kuriuos 
atlieka skirtingos paskelbtosios įstaigos, 
skirtumai, nors tai iš esmės panašūs 
prietaisai;
e) visuomenės sveikatos klausimai dėl 
konkrečios prietaisų kategorijos arba 
prietaisų grupės arba technologijų, 
kuriomis jie yra grindžiami.
6. Komisija viešai paskelbia pastabų, 
pateiktų pagal šio straipsnio 3 dalį, 
santrauką ir atitikties įvertinimo 
procedūros rezultatus. Ji neatskleidžia 
jokių asmens duomenų arba komercinio 
pobūdžio konfidencialios informacijos.
7. Komisija sukuria techninę 
infrastruktūrą duomenų keitimuisi 
elektroniniu būdu tarp paskelbtųjų įstaigų 
ir MPKG taikant šį straipsnį.
8. Komisija įgyvendinimo teisės aktais gali 
priimti preliminaraus atitikties vertinimo
santraukos pateikimo ir analizės būdus ir 
procedūras, laikantis 2 ir 3 dalių. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
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to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Pakeitimas 52
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Per šį procesą atsižvelgiama į visų 
atitinkamų suinteresuotųjų šalių, 
įskaitant pacientų, slaugytojų arba 
sveikatos priežiūros specialistų 
organizacijas, nuomones.

Or. en

Pakeitimas 53
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie tam tikrų atitikties 
vertinimų patikrinimo pagal 44 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 54
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Direktyvų 90/385/EEB 
ir 93/42/EEB, atitikties vertinimo įstaigos, 

4. Nukrypstant nuo Direktyvų 90/385/EEB 
ir 93/42/EEB, atitikties vertinimo įstaigos, 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 55
Jean Lambert

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 
yra mokslinių įrodymų, kad tikėtinas 
didelis poveikis žmonių sveikatai ir kurios

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 
yra mokslinių įrodymų, kad tikėtinas 
didelis poveikis žmonių sveikatai arba
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 56
Jean Lambert

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

Or. en

Pakeitimas 57
Jean Lambert

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 

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 
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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 
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.

endokrininę sistemą ardančios cheminės 
medžiagos pagal pirmą pastraipą, nebent 
gamintojas gali įrodyti, kad nėra tinkamų 
saugesnių medžiagų arba prietaisų be šių 
medžiagų.

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.

Or. en

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 
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sistemą ardančių cheminių medžiagų atvejais. Kadangi Komisija šiuo metu rengiasi priimti 
rekomendaciją dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų nustatymo, reikėtų 
pateikti nuorodą.

Pakeitimas 58
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
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 naudojimo 
instrukcijoje pateikia informaciją apie 
likusią riziką pacientams ir, jei reikia, 
apie atitinkamas atsargumo priemones.

Or. en

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 59
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 10 punkto 10.3 papunkčio pirma pastraipa
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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, ypač atliekų šalinimo grandinėje.
Siekiant apsaugoti nuo virusų bei kitų 
pernešamų sukėlėjų, gamybos proceso 
metu būtina diegti validuotus pašalinimo ar 
inaktyvinimo metodus.

Or. fr

Pakeitimas 60
Marian Harkin

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 leisdami injekcijas, 
integruojami atitinkami saugos 
užtikrinimo mechanizmai pagal Direktyvą 
2010/32/ES. Tačiau reikia atsižvelgti į 
stomatologo profesijos specifiškumą.

Or. en


