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Pakeitimas 75
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų ir jų sektoriaus ypatumų, visų 
pirma susijusių su rizikos klasifikavimu, 
atitikties įvertinimo procedūromis ir 
klinikiniu įrodymu, turi būti priimti 
specialūs teisės aktai, atskiri nuo kitų 
medicinos prietaisų teisės aktų, ir turėtų 
būti suderinti abiem sektoriams bendri 
horizontalieji aspektai;

(5) dėl diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų ir jų sektoriaus ypatumų, visų 
pirma susijusių su rizikos klasifikavimu, 
atitikties įvertinimo procedūromis ir 
klinikiniu įrodymu, turi būti priimti 
specialūs teisės aktai, atskiri nuo kitų 
medicinos prietaisų teisės aktų, ir turėtų 
būti suderinti abiem sektoriams bendri 
horizontalieji aspektai, nesudarant kliūčių 
inovacijoms diegti Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 76
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) tais atvejais, kai gaminio gamintojas 
nenumatė galimybės gaminio naudoti 
medicininiais tikslais, negali būti 
reikalaujama sertifikuoti tokį prietaisą 
kaip diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisą; taip pat negali būti laikoma, kad 
gaminys yra diagnostikos in vitro 
medicinos prietaiso priedas, jei jo 
gamintojas konkrečiai nenumatė 
galimybės jį naudoti arba padėti jį naudoti 
pagal diagnostikos in vitro medicinos 
prietaiso numatytą paskirtį;

Or. en
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Pakeitimas 77
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar gaminiui 
taikomas šis reglamentas, ar ne. Jei reikia, 
Komisija gali kiekvienu konkrečiu atveju 
nuspręsti, ar gaminys atitinka diagnostikos 
in vitro medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį;

(8) Komisija turėtų kiekvienu konkrečiu 
atveju spręsti, ar gaminiui taikomas šis 
reglamentas, ar ne. Jei reikia, Komisija gali 
kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ar 
gaminys atitinka diagnostikos in vitro 
medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad reglamentas būtų vienodai įgyvendinamas skirtingose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 78
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar gaminiui 
taikomas šis reglamentas, ar ne. Jei reikia, 
Komisija gali kiekvienu konkrečiu atveju 
nuspręsti, ar gaminys atitinka diagnostikos 
in vitro medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį;

(8) siekiant užtikrinti nuoseklią 
klasifikaciją visose valstybėse narėse, 
Komisija turėtų kiekvienu konkrečiu atveju 
spręsti, ar gaminiui arba gaminių grupėms 
taikomas šis reglamentas, ar ne, ir ar 
gaminys arba gaminių grupės atitinka 
diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
arba jo priedo apibrėžtį;

Or. en
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Pakeitimas 79
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant, kad Komisijai, medicinos 
prietaisų koordinavimo grupei (MPKG) ir 
valstybėms narėms prireikus būtų 
teikiama mokslinė konsultacija 
diagnostikos in vitro medicininių 
technologijų, klasifikavimo ir kitų šio 
reglamento įgyvendinimo aspektų 
klausimais, pagal Reglamento (ES) 
[nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
medicinos prietaisų] 78a straipsnyje 
nustatytas sąlygas ir tvarką turėtų būti 
sukurtas tarpdisciplininis patariamasis 
komitetas, sudarytas iš suinteresuotųjų 
šalių ir pilietinės visuomenės organizacijų 
ekspertų ir atstovų;

Or. en

Pakeitimas 80
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti aukščiausio lygio 
sveikatos apsaugą turėtų būti paaiškintos ir 
sugriežtintos taisyklės, reglamentuojančios 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisus, 
pagamintus ir naudojamus (įskaitant 
matavimus ir rezultatus) tik vienoje 
sveikatos įstaigoje;

(9) siekiant užtikrinti aukščiausio lygio 
sveikatos apsaugą turėtų būti paaiškintos ir 
sugriežtintos taisyklės, reglamentuojančios 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisus, 
pagamintus ir naudojamus tik vienoje 
vietoje;

Or. en
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Pagrindimas

Žodžiai „sveikatos įstaigoje“ išbraukti, nes sveikatos įstaigoms reglamentas nebus taikomas. 
Todėl ši konstatuojamoji dalis skirta komercinėms laboratorijoms, kurioms reglamentas bus 
taikomas.

Pakeitimas 81
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgiant į subsidiarumo principą, 
prietaisams, pagamintiems sveikatos 
įstaigų laboratorijose, kurie skirti naudoti 
tose įstaigose ir kurie nėra komercinių 
sandorių objektas, šis reglamentas 
netaikomas;

Or. en

Pakeitimas 82
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) labai svarbu, kad pacientai gautų 
aiškią informaciją apie medicinos 
prietaisus, dėl kurių įvyko sunkių 
padarinių sukėlę incidentai. Todėl 
valstybės narės neturėtų savo piliečiams 
teikti jokių prieštaringų konsultacijų dėl 
to, kokių veiksmų imtis sunkių padarinių 
sukėlusių incidentų atvejais. Taip 
siekiama užkirsti kelią nevienodos 
informacijos teikimui pacientams 
skirtingose valstybėse narėse, nes tai gali 
supainioti pacientus;
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Or. en

Pakeitimas 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsiradus skubiems arba 
nepatenkintiems pacientų medicininiams 
poreikiams, pvz., nauji patogenai arba 
retos ligos, pavienės sveikatos įstaigos 
turėtų turėti galimybę pačios gaminti, 
modifikuoti ir naudoti prietaisus ir taip 
nekomerciniu pagrindu ir lanksčiai 
patenkinti specifinius poreikius, kurių 
negalima patenkinti prieinamu CE ženklu 
paženklintu prietaisu;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme pašalinama sveikatos įstaigų galimybė gaminti arba modifikuoti D klasei 
priskiriamus prietaisus. Esama pacientų poreikių, kuriems patenkinti nėra komercinių IVD 
medicinos prietaisų, skirtų, pvz., labai retoms ligoms diagnozuoti arba naujiems patogenams 
nustatyti. Sveikatos įstaigos, pačios gamindamos šiuos prietaisus, atlieka labai svarbų 
vaidmenį užtikrinant visuomenės sveikatos apsaugą. Šiais pakeitimais siekiama išsaugoti šią 
visuomenės sveikatos apsaugos funkciją, o svarbiausias tikslas – užtikrinti pacientų saugą.

Pakeitimas 84
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) tačiau šis reglamentas taikomas ne 
sveikatos įstaigos laboratorijose 
gaminamiems prietaisams, kurie 
naudojami jų nepateikiant rinkai;
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Or. en

Pakeitimas 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse, vaistinėse ir didmeninės 
prekybos sektoriuje. UPI sistema turi būti 
suderinama su kitomis rinkoje jau 
esančiomis sistemomis;

Or. de

Pakeitimas 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dėl diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atsekamumo naudojant unikalaus 
prietaiso identifikatoriaus (UPI) sistemą, 

(27) dėl diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atsekamumo naudojant unikalaus 
prietaiso identifikatoriaus (UPI) sistemą, 
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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;

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 
ligoninių, didmeninių prekiautojų ir 
farmacininkų pirkimo politika ir atsargų 
tvarkymas, be to, ši pirkimo politika ir 
atsargų tvarkymas turėtų būti suderinami 
su kitomis šiuose subjektuose 
galiojančiomis autentiškumo patvirtinimo 
procedūromis.

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad pagal Falsifikuotų vaistų direktyvą bus įdiegta elektroninė vaistų autentiškumo 
patvirtinimo sistema. Svarbu, kad diagnostikos in vitro medicinos prietaisų sistema ir vaistų 
sistema būtų suderinamos. Priešingu atveju, dėl šios priežasties tiekimo grandinės 
tarpininkai, dirbantys su abiejų rūšių gaminiais, gali susidurti su didele ir, tikėtina, 
nesuvaldoma našta.

Pakeitimas 87
Dagmar Roth-Behrendt

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 suteikti jiems 
galių priimti pagrįstus sprendimus, kurie 
leistų sukurti tvirtą pagrindą reguliavimo 
sprendimų priėmimui ir didintų 
pasitikėjimą reguliavimo sistema, būtinas 
skaidrumas ir tinkama prieiga prie 
informacijos, kuri numatomam 
naudotojui pateikiama suprantama 
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forma;

Or. en

Pakeitimas 88
Dagmar Roth-Behrendt

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, rinkodaros 
leidimus, sertifikatus, budrumą ir rinkos 
priežiūrą. Duomenų bazės tikslai yra, 
suteikiant geresnę prieigą prie 
informacijos visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams, padidinti bendrą 
skaidrumą, supaprastinti ir palengvinti 
keitimąsi informacija tarp ekonominės 
veiklos vykdytojų, Agentūros, paskelbtųjų 
įstaigų arba užsakovų ir valstybių narių, 
taip pat valstybėms 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;

Or. en
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Pakeitimas 89
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Eudamed elektroninės sistemos dėl 
rinkoje esančių prietaisų, atitinkamų 
ekonominės veiklos vykdytojų ir sertifikatų 
turėtų sudaryti palankias sąlygas tam, kad 
visuomenė būtų tinkamai informuota apie 
prietaisus Sąjungos rinkoje. Klinikinių 
veiksmingumo tyrimų elektroninė sistema 
turėtų būti naudojama kaip priemonė, 
skirta valstybių narių bendradarbiavimui ir 
užsakovams savanoriškai teikti vieną 
paraišką kelioms valstybėms narėms ir 
tokiu atveju pranešti apie sunkių padarinių 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius. 
Budrumo elektroninė sistema turėtų 
sudaryti sąlygas gamintojams pranešti apie 
sunkių padarinių sukėlusius incidentus ir 
kitus praneštinus įvykius ir padėti 
koordinuoti nacionalinių kompetentingų 
institucijų atliekamą vertinimą. Elektroninė 
sistema, susijusi su rinkos priežiūra, turėtų 
būti priemonė, skirta keistis informacija 
tarp kompetentingų institucijų;

(30) Eudamed elektroninės sistemos dėl 
rinkoje esančių prietaisų, atitinkamų 
ekonominės veiklos vykdytojų ir sertifikatų 
turėtų sudaryti palankias sąlygas tam, kad 
visuomenė būtų tinkamai informuota apie 
prietaisus Sąjungos rinkoje. Klinikinių 
veiksmingumo tyrimų elektroninė sistema 
turėtų būti naudojama kaip priemonė, 
skirta valstybių narių bendradarbiavimui ir 
užsakovams savanoriškai teikti vieną 
paraišką kelioms valstybėms narėms ir 
tokiu atveju pranešti apie sunkių padarinių 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius. 
Budrumo elektroninė sistema turėtų 
sudaryti sąlygas gamintojams pranešti apie 
sunkių padarinių sukėlusius incidentus ir 
kitus praneštinus įvykius ir padėti 
koordinuoti nacionalinių kompetentingų 
institucijų atliekamą vertinimą. Elektroninė 
sistema, susijusi su rinkos priežiūra, turėtų 
būti priemonė, skirta keistis informacija 
tarp kompetentingų institucijų. Sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei 
turėtų būti sudaromos sąlygos reguliariai 
susipažinti su informacija apie budrumą 
ir rinkos priežiūrą;

Or. en

Pagrindimas

Galimybė susipažinti su informacija apie budrumą ir rinkos priežiūrą bus naudinga sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei. Kadangi ši informacija yra susijusi su neskelbtinais 
duomenimis, MPKG (medicinos prietaisų koordinavimo grupė) yra tinkama platforma, per 
kurią ši informacija bus teikiama Europos medicinos prietaisų duomenų bankui. 
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Pakeitimas 90
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Eudamed elektroninės sistemos dėl 
rinkoje esančių prietaisų, atitinkamų 
ekonominės veiklos vykdytojų ir sertifikatų 
turėtų sudaryti palankias sąlygas tam, kad 
visuomenė būtų tinkamai informuota apie 
prietaisus Sąjungos rinkoje. Klinikinių 
veiksmingumo tyrimų elektroninė sistema 
turėtų būti naudojama kaip priemonė, 
skirta valstybių narių bendradarbiavimui ir 
užsakovams savanoriškai teikti vieną 
paraišką kelioms valstybėms narėms ir 
tokiu atveju pranešti apie sunkių padarinių 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius. 
Budrumo elektroninė sistema turėtų 
sudaryti sąlygas gamintojams pranešti apie 
sunkių padarinių sukėlusius incidentus ir 
kitus praneštinus įvykius ir padėti 
koordinuoti nacionalinių kompetentingų 
institucijų atliekamą vertinimą. Elektroninė 
sistema, susijusi su rinkos priežiūra, turėtų 
būti priemonė, skirta keistis informacija 
tarp kompetentingų institucijų;

(30) Eudamed elektroninės sistemos dėl 
rinkoje esančių prietaisų, atitinkamų 
ekonominės veiklos vykdytojų ir sertifikatų 
turėtų sudaryti palankias sąlygas tam, kad 
visuomenė ir sveikatos priežiūros 
specialistai būtų tinkamai informuoti apie 
prietaisus Sąjungos rinkoje. Labai svarbu 
visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams užtikrinti tinkamo lygio 
prieigą prie tų Eudamed elektroninių 
sistemų dalių, kuriose pateikiama 
pagrindinė informacija apie diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisus, galinčius 
kelti riziką visuomenės sveikatai ir saugai. 
Jeigu tokia prieiga yra ribota, turėtų būti 
sudaromos sąlygos, pateikus pagrįstą 
prašymą, atskleisti turimą informaciją 
apie diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisus, išskyrus atvejus, kai prieiga 
ribojama dėl konfidencialumo priežasčių. 
Klinikinių veiksmingumo tyrimų 
elektroninė sistema turėtų būti naudojama 
kaip priemonė, skirta valstybių narių 
bendradarbiavimui ir užsakovams 
savanoriškai teikti vieną paraišką kelioms 
valstybėms narėms ir tokiu atveju pranešti 
apie sunkių padarinių sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius. Budrumo 
elektroninė sistema turėtų sudaryti sąlygas 
gamintojams pranešti apie sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus ir kitus praneštinus 
įvykius ir padėti koordinuoti nacionalinių 
kompetentingų institucijų atliekamą 
vertinimą. Elektroninė sistema, susijusi su 
rinkos priežiūra, turėtų būti priemonė, 
skirta keistis informacija tarp 
kompetentingų institucijų;

Or. en
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Pakeitimas 91
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) didelės rizikos diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų gamintojai turėtų 
išvardyti pagrindinius prietaiso saugos ir 
veiksmingumo aspektus ir prietaiso 
klinikinio įvertinimo rezultatus dokumente, 
kuris turėtų būti skelbiamas viešai;

(32) C ir D klasėms priskiriamų
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
gamintojai turėtų išvardyti pagrindinius 
prietaiso saugos ir veiksmingumo aspektus 
ir prietaiso klinikinio įvertinimo rezultatus 
dokumente, kuris turėtų būti skelbiamas 
viešai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu konstatuojamoji dalis suderinama su 24 straipsniu.

Pakeitimas 92
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) didelės rizikos diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų gamintojai turėtų 
išvardyti pagrindinius prietaiso saugos ir 
veiksmingumo aspektus ir prietaiso
klinikinio įvertinimo rezultatus 
dokumente, kuris turėtų būti skelbiamas
viešai;

(32) didelės rizikos diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų gamintojai turėtų, kai 
tinkama, nacionalinei valdžios institucijai 
arba Agentūrai, dalyvaujančioms 
išduodant rinkodaros leidimą, pateikti 
išsamią ataskaitą apie to prietaiso saugą 
ir klinikinio veiksmingumo aspektus. Šios 
ataskaitos santrauka turėtų būti skelbiama
viešai Europos medicinos prietaisų 
duomenų banke;

Or. en
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Pakeitimas 93
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) dėl didelės rizikos diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų institucijos 
turėtų būti iš anksto informuotos apie 
prietaisus, kuriems taikomas atitikties 
vertinimas, ir joms turėtų būti suteikta 
teisė dėl moksliškai pagrįstų priežasčių 
tikrinti preliminarų paskelbtųjų įstaigų 
atliktą vertinimą, ypač dėl naujų prietaisų, 
prietaisų, kuriuose naudojama nauja 
technologija, prietaisų, priklausančių 
kategorijai, kurios sunkių padarinių 
sukėlusių incidentų skaičius yra 
padidėjęs, ar prietaisų, dėl kurių buvo 
nustatyta, kad skirtingų paskelbtųjų 
įstaigų atlikti iš esmės panašių prietaisų 
atitikties vertinimai labai skiriasi; Šiame 
reglamente numatyta procedūra 
nedraudžiama gamintojui savanoriškai 
informuoti kompetentingą instituciją apie 
savo ketinimą teikti diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų atitikties vertinimo 
paraišką, prieš pateikiant paraišką 
paskelbtajai įstaigai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 94
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) dėl didelės rizikos diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų institucijos turėtų 
būti iš anksto informuotos apie prietaisus, 

(35) dėl didelės rizikos diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų susijusios 
nacionalinės ir Sąjungos institucijos 
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kuriems taikomas atitikties vertinimas, ir 
joms turėtų būti suteikta teisė dėl 
moksliškai pagrįstų priežasčių tikrinti 
preliminarų paskelbtųjų įstaigų atliktą 
vertinimą, ypač dėl naujų prietaisų, 
prietaisų, kuriuose naudojama nauja 
technologija, prietaisų, priklausančių 
kategorijai, kurios sunkių padarinių 
sukėlusių incidentų skaičius yra padidėjęs,
ar prietaisų, dėl kurių buvo nustatyta, kad 
skirtingų paskelbtųjų įstaigų atlikti iš 
esmės panašių prietaisų atitikties 
vertinimai labai skiriasi. Šiame reglamente 
numatyta procedūra nedraudžiama 
gamintojui savanoriškai informuoti 
kompetentingą instituciją apie savo 
ketinimą teikti diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų atitikties vertinimo 
paraišką, prieš pateikiant paraišką 
paskelbtajai įstaigai;

turėtų būti iš anksto informuotos apie 
prietaisus, kuriems taikomas atitikties 
vertinimas, ir joms turėtų būti suteikta teisė 
dėl moksliškai pagrįstų priežasčių tikrinti 
preliminarų paskelbtųjų įstaigų atliktą 
vertinimą, ypač dėl naujų prietaisų,
prietaisų, kuriuose naudojama nauja 
technologija, prietaisų, priklausančių 
kategorijai, kurios sunkių padarinių 
sukėlusių incidentų skaičius yra padidėjęs, 
ar prietaisų, dėl kurių buvo nustatyta, kad 
skirtingų paskelbtųjų įstaigų atlikti iš 
esmės panašių prietaisų atitikties 
vertinimai labai skiriasi. Šiame reglamente 
numatyta procedūra nedraudžiama 
gamintojui savanoriškai informuoti 
kompetentingą instituciją apie savo 
ketinimą teikti diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų atitikties vertinimo 
paraišką, prieš pateikiant paraišką 
paskelbtajai įstaigai;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti konstatuojamojoje dalyje nurodomų institucijų rūšį.

Pakeitimas 95
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) dėl didelės rizikos diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų institucijos turėtų 
būti iš anksto informuotos apie prietaisus, 
kuriems taikomas atitikties vertinimas, ir 
joms turėtų būti suteikta teisė dėl 
moksliškai pagrįstų priežasčių tikrinti 
preliminarų paskelbtųjų įstaigų atliktą 
vertinimą, ypač dėl naujų prietaisų, 
prietaisų, kuriuose naudojama nauja 

(35) dėl didelės rizikos diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų institucijos turėtų 
būti iš anksto informuotos apie prietaisus, 
kuriems taikomas atitikties vertinimas, ir 
joms turėtų būti suteikta teisė dėl 
moksliškai pagrįstų priežasčių tikrinti 
preliminarų paskelbtųjų įstaigų atliktą 
vertinimą, ypač dėl naujų prietaisų, 
prietaisų, kuriuose naudojama nauja 
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technologija, prietaisų, priklausančių 
kategorijai, kurios sunkių padarinių 
sukėlusių incidentų skaičius yra padidėjęs, 
ar prietaisų, dėl kurių buvo nustatyta, kad 
skirtingų paskelbtųjų įstaigų atlikti iš 
esmės panašių prietaisų atitikties 
vertinimai labai skiriasi. Šiame reglamente 
numatyta procedūra nedraudžiama 
gamintojui savanoriškai informuoti 
kompetentingą instituciją apie savo 
ketinimą teikti diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų atitikties vertinimo 
paraišką, prieš pateikiant paraišką 
paskelbtajai įstaigai;

technologija, prietaisų, priklausančių 
kategorijai, kurios sunkių padarinių 
sukėlusių incidentų skaičius yra padidėjęs, 
ar prietaisų, dėl kurių buvo nustatyta, kad 
skirtingų paskelbtųjų įstaigų atlikti iš 
esmės panašių prietaisų atitikties 
vertinimai labai skiriasi. Šiame reglamente 
numatyta procedūra nedraudžiama 
gamintojui savanoriškai informuoti 
kompetentingą instituciją apie savo 
ketinimą teikti diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų atitikties vertinimo 
paraišką, prieš pateikiant paraišką 
paskelbtajai įstaigai. Didelės rizikos D 
klasės diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisams sukuriama rinkodaros leidimo 
išdavimo procedūra;

Or. en

Pakeitimas 96
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) atitikties vertinimo procedūra 
neturėtų būti taikoma D klasės 
diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisams. Inovatyviems D klasės 
prietaisams turėtų būti nustatyta skubi 
rinkodaros leidimo išdavimo procedūra. 
Visiems kitiems D klasės prietaisams 
turėtų būti nustatyta skubi decentralizuota 
rinkodaros leidimo išdavimo procedūra, 
numatant galimybę šių rūšių prietaisų 
gamintojams kreiptis dėl centralizuotos 
rinkodaros leidimo išdavimo procedūros 
taikymo;

Or. en
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Pakeitimas 97
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) paprastai A klasės diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes šių prietaisų keliama rizika 
pacientams yra nedidelė. Vertinant B, C ir 
D klasių diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atitiktį tam tikru mastu turėtų būti 
privalomas atitinkamas paskelbtųjų įstaigų 
dalyvavimas;

(38) paprastai A klasės diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes šių prietaisų keliama rizika 
pacientams yra nedidelė. Vertinant B ir C 
klasių diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atitiktį tam tikru mastu turėtų būti 
privalomas atitinkamas paskelbtųjų įstaigų 
dalyvavimas. D klasės prietaisams 
rinkodaros leidimo išdavimo procedūra 
turėtų būti privaloma;

Or. en

Pakeitimas 98
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) paprastai A klasės diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes šių prietaisų keliama rizika 
pacientams yra nedidelė. Vertinant B, C ir 
D klasių diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atitiktį tam tikru mastu turėtų būti 
privalomas atitinkamas paskelbtųjų įstaigų 
dalyvavimas;

(38) paprastai A klasės diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes šių prietaisų keliama rizika 
pacientams yra nedidelė. Vertinant B ir C 
klasių diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atitiktį tam tikru mastu turėtų būti 
privalomas atitinkamas paskelbtųjų įstaigų 
dalyvavimas. Vertinant D klasės 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
atitiktį, turėtų būti privalomas Agentūros 
arba valstybių narių dalyvavimas;

Or. en



PE510.740v01-00 18/98 AM\935941LT.doc

LT

Pakeitimas 99
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) siekiant užtikrinti bendrą saugą 
rinkoje, visi fiziniai arba juridiniai 
asmenys turi teisę viešai skelbti arba 
sąžiningai skleisti informaciją apie faktą, 
konkrečius duomenis arba veiksmus iš 
karto, kai tikėtina, kad dėl žinių apie šį 
faktą, konkrečius duomenis arba 
veiksmus trūkumo gali kilti pavojus 
sveikatai arba aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Šios konstatuojamosios dalies tikslas – užtikrinti informatorių apsaugą.

Pakeitimas 100
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) intervenciniai klinikiniai 
veiksmingumo tyrimai ir bet koks kitas 
klinikinis veiksmingumo tyrimas turėtų 
būti pradedami atlikti tik po to, kai 
teigiamą nuomonę pareiškė 
nepriklausomas etikos komitetas. 
Valstybės narės turėtų imtis būtinų 
priemonių etikos komitetams įsteigti tais 
atvejais, kai tokių komitetų nėra;

Or. en
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Pakeitimas 101
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) intervencinių ir kitų klinikinių 
veiksmingumo tyrimų, susijusių su rizika 
tiriamiesiems asmenims, atliktinų keliose 
valstybėse narėse, užsakovams turėtų būti 
suteikta galimybė pateikti vieną paraišką 
siekiant sumažinti administracinę naštą. 
Siekiant sudaryti sąlygas dalytis ištekliais 
ir užtikrinti nuoseklumą vertinant sveikatos 
ir saugos aspektus, susijusius su 
veiksmingumo įvertinimo prietaisu ir su 
klinikinio veiksmingumo tyrimo, atliktino 
keliose valstybėse narėse, mokslilnio planu, 
tokia bendra paraiška turėtų palengvinti 
valstybių narių veiksmų koordinavimą, 
kuriam vadovauja koordinuojanti valstybė 
narė. Atliekant koordinuotą vertinimą 
nereikėtų vertinti klinikinio 
veiksmingumo tyrimo iš esmės 
nacionalinių, vietos ir etinių aspektų, 
įskaitant informuoto asmens sutikimą.
Kiekvienai valstybei narei turėtų tekti 
galutinė atsakomybė sprendžiant, ar 
klinikinio veiksmingumo tyrimas gali būti 
vykdomas jos teritorijoje;

(45) intervencinių ir kitų klinikinių 
veiksmingumo tyrimų, susijusių su rizika 
tiriamiesiems asmenims, atliktinų keliose 
valstybėse narėse, užsakovams turėtų būti 
suteikta galimybė pateikti vieną paraišką 
siekiant sumažinti administracinę naštą.
Siekiant sudaryti sąlygas dalytis ištekliais 
ir užtikrinti nuoseklumą vertinant sveikatos 
ir saugos aspektus, susijusius su 
veiksmingumo įvertinimo prietaisu ir su 
klinikinio veiksmingumo tyrimo, atliktino 
keliose valstybėse narėse, moksliniu planu, 
tokia bendra paraiška turėtų palengvinti 
valstybių narių veiksmų koordinavimą, 
kuriam vadovauja koordinuojanti valstybė 
narė. Kiekvienai valstybei narei turėtų tekti 
galutinė atsakomybė sprendžiant, ar 
klinikinio veiksmingumo tyrimas gali būti 
vykdomas jos teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 102
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) sveikatos priežiūros specialistams ir (49) sveikatos priežiūros specialistams ir 
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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;

pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas ir, 
kai tinkama, užtikrinant jų 
anonimiškumą. 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

Pagrindimas

VII skyriuje nustatytos budrumo procedūros bus taikomos teisingai tik tuomet, jei sveikatos 
priežiūros specialistams bus sudarytos palankios sąlygos pranešti incidentus ir už tai 
nesulaukti sankcijų. Tam tikromis aplinkybėmis anoniminė informatorių apsauga gali būti 
reikalinga siekiant užtikrinti išsamius ir sąžiningus pranešimus apie incidentus.

Pakeitimas 103
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) 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;

(49) valstybės narės turėtų imtis visų 
būtinų priemonių, kad didintų sveikatos 
priežiūros specialistų, naudotojų ir 
pacientų informuotumą apie pranešimų 
apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus teikimo svarbą.
Sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas. 
Siekiant kuo labiau sumažinti tokių 
incidentų pasikartojimą, nacionalinės 
kompetentingos institucijos turėtų 
informuoti gamintojus ir per atitinkamas 
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Eudamed elektronines sistemas teikti 
informaciją, jeigu jie patvirtina, kad įvyko 
sunkių padarinių sukėlęs incidentas, 
siekiant kuo labiau sumažinti šių incidentų 
pasikartojimo galimybę;

Or. en

Pakeitimas 104
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) valstybės narės renka mokesčius už 
paskelbtųjų įstaigų skyrimą ir stebėseną, 
kad užtikrintų tų įstaigų valstybių narių 
atliekamos stebėsenos tvarumą ir sudarytų 
vienodas sąlygas paskelbtosioms įstaigoms 
veikti;

(53) valstybės narės renka mokesčius už 
paskelbtųjų įstaigų skyrimą ir stebėseną, 
kad užtikrintų tų įstaigų valstybių narių 
atliekamos stebėsenos tvarumą ir sudarytų 
vienodas sąlygas paskelbtosioms įstaigoms 
veikti. Šie mokesčiai turėtų būti 
palyginami visose valstybėse narėse ir jie 
turėtų būti skelbiami viešai;

Or. en

Pakeitimas 105
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) nors šis reglamentas neturėtų daryti 
įtakos valstybių narių teisei taikyti 
mokesčius už veiklą nacionaliniu 
lygmeniu, valstybės narės turėtų informuoti 
Komisiją ir kitas valstybes nares prieš 
priimdamos sprendimą dėl mokesčių 
dydžio ir struktūros, kad būtų galima 
užtikrinti skaidrumą;

(54) nors šis reglamentas neturėtų daryti 
įtakos valstybių narių teisei taikyti 
mokesčius už veiklą nacionaliniu 
lygmeniu, valstybės narės turėtų informuoti 
Komisiją ir kitas valstybes nares prieš 
priimdamos sprendimą dėl palyginamo
mokesčių dydžio ir struktūros, kad būtų 
galima užtikrinti skaidrumą;
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Or. en

Pakeitimas 106
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) valstybės narės turėtų patvirtinti 
paskelbtosioms įstaigoms mokamų 
standartinių mokesčių, kurie turėtų būti 
palyginami visose valstybėse narėse, 
taisykles. Komisija turėtų priimti gaires, 
kad palengvintų šių mokesčių 
palyginamumą. Valstybės narės turėtų 
perduoti Komisijai savo standartinių 
mokesčių sąrašą ir užtikrinti, kad jų 
teritorijoje įregistruotos paskelbtosios 
įstaigos viešai paskelbtų standartinių 
mokesčių, mokamų už jų atliekamą 
atitikties vertinimą, sąrašus;

Or. en

Pakeitimas 107
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) laikantis Reglamento (ES) [nuoroda į 
būsimą reglamentą dėl medicinos prietaisų] 
dėl medicinos prietaisų 78 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir tvarkos turėtų būti 
įsteigtas ekspertų komitetas (medicinos 
prietaiso koordinavimo grupė (MPKG)), 
sudarytas iš asmenų, skiriamų valstybių 
narių atsižvelgiant į jų užduotis ir patirtį 
medicinos prietaisų ir diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų srityje, kad jis galėtų 

(55) laikantis Reglamento (ES) [nuoroda į 
būsimą reglamentą dėl medicinos prietaisų] 
dėl medicinos prietaisų 78 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir tvarkos turėtų būti 
įsteigta medicinos prietaiso koordinavimo 
grupė (MPKG), sudaryta iš asmenų, 
skiriamų valstybių narių atsižvelgiant į jų 
užduotis ir patirtį medicinos prietaisų ir 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
srityje, kad ji galėtų įvykdyti šiuo 
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įvykdyti šiuo reglamentu ir Reglamentu 
(ES) [nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
medicinos prietaisų] dėl medicinos 
prietaisų jam pavestas užduotis, 
konsultuoti Komisiją ir padėti jai bei 
valstybėms narėms užtikrinti suderintą šio 
reglamento įgyvendinimą;

reglamentu ir Reglamentu (ES) [nuoroda į 
būsimą reglamentą dėl medicinos prietaisų] 
dėl medicinos prietaisų jai pavestas 
užduotis, konsultuoti Komisiją ir padėti jai 
bei valstybėms narėms užtikrinti suderintą 
šio reglamento įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 108
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) laikantis Reglamento (ES) [nuoroda į 
būsimą reglamentą dėl medicinos prietaisų] 
dėl medicinos prietaisų 78 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir tvarkos turėtų būti 
įsteigtas ekspertų komitetas (medicinos 
prietaiso koordinavimo grupė (MPKG)), 
sudarytas iš asmenų, skiriamų valstybių 
narių atsižvelgiant į jų užduotis ir patirtį 
medicinos prietaisų ir diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų srityje, kad jis galėtų 
įvykdyti šiuo reglamentu ir Reglamentu 
(ES) [nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
medicinos prietaisų] dėl medicinos 
prietaisų jam pavestas užduotis, konsultuoti 
Komisiją ir padėti jai bei valstybėms 
narėms užtikrinti suderintą šio reglamento 
įgyvendinimą;

(55) laikantis Reglamento (ES) [nuoroda į 
būsimą reglamentą dėl medicinos prietaisų] 
dėl medicinos prietaisų 78 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir tvarkos turėtų būti 
įsteigtas ekspertų komitetas (medicinos 
prietaiso koordinavimo grupė (MPKG)), 
sudarytas iš asmenų, skiriamų valstybių 
narių atsižvelgiant į jų užduotis ir patirtį 
medicinos prietaisų ir diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų srityje, kad jis galėtų 
įvykdyti šiuo reglamentu ir Reglamentu 
(ES) [nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
medicinos prietaisų] dėl medicinos 
prietaisų jam pavestas užduotis, konsultuoti 
Komisiją ir padėti jai bei valstybėms 
narėms užtikrinti suderintą šio reglamento 
įgyvendinimą. Prieš pradėdami eiti savo 
pareigas, MPKG nariai pateikia 
įsipareigojimų deklaraciją ir interesų 
deklaraciją, kuriose nurodo, kad neturi 
jokių interesų, kurie gali būti laikomi 
trukdančiais jų nepriklausomumui, arba 
kokių nors tiesioginių ar netiesioginių 
interesų, kurie galėtų trukdyti jų 
nepriklausomumui. Šias deklaracijas 
tikrina Komisija;
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Or. en

Pakeitimas 109
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą 
prie diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų, atitinkamų ekonominės veiklos 
vykdytojų ir sertifikatų registracijos, 
prievolė pateikti atitinkamą informaciją į 
elektronines sistemas pagal reglamentą 
Sąjungos lygmeniu turėtų visiškai įsigalioti 
tik 18 mėnesių po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Šiuo pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų ir toliau galioti 
Direktyvos 98/79/EB 10 straipsnis ir 12 
straipsnio 1 dalies a ir b punktai. Tačiau 
ekonominės veiklos vykdytojai ir 
paskelbtosios įstaigos, besiregistruojantys 
atitinkamose elektroninėse sistemose, 
numatytose Sąjungos lygmeniu, turėtų būti 
laikomi atitinkančiais registracijos 
reikalavimus, kuriuos valstybės narės 
priėmė pagal tos direktyvos nuostatas, kad 
būtų išvengta daugkartinių registracijų;

(65) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą 
prie diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų, atitinkamų ekonominės veiklos 
vykdytojų ir sertifikatų registracijos, 
prievolė pateikti atitinkamą informaciją į 
elektronines sistemas pagal reglamentą 
Sąjungos lygmeniu turėtų visiškai įsigalioti 
12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu 
turėtų ir toliau galioti Direktyvos 98/79/EB 
10 straipsnis ir 12 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktai. Tačiau ekonominės veiklos 
vykdytojai ir paskelbtosios įstaigos, 
besiregistruojantys atitinkamose 
elektroninėse sistemose, numatytose 
Sąjungos lygmeniu, turėtų būti laikomi 
atitinkančiais registracijos reikalavimus, 
kuriuos valstybės narės priėmė pagal tos 
direktyvos nuostatas, kad būtų išvengta 
daugkartinių registracijų;

Or. en

Pagrindimas

Elektroninė sistema atlieka labai svarbų vaidmenį šiame reglamente ir ji turėtų būti įdiegta ir 
pradėti visiškai funkcionuoti po 12 mėnesių.

Pakeitimas 110
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šis reglamentas neturi poveikio 
nacionaliniams teisės aktams, pagal 
kuriuos reikalaujama, kad tam tikri 
prietaisai gali būti tiekiami tik pagal 
gydytojo receptą.

6. Šis reglamentas neturi poveikio 
nacionalinės teisės aktams, pagal kuriuos 
reikalaujama, kad tam tikri prietaisai gali 
būti tiekiami tik pagal gydytojo receptą.
Tik pagal šį reglamentą receptiniams 
priskirtinų prietaisų tiesioginė reklama 
naudotojams yra neteisėta.

Toliau išvardyti prietaisai gali būti
tiekiami tik pagal gydytojo receptą:
1) D klasės prietaisai;
2) šių kategorijų C klasės prietaisai:
a) prietaisai, skirti genetiniams tyrimams 
atlikti;
b) atrankinės diagnostikos prietaisai.
Komisijai pagal 85 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
ir, pasikonsultavus su suinteresuotosiomis 
šalimis, priimti sprendimą dėl 
savikontrolės prietaisų ir kitų C klasės 
kategorijų prietaisų.

Or. en

Pakeitimas 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šis reglamentas neturi poveikio 
nacionaliniams teisės aktams, pagal 
kuriuos reikalaujama, kad tam tikri 
prietaisai gali būti tiekiami tik pagal 
gydytojo receptą.

6. Šiame reglamente nustatyta, kad tam 
tikri prietaisai gali būti tiekiami tik pagal 
gydytojo receptą, tačiau jis neturi poveikio 
nacionalinės teisės aktams, pagal kuriuos 
reikalaujama, kad tam tikri kiti prietaisai 
gali būti tiekiami tik pagal gydytojo 
receptą. Tik pagal šį reglamentą 
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receptiniams priskirtinų prietaisų 
tiesioginė reklama naudotojams yra 
neteisėta.

Toliau išvardyti prietaisai gali būti 
tiekiami tik pagal gydytojo receptą:
1) D klasės prietaisai;
2) šių kategorijų C klasės prietaisai:
a) prietaisai, skirti genetiniams tyrimams 
atlikti;
b) atrankinės diagnostikos prietaisai.
Komisijai pagal 85 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
ir, pasikonsultavus su suinteresuotosiomis 
šalimis, priimti sprendimą dėl kitų C 
klasės kategorijų prietaisų.

Or. en

Pakeitimas 112
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirmos antraštės 1 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ligos prevencijai, ligai diagnozuoti, 
stebėti, gydyti ar palengvinti,

– ligos prevencijai, ligai diagnozuoti, 
stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar 
palengvinti,

Or. en

Pagrindimas

Ligų numatymas ir prognozė yra labai svarbios prietaisų funkcijos.

Pakeitimas 113
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirmos antraštės 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
priedas – gaminys, kuris nors ir nėra 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisais, 
kad būtų sudaryta konkreti galimybė 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisą (-
us) naudoti arba padėti jį (juos) naudoti
pagal jo (jų) paskirtį (-is);

3) diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
priedas – gaminys, kuris nors ir nėra 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisais, 
kad būtų sudaryta konkreti galimybė 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisą (-
us) naudoti pagal jo (jų) paskirtį (-is) arba 
konkrečiai palengvinti diagnostikos in 
vitro medicinos prietaiso (-ų) medicininę 
funkciją atsižvelgiant į jo (jų) numatytą (-
as) paskirtį (-is);

Or. en

Pakeitimas 114
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirmos antraštės 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
priedas – gaminys, kuris nors ir nėra 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisais, 
kad būtų sudaryta konkreti galimybė 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisą (-
us) naudoti arba padėti jį (juos) naudoti
pagal jo (jų) paskirtį (-is);

4) diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
priedas – gaminys, kuris nors ir nėra 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisais, 
kad būtų sudaryta konkreti galimybė 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisą (-
us) naudoti pagal jo (jų) paskirtį (-is) arba 
konkrečiai padidinti prietaiso (-ų) 
medicininį pritaikomumą atsižvelgiant į jo 
(jų) numatytą (-as) paskirtį (-is);

Or. cs

Pakeitimas 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirmos antraštės 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) diagnostinis savikontrolės prietaisas –
bet koks prietaisas, gamintojo skirtas 
naudoti ne specialistams;

4) diagnostinis savikontrolės prietaisas –
bet koks prietaisas, gamintojo skirtas 
naudoti ne specialistams, įskaitant ne 
specialistams siūlomas tyrimų paslaugas 
naudojantis informacinės visuomenės 
paslaugomis;

Or. en

Pagrindimas

Diagnostiniam savikontrolės prietaisui taikomi specifiniai atitikties vertinimo reikalavimai, 
pvz., tyrimai, atliekami su naudotojais, ir instrukcijos numatomo naudotojo kalba, kurie 
parengti taip, kad padėtų sumažinti tokiems prietaisams būdingą riziką, t. y. nepakankamas 
neprofesionalaus naudotojo medicininis, techninis ar mokslinis mokymas. Ši konkreti rizikos 
rūšis kyla ir tuomet, kai tyrimo įrankių rinkinys perkamas parduotuvėje arba kaip paslauga 
internete.

Pakeitimas 116
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirmos antraštės 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) atrankinės diagnostikos prietaisas –
prietaisas, kurio speciali paskirtis – atrinkti 
tikslinės terapijos kriterijus atitinkančius 
pacientus, kuriems anksčiau nustatyta tam 
tikra būklė arba polinkis į ją;

6) atrankinės diagnostikos prietaisas –
prietaisas, kurio speciali paskirtis – atrinkti 
specifinės terapijos kriterijus atitinkančius 
pacientus, kuriems anksčiau nustatyta tam 
tikra būklė arba polinkis į ją;

Or. en

Pakeitimas 117
Alda Sousa
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirmos antraštės 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) atrankinės diagnostikos prietaisas –
prietaisas, kurio speciali paskirtis – atrinkti
tikslinės terapijos kriterijus atitinkančius
pacientus, kuriems anksčiau nustatyta tam 
tikra būklė arba polinkis į ją;

6) atrankinės diagnostikos prietaisas –
prietaisas, kurio paskirtis – suteikti esminę 
informaciją apie saugų ir veiksmingą 
susijusio terapinio gaminio naudojimą.
Diagnostikos prietaiso ir susijusio 
terapinio gaminio naudojimo instrukcijos 
etiketėje nurodoma, kad atrankinės 
diagnostikos prietaisą pageidautina 
naudoti su konkrečiu terapiniu gaminiu. 
Tai taip pat nurodoma terapinio gaminio 
lygiaverčių generinių vaistų etiketėje arba 
nurodoma numatomoje diagnostikos 
prietaiso paskirtyje.
IVD medicinos prietaiso atrankinės 
diagnostikos prietaisas gali būti labai 
svarbus saugiam ir veiksmingam susijusio 
terapinio gaminio naudojimui siekiant:
– identifikuoti pacientus, kuriems
konkretus terapinis gaminys galėtų turėti 
didžiausią naudą;

– identifikuoti pacientus, kuriems dėl 
gydymo konkrečiu terapiniu gaminiu gali 
kilti padidinta sunkius padarinius 
sukeliančių nepageidaujamų reakcijų 
rizika;

– stebėti reakciją į gydymą siekiant jį 
pakoreguoti (pvz., gydymo režimas, 
dozavimas, gydymo nutraukimas) ir 
užtikrinti didesnį saugumą ir 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė apibrėžtis yra per daug siaura, pvz., ji neapima atrankinės diagnostikos, kuri 
padeda priimti sprendimus dėl dozavimo (pvz., farmakogenetiniai gydymo varfarinu 
bandymai), kurie gali būti itin svarbūs užtikrinant konkretaus vaisto saugumą ir 
veiksmingumą.
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Pakeitimas 118
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirmos antraštės 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) etiketė – rašytinė, spausdintinė ar 
grafinė informacija, nurodyta ant paties 
prietaiso, ant kiekvieno vieneto pakuotės 
arba ant kelių kartu supakuotų prietaisų 
pakuotės;

10) etiketė – rašytinė, spausdintinė ar 
grafinė informacija, nurodyta ant paties 
prietaiso, ant kiekvieno vieneto pakuotės 
arba ant kelių kartu supakuotų prietaisų 
pakuotės, arba pateikiama gamintojo 
svetainėje;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė etiketės apibrėžtis neapima laboratorijose atliekamų tyrimų. Tokių prietaisų 
pateikiamų rezultatų gavėjai turėtų turėti tokią pat prieigą prie etiketėje esančios 
informacijos, kaip ir kitų IVD medicinos prietaisų naudotojai.

Pakeitimas 119
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirmos antraštės 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) naujas prietaisas – tai:
– prietaisas, kuriame naudojama 
anksčiau diagnostikos srityje nenaudota 
technologija (analitė, technologijos arba 
tyrimo platforma), arba
– esamas prietaisas, kuris pirmą kartą 
naudojamas pagal naują paskirtį;

Or. en
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Pakeitimas 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirmos antraštės 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) genetinių tyrimų prietaisas –
diagnostikos in vitro medicinos prietaisas, 
kurio tikslas – nustatyti asmens genetinius 
duomenis, susijusius su šio asmens 
embrioniniu laikotarpiu paveldėtomis ar 
įgytomis savybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Kitokia apibrėžtis, palyginti su pranešimo projekto 18 pakeitimu.

Pakeitimas 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos trečios antraštės 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas arba visuomenės 
sveikatos stiprinimas;

21) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas;

Or. en

Pagrindimas

Nelabai aišku, kas galėtų priklausyti organizacijos, kurios pagrindinė paskirtis yra 
„visuomenės sveikatos stiprinimas“, kategorijai, nes ji kitur nėra apibrėžta. Todėl siekiant 
išvengti painiavos ir neaiškumų, ją reikėtų išbraukti.
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Pakeitimas 122
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos trečios antraštės 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas arba visuomenės 
sveikatos stiprinimas;

21) sveikatos įstaiga – valstybės narės 
visuomenės sveikatos sistemai 
priklausanti organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas arba visuomenės 
sveikatos stiprinimas. Diagnostikos 
paslaugas teikiančios komercinės 
laboratorijos nėra laikomos sveikatos 
įstaigomis;

Or. en

Pakeitimas 123
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos trečios antraštės 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas arba visuomenės 
sveikatos stiprinimas;

21) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas arba visuomenės 
sveikatos stiprinimas, išskyrus komercines 
klinikines paslaugas teikiančias 
laboratorijas;

Or. en

Pakeitimas 124
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos trečios antraštės 22 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas arba visuomenės 
sveikatos stiprinimas;

22) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas ir kuri gali teisėtai 
vykdyti tokią veiklą;

Or. cs

Pakeitimas 125
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos penktos antraštės 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32) klinikinis veiksmingumas – prietaiso 
savybė gauti rezultatus, koreliuojančius 
su tam tikra klinikine ar fiziologine būkle 
pagal tikslinę populiaciją ir tikslinį 
vartotoją;

32) klinikinis veiksmingumas – klinikinis 
pagrįstumas ir, jei tinkama, klinikinis 
prietaiso naudingumas atsižvelgiant į jo 
numatytą paskirtį;

Or. en

Pakeitimas 126
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos penktos antraštės 32 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a) klinikinis pagrįstumas – prietaiso 
savybė aptikti arba nustatyti konkrečią 
klinikinę arba fiziologinę būklę, 
naudojant prietaisą pagal numatytą 
paskirtį (pvz., profilaktinis patikrinimas, 
diagnozė, prognozavimas); 

Or. en
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Pakeitimas 127
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos penktos antraštės 32 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32b) klinikinis naudingumas – numatoma 
(-os) tyrimo rezultato panaudojimo 
klinikiniais tikslais pasekmė (-ės), 
įskaitant pasekmes sveikatai, kai 
gamintojo nurodyta numatyta prietaiso
paskirtis apima tokį klinikinį naudojimą 
kaip gydymo parinkimas (pvz., atrankinė 
diagnostika);

Or. en

Pakeitimas 128
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos penktos antraštės 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38) diagnostinis specifiškumas – prietaiso 
gebėjimas nustatyti, kad nėra tikslinio 
žymens, susijusio su tam tikra liga arba 
būkle;

38) diagnostinis specifiškumas – klinikinių 
sutrikimų neturinčių asmenų, kurių 
tyrimo rezultatai yra neigiami arba 
atitinka aiškiai apibrėžtos diagnozės ribas, 
proporcija;

Or. en

Pakeitimas 129
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos penktos antraštės 39 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39) diagnostinis jautrumas – prietaiso 39) diagnostinis jautrumas – asmenų, 
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gebėjimas nustatyti, kad esama tikslinio 
žymens, susijusio su tam tikra liga arba 
būkle;

turinčių aiškiai apibrėžtą klinikinį 
sutrikimą, kurių tyrimo rezultatai yra 
teigiami arba viršija aiškiai apibrėžtos 
diagnozės ribas (t. y. teigiamas rezultatas 
ir asmenų, sergančių liga, nustatymas), 
proporcija;

Or. en

Pakeitimas 130
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos penktos antraštės 45 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio veiksmingumo tyrimo 
inicijavimą ir valdymą;

45) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio veiksmingumo tyrimo 
inicijavimą, valdymą arba finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 131
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos penktos antraštės 47 punkto antros įtraukos iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) hospitalizacija ar ilgesne
hospitalizacija,

iii) hospitalizacija ar paciento 
hospitalizacijos pratęsimas,

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote tekstas suderinamas su ISO 141555:2011 Klinikinis žmonėms skirtų medicinos 
priemonių tyrimas. Gera klinikinė praktika.
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Pakeitimas 132
Peter Liese, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos penktos antraštės 48 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48) prietaiso trūkumas – bet kokia 
veiksmingumo įvertinimo prietaiso 
tapatumo, kokybės, patvarumo, 
patikimumo, saugos ar veikimo yda, 
įskaitant gedimus, netinkamą naudojimą ar 
naudojimo klaidas arba gamintojo 
teikiamos informacijos netikslumus.

48) prietaiso trūkumas – bet kokia 
veiksmingumo įvertinimo prietaiso 
tapatumo, kokybės, stabilumo, 
patikimumo, saugos ar veikimo yda, 
įskaitant gedimus, netinkamą naudojimą ar 
naudojimo klaidas arba gamintojo 
teikiamos informacijos netikslumus.

Or. en

Pagrindimas

Sąvokos „patvarumas“ reikšmė nėra visiškai aiški ir dėl jos galėtų kilti neaiškumų.

Pakeitimas 133
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos septintos antraštės 58 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58a) laboratorijoje atliekamas tyrimas –
tai prietaiso gamyba ir naudojimas tik 
vienoje vietoje. Tai apima prietaisus, 
kuriuos laboratorija kuria de novo arba 
kuria ar modifikuoja naudodamasi viešai 
paskelbtu šaltiniu arba bet kuriuo kitu 
šaltiniu, ir prietaisai, kurių atžvilgiu 
laboratorija:
– pakeičia jau pateikto rinkai arba 
pradėto naudoti prietaiso numatytą 
paskirtį;
– modifikuoja jau pateiktą rinkai ar 
pradėtą naudoti prietaisą taip, kad tai gali 
turėti įtakos jo atitikčiai taikomiems 
reikalavimams.
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Or. en

Pagrindimas

9 ir 15 konstatuojamosiomis dalimis ir 4 ir 5 straipsniais siekiama užtikrinti, kad vienoje 
vietoje kuriamiems ir naudojamiems IVD medicinos prietaisams (žinoma, taikant išimtį 
sveikatos įstaigoms, žr. toliau) būtų taikomi reglamento reikalavimai. Tačiau reglamente 
trūksta aiškesnės tokių prietaisų apibrėžties. Tokia apibrėžtis reikalinga siekiant išvengti 
painiavos.

Pakeitimas 134
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos septintos antraštės 58 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58a) etikos komitetas – nepriklausoma 
institucija valstybėje narėje, užtikrinanti 
asmenų teisių, saugos ir gerovės apsaugą. 
Etikos komitetas veikia pagal šalies arba 
šalių, kuriose bus atliekamas tyrimas, 
įstatymus ir kitus teisės aktus ir laikosi 
visų atitinkamų tarptautinių normų ir 
standartų. Etikos komitetą sudaro 
pakankamai narių, kurie kartu turi 
atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį, kad 
galėtų peržiūrėti ir įvertinti siūlomo atlikti 
tyrimo mokslinius, medicininius ir etinius 
aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti geriausią įmanomą asmens apsaugą, būtina, kad valstybių narių leidimas 
būtų išduodamas atsižvelgiant į tarpdisciplininio ir nepriklausomo etikos komiteto sprendimą.

Pakeitimas 135
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II skyrius VI skyrius

 Prietaisų tiekimas rinkai, ekonominės 
veiklos vykdytojų prievolės, ženklinimas 
CE ženklu, laisvas judėjimas

Prietaisų tiekimas rinkai, ekonominės 
veiklos vykdytojų prievolės, ženklinimas 
CE ženklu, laisvas judėjimas

Or. en

Pakeitimas 136
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 4 
dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
prietaisams, kurie pagal VII priede 
nustatytas taisykles priskiriami A, B ir C 
klasėms ir kurie pagaminti ir naudojami 
vienoje sveikatos įstaigoje, su sąlyga, kad 
jie būtų gaminami ir naudojami pagal 
sveikatos įstaigos vieną kokybės valdymo 
sistemą, o sveikatos įstaiga atitiktų 
standartą EN ISO 15189 arba bet kurį kitą 
pripažintą standartą. Valstybės narės gali
reikalauti, kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir gali taikyti susijusių 
prietaisų gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 4 
dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
prietaisams, kurie pagal VII priede 
nustatytas taisykles priskiriami A, B ir C 
klasėms ir kurie pagaminti ir naudojami 
vienoje sveikatos įstaigoje, su sąlyga, kad 
jie būtų gaminami ir naudojami pagal 
sveikatos įstaigos vieną kokybės valdymo 
sistemą, o sveikatos įstaiga atitiktų 
standartą EN ISO 15189 arba bet kurį kitą 
pripažintą standartą. Valstybės narės 
reikalauja, kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir taiko susijusių prietaisų 
gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Apie vienoje sveikatos įstaigoje gaminamus ir pacientams naudojamus diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisus turi būti skelbiama viešai. Taip valstybėms narėms bus sudarytos 
sąlygos užtikrinti, kad būtų nustatyti šiems prietaisams taikomi tinkami saugos reikalavimai.
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Pakeitimas 137
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 4 
dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
prietaisams, kurie pagal VII priede 
nustatytas taisykles priskiriami A, B ir C 
klasėms ir kurie pagaminti ir naudojami 
vienoje sveikatos įstaigoje, su sąlyga, kad 
jie būtų gaminami ir naudojami pagal 
sveikatos įstaigos vieną kokybės valdymo 
sistemą, o sveikatos įstaiga atitiktų
standartą EN ISO 15189 arba bet kurį kitą 
pripažintą standartą. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir gali taikyti susijusių 
prietaisų gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 4 
dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
laboratorijoje atliekamiems tyrimams, 
kurių rezultatai naudojami vienoje 
sveikatos įstaigoje, su sąlyga, kad jie būtų 
gaminami ir naudojami pagal sveikatos 
įstaigos vieną kokybės valdymo sistemą, o 
sveikatos įstaiga būtų akredituota taikyti
standartą EN ISO 15189 arba bet kurį kitą 
pripažintą standartą. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir gali taikyti susijusių 
prietaisų gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 4 
dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
prietaisams, kurie pagal VII priede 
nustatytas taisykles priskiriami A, B ir C 
klasėms ir kurie pagaminti ir naudojami 

Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 4 
dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
prietaisams, kurie pagal VII priede 
nustatytas taisykles priskiriami A, B ir C 
klasėms ir kurie pagaminti ir naudojami 
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vienoje sveikatos įstaigoje, su sąlyga, kad 
jie būtų gaminami ir naudojami pagal 
sveikatos įstaigos vieną kokybės valdymo 
sistemą, o sveikatos įstaiga atitiktų
standartą EN ISO 15189 arba bet kurį kitą 
pripažintą standartą. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir gali taikyti susijusių 
prietaisų gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

vienoje sveikatos įstaigoje, su sąlyga, kad 
jie būtų gaminami ir naudojami pagal 
sveikatos įstaigos vieną kokybės valdymo 
sistemą, o sveikatos įstaiga būtų 
akredituota taikyti standartą EN ISO 
15189 arba bet kurį kitą pripažintą 
standartą. Valstybės narės gali reikalauti, 
kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir gali taikyti susijusių 
prietaisų gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Taisomi terminai yra susiję su akreditacija taikyti standartą.

Pakeitimas 139
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prietaisai, priskiriami D klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, turi atitikti šio 
reglamento reikalavimus net jeigu jie yra 
pagaminti ir naudojami vienoje sveikatos 
įstaigoje. Tačiau minėtiems prietaisams 
netaikomos 16 straipsnio nuostatos dėl 
ženklinimo CE ženklu ir 21–25 
straipsniuose nustatytos prievolės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 140
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prietaisai, priskiriami D klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, turi atitikti šio 
reglamento reikalavimus net jeigu jie yra 
pagaminti ir naudojami vienoje sveikatos 
įstaigoje. Tačiau minėtiems prietaisams
netaikomos 16 straipsnio nuostatos dėl 
ženklinimo CE ženklu ir 21–25 
straipsniuose nustatytos prievolės.

Prietaisams, priskiriamiems D klasei pagal 
VII priede nustatytas taisykles, netaikomi
šio reglamento reikalavimai, jeigu jie yra 
pagaminti ir naudojami vienoje sveikatos 
įstaigoje, išskyrus 59 straipsnio 4 dalyje 
numatytą išimtį ir I priede nustatytus 
bendruosius saugos veiksmingumo 
reikalavimus, kai tenkinamos šios 
sąlygos:
a) pacientai recipientai arba pacientų 
recipientų grupės specifinių poreikių 
negalima patenkinti turimu CE ženklu 
paženklintu prietaisu;
b) sveikatos įstaiga turi akreditaciją taikyti 
kokybės valdymo sistemos standartą EN 
ISO 15189 arba bet kurį kitą lygiavertį 
pripažintą standartą;
c) sveikatos įstaiga teikia 26 straipsnyje 
nurodytai kompetentingai institucijai 
tokių prietaisų sąrašą, kuriama 
nurodomas šių prietaisų gamybos, 
modifikavimo arba naudojimo 
pagrindimas, visų pirma, kai panašūs 
prietaisai pateikiami rinkai.  Ši 
informacija skelbiama viešai. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į šiame 
reglamente neaptartus aspektus, išsaugo 
teisę riboti bet kokios konkrečios 
diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
rūšies gamybą įmonės viduje ir taip pat 
gali nustatyti atitinkamų prietaisų 
gamybai ir naudojimui papildomus 
saugos reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prietaisai, priskiriami D klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, turi atitikti šio 
reglamento reikalavimus net jeigu jie yra 
pagaminti ir naudojami vienoje sveikatos 
įstaigoje. Tačiau minėtiems prietaisams
netaikomos 16 straipsnio nuostatos dėl 
ženklinimo CE ženklu ir 21–25 
straipsniuose nustatytos prievolės.

Prietaisams, priskiriamiems D klasei pagal 
VII priede nustatytas taisykles, netaikomi
šio reglamento reikalavimai, jeigu jie yra 
pagaminti ir naudojami vienoje sveikatos 
įstaigoje, išskyrus 59 straipsnio 4 dalyje 
numatytą išimtį, kai tenkinamos šios 
sąlygos:

a) pacientai recipientai arba pacientų 
recipientų grupės specifinių poreikių 
negalima patenkinti turimu CE ženklu 
paženklintu prietaisu;
b) sveikatos įstaiga turi akreditaciją taikyti 
kokybės valdymo sistemos standartą EN 
ISO 15189 arba bet kurį kitą lygiavertį 
pripažintą standartą;
c) sveikatos įstaiga teikia 26 straipsnyje 
nurodytai kompetentingai institucijai 
tokių prietaisų sąrašą, kuriama 
nurodomas šių prietaisų gamybos arba 
modifikavimo pagrindimas, visų pirma, 
kai panašūs prietaisai pateikiami rinkai.  
Ši kasmet atnaujinama informacija 
skelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme panaikinama sveikatos įstaigų galimybė gaminti arba modifikuoti D klasei 
priskiriamus prietaisus. Esama pacientų poreikių, kuriems patenkinti nėra komercinių IVD 
medicinos prietaisų, skirtų, pvz., labai retų ligų diagnozei arba naujų patogenų nustatymui. 
Sveikatos įstaigos, pačios gamindamos šiuos prietaisus, atlieka labai svarbų vaidmenį 
užtikrinant visuomenės sveikatos apsaugą. Šiais pakeitimais siekiama išsaugoti šią 
visuomenės sveikatos apsaugos funkciją, o svarbiausias tikslas – užtikrinti pacientų saugą.

Pakeitimas 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)



AM\935941LT.doc 43/98 PE510.740v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
šiame reglamente neaptartus aspektus, 
išsaugo teisę riboti bet kokios konkrečios 
diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
rūšies gamybą įmonės viduje ir taip pat 
gali nustatyti atitinkamų prietaisų 
gamybai ir naudojimui papildomus 
saugos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme pašalinama sveikatos įstaigų galimybė gaminti arba modifikuoti D klasei 
priskiriamus prietaisus. Esama pacientų poreikių, kuriems patenkinti nėra komercinių IVD 
medicinos prietaisų, skirtų, pvz., labai retų ligų diagnozei arba naujų patogenų nustatymui. 
Sveikatos įstaigos, pačios gamindamos šiuos prietaisus, atlieka labai svarbų vaidmenį 
užtikrinant visuomenės sveikatos apsaugą. Šiais pakeitimais siekiama išsaugoti šią 
visuomenės sveikatos apsaugos funkciją, o svarbiausias tikslas – užtikrinti pacientų saugą.

Pakeitimas 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Genetinė informacija, konsultacijos ir 
laisvas sutikimas
1. Prietaisas gali būti naudojamas 
genetiniams tyrimams tik tuo atveju, jei 
tyrimus vykdo gydytojo praktika turintis 
teisę verstis asmuo pagal taikomus 
nacionalinius įstatymus.
2. Prietaisas gali būti naudojamas 
genetiniams tyrimams tik tuo atveju, jei 
saugomos tiriamųjų asmenų teisės, 
užtikrinama jų sauga ir gerovė ir 
numatoma, kad atliekant tyrimą gauti 
klinikiniai duomenys bus patikimi ir 
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išsamūs.
3. Prieš naudojant prietaisą genetiniams 
tyrimams, 1 dalyje minėtas asmuo 
susijusiam tiriamajam asmeniui pateikia 
tinkamą informaciją apie genetinių 
tyrimų pobūdį, reikšmę ir padarinius.
4. Prieš naudojant prietaisą genetiniams 
tyrimams, 1 dalyje minėtas asmuo 
susijusiam tiriamajam asmeniui suteikia 
tinkamas išsamias konsultacijas genetikos 
klausimais nedarydamas išankstinių 
išvadų dėl rezultato. Konsultacijos 
genetikos klausimais apima medicininius, 
etinius, socialinius, psichologinius ir 
teisinius aspektus.
Konsultacijų genetikos klausimais forma 
ir apimtis nustatoma atsižvelgiant į tyrimų 
rezultatų padarinius ir reikšmę 
tiriamajam asmeniui ar jo šeimos 
nariams, įskaitant galimas pasekmes, 
susijusias su sprendimu dėl gyvybės 
užmezgimo.
5. Prietaisas gali būti naudojamas 
genetiniams tyrimams tik tuomet, jei 
tiriamasis asmuo davė laisvą informuoto 
asmens sutikimą. Šis sutikimas duodamas 
aiškiai jį išdėstant raštu. Sutikimą galima 
bet kuriuo metu žodžiu ar raštu atšaukti.
6. Nepilnamečių atveju informuoto 
asmens sutikimą reikia gauti iš tėvų ar 
teisinio atstovo. Šiame sutikime nurodoma 
numanoma nepilnamečio valia ir jis gali 
būti bet kuriuo metu atšauktas 
nepadarant žalos nepilnamečiui. Neįgalių 
suaugusiųjų, kurie negali suteikti 
informuoto asmens teisinio sutikimo, 
atveju informuoto asmens sutikimą reikia 
gauti iš teisinio atstovo. Sutikime 
nurodoma numanoma atitinkamo asmens 
valia ir jis gali būti bet kuriuo metu 
atšauktas nepadarant žalos tam asmeniui.
Prietaisų, kurie suteikia požymių apie 
genetinę ligą, kuri išsivysto suaugus arba 
kuri daro įtaką šeimos planavimui, 
negalima naudoti tyrimams su 
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nepilnamečiais, išskyrus atvejus, kai 
prevencinis gydymas galimas prieš 
tiriamajam asmeniui sulaukiant amžiaus, 
kai jis galės duoti informuoto asmens 
sutikimą.
7. Prenatalinių genetinių tyrimų, kuriais 
siekiama nustatyti embriono ar vaisiaus 
genetinį polinkį į tam tikrą ligą, kuri, 
remiantis bendrai pripažįstamomis 
medicinos mokslo ir technikos žiniomis, 
išsivysto tik sulaukus 18 metų, atlikti 
negalima.
8. Prietaisą galima naudoti lyčiai nustatyti 
vykdant diagnostinius tyrimus nėštumo 
metu tik tuo atveju, jei tai atliekama 
medicinos tikslais ir esama rimtos su 
lytimi susijusios paveldimos ligos rizikos. 
Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių, 
toks pat naudojimo apribojimas taikomas 
prietaisams, kurie nėra skirti konkretiems 
medicinos tikslams.
9. Šio straipsnio nuostatomis dėl prietaisų 
naudojimo genetiniams tyrimams 
neužkertamas kelias valstybėms narėms 
dėl su sveikatos apsauga ar viešąja tvarka 
susijusių priežasčių šioje srityje toliau 
taikyti ar numatyti griežtesnius 
nacionalinės teisės aktus.

Or. de

Pagrindimas

Šiame naujame straipsnyje atsižvelgiama į jau seniai išsakytus Europos Parlamento ir kitų 
tarptautinių institucijų, pvz., Europos Tarybos ir EBPO, prašymus. Genetinius tyrimus turėtų 
atlikti medicinos specialistai tiriamajam asmeniui suteikus tinkamas konsultacijas genetikos 
klausimais. Informuoto asmens sutikimas – tai prerogatyva, numatyta Pagrindinių teisių 
chartijoje, todėl ją reikėtų įtraukti į šį teisės aktą.

Pakeitimas 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
1. Prietaisas gali būti naudojamas 
genetiniam tyrimui atlikti tik jeigu tyrimo 
rezultatus po asmeninės konsultacijos 
pateikia asmenys, priimti į medicinos 
darbuotojus pagal taikytinus nacionalinės 
teisės aktus.
2. Prietaisas gali būti naudojamas 
genetiniams tyrimams tik tuo atveju, jei 
saugomos tiriamųjų asmenų teisės, 
užtikrinama jų sauga ir gerovė ir 
numatoma, kad atliekant genetinį tyrimą 
gauti klinikiniai duomenys bus patikimi ir 
išsamūs.
3. Informacija. Prieš panaudojant 
prietaisą genetinių tyrimų tikslais, 1 
dalyje minėtas asmuo susijusiam 
tiriamajam asmeniui pateikia atitinkamą 
informaciją apie genetinio tyrimo pobūdį, 
reikšmę ir padarinius.
4. Konsultacijos genetikos klausimais. 
Prieš pradedant naudoti prietaisą 
prediktyviniam ir embrioniniam tyrimui ir 
nustačius genetinę būklę, privaloma 
suteikti tinkamą konsultaciją genetikos 
klausimais. Ši konsultacija apima 
medicininius, etinius, socialinius, 
psichologinius ir teisinius aspektus ir ją 
teikia gydytojai, turintys tinkamą 
kvalifikaciją teikti genetinę konsultaciją.
Šių konsultacijų genetikos klausimais 
forma ir apimtis nustatoma atsižvelgiant į 
su tyrimais susijusių rezultatų padarinius 
ir reikšmę tiriamajam asmeniui ar jo 
šeimos nariams, įskaitant galimas 
pasekmes, susijusias su sprendimu dėl 
gyvybės užmezgimo.
5. Sutikimas. Prietaisas gali būti 
naudojamas genetinių tyrimų tikslais tik 
tuomet, jei tiriamasis asmuo davė laisvą 
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informuoto asmens sutikimą. Sutikimas 
turi būti duodamas aiškiai ir rašytine 
forma. Šį sutikimą bet kuriuo metu 
galima atšaukti raštu arba žodžiu.
6. Nepilnamečių tyrimai. Nepilnamečių 
atveju informuoto asmens sutikimą reikia 
gauti iš tėvų ar teisinių atstovų; sutikime 
turi būti nurodyta numanoma 
nepilnamečio valia ir jis gali būti bet 
kuriuo metu nepadarant žalos 
nepilnamečiui atšauktas. Neįgalių 
suaugusiųjų, kurie negali suteikti 
informuoto asmens teisinio sutikimo, 
atveju informuoto asmens sutikimą reikia 
gauti iš teisinių atstovų; sutikime turi būti 
nurodyta numanoma nepilnamečio valia 
ir jis gali būti bet kuriuo metu nepadarant 
žalos nepilnamečiui atšauktas.
Prietaisai, kuriais numatoma genetinė 
būklė, galinti turėti įtakos sergamumui 
tam tikromis ligomis suaugus arba 
planuojant šeimą, nėra naudojami 
nepilnamečių atžvilgiu, nebent yra 
galimybė imtis prevencinių priemonių 
prieš tiriamajam asmeniui sulaukiant 
amžiaus, kai jis galės savarankiškai duoti 
savo sutikimą.
7. Prietaisą galima naudoti lyčiai nustatyti 
vykdant diagnostinius tyrimus nėštumo 
metu tik tuo atveju, jei tai atliekama 
medicinos tikslais ir esama rimtos su 
lytimi susijusios paveldimos ligos rizikos. 
Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių, 
ši nuostata taip pat taikoma gaminiams, 
kurie nėra skirti naudoti pagal konkrečią 
medicininę paskirtį.
8. Šio straipsnio nuostatomis dėl prietaisų 
naudojimo genetinių tyrimų tikslais 
neužkertamas kelias valstybėms narėms 
dėl su sveikatos apsauga ar viešąja tvarka 
susijusių priežasčių šioje srityje toliau 
taikyti ar numatyti griežtesnius 
nacionalinės teisės aktus.

Or. en
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Pagrindimas

Nurodomas naujas elementas 5 dalyje, palyginti su formuluote pranešimo projekte (30 
pakeitimas). Šiuo pakeitimu, pasikonsultavus su šešėliniais pranešėjais ir ekspertais, taip pat 
paaiškinamas 4a straipsnio 4 dalies tikslas. Turi būti aiškiai nurodoma, kad patarimai 
genetiniais klausimais nėra privalomi, kai jais tik patvirtinama konkreti diagnozė, jie taip pat 
nėra privalomi atliekant atrankinę diagnostiką arba kai atlikus genetinį tyrimą prieinama 
prie įprastos išvados.

Pakeitimas 145
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant nacionalinės teisės aktų 
dėl gydytojų profesinės praktikos,
prietaisas, kuris nėra teikiamas rinkai, bet 
naudojamas vykdant komercinę veiklą 
siekiant teikti diagnostines ar gydymo 
paslaugas naudojantis informacinės 
visuomenės paslaugomis, kaip apibrėžta 
Direktyvos 98/34/EB 1 straipsnio 2 dalyje, 
arba kitomis ryšių priemonėmis Sąjungoje 
įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, turi atitikti šio reglamento 
reikalavimus.

2. Prietaisas, kuris nėra teikiamas rinkai, 
bet naudojamas vykdant komercinę veiklą 
siekiant teikti diagnostines ar gydymo 
paslaugas naudojantis bet kokiomis ryšių 
priemonėmis (įskaitant priemones, 
susijusias su informacinės visuomenės 
paslaugomis) Sąjungoje įsisteigusiam 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, turi 
atitikti šio reglamento reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 146
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paslaugų teikėjai, užtikrinantys 
susitarimo nuotoliniu būdu priemones, 
kompetentingai institucijai pareikalavus
privalo nedelsdami pateikti pardavimą 
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vykdančių subjektų duomenis.

Or. pl

Pagrindimas

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Pakeitimas 147
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Draudžiama pateikti rinkai, pradėti 
naudoti, platinti, pristatyti ir suteikti 
gaminius, kurių pavadinimai, ženklinimas 
arba naudojimo instrukcijos gali klaidinti 
dėl gaminio savybių arba veikimo:
a) priskiriant gaminiui savybes, funkcijas 
ir veikimą, kurių jis neturi; 
b) sudarant apgaulingą įspūdį, kad 
gydymas arba diagnozavimas naudojantis 
gaminiu tikrai bus sėkmingas, arba 
neinformavimas apie tikėtiną riziką, 
susijusią su gaminio naudojimu pagal 
numatytą jo paskirtį arba ilgesnį 
laikotarpį negu numatyta;
c) nurodant kitokį gaminio naudojimą ar 
savybes negu deklaruota įvertinant 
atitiktį.
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Rėmimo, pristatymo ir informacinė
gaminio medžiaga negali klaidinti dėl 
pirmame sakinyje paminėtų dalykų.

Or. pl

Pagrindimas

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż  wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Pakeitimas 148
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei nėra priimta darniųjų standartų arba 
kai atitinkamų darniųjų standartų 
nepakanka, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti bendrąsias technines 
specifikacijas (BTS) dėl bendrųjų saugos ir 
veiksmingumo reikalavimų, nustatytų I 
priede, techninių dokumentų, nustatytų II 
priede, arba klinikinio įrodymo ir 
stebėjimo po pateikimo rinkai, nustatytų 
XII priede. BTS nustatomos įgyvendinimo 
aktais, priimamais laikantis 84 straipsnio 
3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. D klasės prietaisų ir, kai tinkama, 
atrankinės diagnostikos atveju, jei nėra 
priimta darniųjų standartų arba kai reikia 
atsižvelgti į susirūpinimą dėl visuomenės 
sveikatos, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti bendrąsias technines specifikacijas 
(BTS) dėl bendrųjų saugos ir 
veiksmingumo reikalavimų, nustatytų I 
priede, techninių dokumentų, nustatytų II 
priede, arba klinikinio įrodymo ir 
stebėjimo po pateikimo rinkai, nustatytų 
XII priede. BTS nustatomos įgyvendinimo 
aktais, priimamais laikantis 84 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en
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Pagrindimas

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

Pakeitimas 149
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Rengiant bendrųjų techninių 
specifikacijų projektus, dalyvauja susiję 
mokslo ekspertai iš įvairių 
suinteresuotųjų šalių.

Or. en

Pagrindimas

Pereinant nuo konsultacijų proceso prie atrankinės diagnostikos bendrųjų techninių 
specifikacijų kūrimo, būtina užtikrinti visų suinteresuotųjų šalių ekspertų dalyvavimą. Kuriant 
atrankinės diagnostikos BTS visų pirma dalyvauja IVD medicinos prietaisų sektoriaus, 
vaistus kontroliuojančių kompetentingų institucijų ir (arba) EMA ekspertai.

Pakeitimas 150
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai parengia techninius 
dokumentus, pagal kuriuos būtų galima 
įvertinti, ar prietaisas atitinka šio 

2. Gamintojai parengia techninius 
dokumentus, pagal kuriuos būtų galima 
įvertinti, ar prietaisas atitinka šio 
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reglamento reikalavimus. Techniniuose 
dokumentuose turi būti II priede nurodyti 
elementai.

reglamento reikalavimus. Techniniuose 
dokumentuose turi būti II priede nurodyti 
elementai, be to, sudaromos sąlygos 
visuomenei susipažinti su šiais techniniais 
dokumentais.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų pateikti techniniai duomenys ir klinikiniai įrodymai turi būti skelbiami viešai, kad 
vartotojai gautų saugius ir kokybiškus gaminius.

Pakeitimas 151
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį, atsižvelgiant į techninę pažangą, 
iš dalies keisti arba papildyti II priede 
nurodytus techninių dokumentų 
elementus.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 152
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija apie savikontrolei skirtus arba 
šalia paciento bandomus prietaisus, 
teikiama pagal I priedo 17 skirsnį, turi būti 
parašyta tos valstybės narės kalba (-omis), 
kurioje prietaisas patenka pas galutinį 
naudotoją.

Informacija apie savikontrolei skirtus arba 
šalia paciento bandomus prietaisus, 
teikiama pagal I priedo 17 skirsnį, turi būti 
lengvai suprantama ir parašyta tos 
valstybės narės kalba (-omis), kurioje 
prietaisas patenka pas galutinį naudotoją.
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Or. en

Pakeitimas 153
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, nedelsdami imasi reikiamų 
taisomųjų veiksmų, siekdami užtikrinti to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalina iš 
rinkos arba susigrąžina. Jie informuoja 
platintojus ir, jei taikoma, įgaliotąjį atstovą.

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, nedelsdami imasi reikiamų 
taisomųjų veiksmų, siekdami užtikrinti to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalina iš 
rinkos arba susigrąžina. Jie informuoja 
platintojus, importuotojus ir, jei taikoma, 
įgaliotąjį atstovą.

Or. cs

Pakeitimas 154
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, nedelsdami imasi reikiamų 
taisomųjų veiksmų, siekdami užtikrinti to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalina iš 
rinkos arba susigrąžina. Jie informuoja 
platintojus ir, jei taikoma, įgaliotąjį atstovą.

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, nedelsdami imasi reikiamų 
taisomųjų veiksmų, siekdami užtikrinti to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalina iš 
rinkos arba susigrąžina. Jie informuoja 
atsakingą nacionalinę kompetentingą 
instituciją, platintojus ir, jei taikoma, 
įgaliotąjį atstovą.

Or. en
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Pakeitimas 155
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
gamintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama 
Sąjungos oficialia kalba. Šios institucijos 
prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja 
dėl visų taisomųjų veiksmų, kurių imamasi 
siekiant pašalinti prietaisų, kuriuos jie 
pateikė rinkai ir (arba) pradėjo naudoti, 
keliamą riziką.

9. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
gamintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama 
Sąjungos oficialia kalba. Šios institucijos 
prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja 
dėl visų taisomųjų veiksmų, kurių imamasi 
siekiant pašalinti prietaisų, kuriuos jie 
pateikė rinkai ir (arba) pradėjo naudoti, 
keliamą riziką.

Jei esama faktų, leidžiančių daryti 
prielaidą, kad dėl diagnostikos in vitro 
medicinos prietaiso atsirado žala, galimą 
žalą patyręs naudotojas, jo teisėtas 
paveldėtojas, jo privalomojo sveikatos 
draudimo įstaiga arba kitos žalą 
patyrusios trečiosios šalys taip pat gali 
reikalauti, kad gamintojas arba jo 
įgaliotas atstovas pateiktų pirmajame 
sakinyje nurodytą informaciją.
Šia teise gauti informaciją pagal 
pirmajame sakinyje nustatytas sąlygas 
taip pat galima pasinaudoti valstybių 
narių kompetentingų institucijų, 
atsakingų už atitinkamo medicinos 
prietaiso priežiūrą, taip pat paskelbtosios 
įstaigos, kuri pagal 45 straipsnį išdavė 
sertifikatą, arba kitokiu būdu dalyvavo 
atitinkamo medicinos prietaiso atitikties 
vertinimo procedūroje, atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad naudotojai galėtų susipažinti su išsamia informacija apie tai, kad 
naudotojai nukentėjo dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų trūkumų, ši nauja teisė 
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susipažinti su informacija turėtų padėti užtikrinti naudotojų apsaugą.

Pakeitimas 156
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
gamintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama 
Sąjungos oficialia kalba. Šios institucijos 
prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja 
dėl visų taisomųjų veiksmų, kurių imamasi 
siekiant pašalinti prietaisų, kuriuos jie 
pateikė rinkai ir (arba) pradėjo naudoti, 
keliamą riziką.

9. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
arba medicinos asociacijai ar įstaigai 
gamintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti, prašymą pateikusiam subjektui
lengvai suprantama Sąjungos oficialia 
kalba. Kompetentingos institucijos 
prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja 
dėl visų taisomųjų veiksmų, kurių imamasi 
siekiant pašalinti prietaisų, kuriuos jie 
pateikė rinkai ir (arba) pradėjo naudoti, 
keliamą riziką.

Or. es

Pakeitimas 157
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Už gaminį, gaminio atitikties 
įvertinimą prieš pateikiant jį rinkai ir už 
gaminio pateikimą rinkai atsako gaminio 
gamintojas. Jeigu gamintojas neturi 
gyvenamosios vietos arba buveinės 
valstybėje narėje, už tai atsakingas šiam 
gaminiui autorizuotas atstovas. Jeigu 
gamintojas nepaskyrė autorizuoto atstovo 
arba gaminys nepateikiamas rinkai 
gamintojo ar autorizuoto atstovo 
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atsakomybe, ši atsakomybė tenka 
subjektui, kuris pateikė gaminį rinkai.

Or. pl

Pagrindimas

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające,  nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Pakeitimas 158
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Medicinos prietaisų gamintojai turi 
turėti draudimo liudijimą arba lygiavertį 
finansinį užtikrinimą, kad būtų atlyginta 
žala sveikatai, padaryta dėl problemų, 
susijusių su medicinos prietaisų saugumu.
Gamintojai padengia sveikatos priežiūros 
sistemos išlaidas, patirtas dėl gydymo, 
intervencijų ir diagnostinių procedūrų, 
taikomų pacientams dėl to, kad medicinos 
prietaisai buvo su defektu arba blogai 
veikė, kai tokį defektą arba netinkamą 
veikimą nustato sveikatos priežiūros 
institucijos ar patys gamintojai.
Gamintojai taip pat padengia išlaidas, 
susijusias su prietaisų išėmimu, remontu 
ar pakeitimu, kurios patiriamos minėtais 
atvejais.

Or. es
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Pagrindimas

Neseni įvykiai, susiję su krūtų implantais, kurie buvo neteisėtai įdėti pacientėms, turėjusioms 
patirti koreguojamąsias operacijas ir kitas brangiai kainuojančias stebėjimo ar diagnostines 
procedūras, akivaizdžiai parodė, kad reikia numatyti teisės nuostatas, pagal kurias būtų 
galima reikalauti, kad gamintojai turėtų draudimo liudijimą, pagal kurį būtų padengiami 
pacienčių patirti nuostoliai ir sveikatos priežiūros sistemų išlaidos.

Pakeitimas 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Medicinos prietaisų gamintojai turi 
turėti draudimo liudijimą arba lygiavertį 
finansinį užtikrinimą, kad būtų atlyginta 
žala sveikatai, padaryta dėl problemų, 
susijusių su medicinos prietaisų saugumu.

Or. es

Pagrindimas

Neseni įvykiai, susiję su krūtų implantais, kurie buvo neteisėtai įdėti pacientėms, turėjusioms 
patirti koreguojamąsias operacijas ir kitas brangiai kainuojančias stebėjimo ar diagnostines 
procedūras, akivaizdžiai parodė, kad reikia numatyti teisės nuostatas, pagal kurias būtų 
galima reikalauti, kad gamintojai apsidraustų ir šio draudimo lėšomis padengtų pacienčių 
patirtus nuostolius ir sveikatos priežiūros sistemų išlaidas.

Pakeitimas 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. Gamintojai padengia sveikatos 
priežiūros sistemos išlaidas, patirtas dėl 
gydymo, intervencijų ir diagnostinių 
procedūrų, taikomų pacientams dėl to, 
kad medicinos prietaisai buvo su defektu 
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arba blogai veikė, kai tokį defektą arba 
netinkamą veikimą nustato sveikatos 
priežiūros institucijos ar patys gamintojai.
Gamintojai taip pat padengia išlaidas, 
susijusias su prietaisų išėmimu, remontu 
ar pakeitimu, kurios patiriamos minėtais 
atvejais.

Or. es

Pagrindimas

Neseni įvykiai, susiję su krūtų implantais, kurie buvo neteisėtai įdėti pacientėms, turėjusioms 
patirti koreguojamąsias operacijas ir kitas brangiai kainuojančias stebėjimo ar diagnostines 
procedūras, akivaizdžiai parodė, kad reikia numatyti teisės nuostatas, pagal kurias būtų 
galima reikalauti, kad gamintojai apsidraustų ir šio draudimo lėšomis padengtų pacienčių 
patirtus nuostolius ir sveikatos priežiūros sistemų išlaidas.

Pakeitimas 161
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Siekiant užtikrinti, kad nukentėjusiems 
pacientams būtų kompensuojami visi 
nuostoliai, ir išvengti gamintojo 
nemokumo, gamintojai įpareigojami 
apsidrausti civilinės atsakomybės 
draudimu, užtikrinančiu minimalų 
nuostolių atlyginimą.

Or. en

Pagrindimas

Civilinės atsakomybės draudimas, kuriuo užtikrinamas minimalių nuostolių atlyginimas, 
padėtų užtikrinti, kad nukentėję pacientai ir už gydymo paslaugas mokantys asmenys išvengtų 
žalos ir gamintojo nemokumo rizikos.
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Pakeitimas 162
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paskyrimas galioja tik tada, kai jį raštu 
patvirtina įgaliotasis atstovas, ir turi apimti 
bent visus tos pačios nepatentuotų 
prietaisų grupės prietaisus.

2. Paskyrimas galioja tik tada, kai jį raštu 
patvirtina įgaliotasis atstovas.

Or. cs

Pakeitimas 163
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) saugoti techninius dokumentus ir ES 
atitikties deklaraciją ir, jei taikoma, 
atitinkamo sertifikato (įskaitant visus 
papildymus), išduoto remiantis 43 
straipsniu, kopiją 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį, kad prireikus juos būtų 
galima pateikti kompetentingoms 
institucijoms;

a) saugoti techninių dokumentų santrauką
ir ES atitikties deklaraciją ir, jei taikoma, 
atitinkamo sertifikato (įskaitant visus 
papildymus), išduoto remiantis 43 
straipsniu, kopiją 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį, kad prireikus juos būtų 
galima pateikti kompetentingoms 
institucijoms;

Or. cs

Pakeitimas 164
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojas atliko atitinkamą atitikties 
įvertinimo procedūrą;

a) būtų atliktas patikrinimas, kad
gamintojas atliko atitikties įvertinimo 
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procedūrą;

Or. cs

Pakeitimas 165
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu importuotojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad prietaisas neatitinka 
šio reglamento reikalavimų, jis neteikia 
prietaiso rinkai tol, kol neužtikrinama 
gaminio atitiktis. Kai prietaisas kelia 
riziką, importuotojas apie tai informuoja 
gamintoją ir jo įgaliotąjį atstovą, taip pat 
kompetentingą instituciją valstybėje narėje, 
kurioje jis yra įsisteigęs.

Jeigu importuotojas mano, kad prietaisas 
neatitinka šio reglamento reikalavimų arba 
kelia riziką, importuotojas apie tai 
informuoja gamintoją ir jo įgaliotąjį 
atstovą, taip pat kompetentingą instituciją 
valstybėje narėje ir pateikia prietaisą 
rinkai tik turėdamas gamintojo sutikimą.

Or. cs

Pakeitimas 166
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant prietaiso, 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 
nustatyti jų buvimo vietą. Jie užtikrina, 
kad visos papildomos etiketės neužgožtų 
bet kokios informacijos gamintojo 
pateiktoje etiketėje.

3. Importuotojai užtikrina, kad jų 
prietaisas būtų registruojamas 
elektroninėje sistemoje pagal 23 
straipsnio 2 dalį.

Or. cs
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Pakeitimas 167
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tuo metu, kai atsakomybė už prietaisą 
tenka importuotojams, jie užtikrina, kad 
laikymo ir transportavimo sąlygos 
nepakenktų jo atitikčiai I priede 
išdėstytiems bendriesiems saugos ir 
veiksmingumo reikalavimams.

5. Kai manoma esant tikslingą 
atsižvelgiant į prietaiso keliamą riziką, 
importuotojai nagrinėja ir registruoja 
skundus, susijusius su atitikties 
reikalavimų neatitinkančiais gaminiais, 
taip pat atvejus, kai gaminys pašalinamas 
iš rinkos arba apyvartos, ir informuoja 
apie tai gamintoją, įgaliotąjį atstovą ir šio 
gaminio platintoją.

Or. cs

Pakeitimas 168
Milan Cabrnoch

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 gaminių pavyzdžių 
tyrimą, nagrinėja skundus, registruoja 
skundus, reikalavimų neatitinkančius, 
susigrąžintus ir pašalintus iš rinkos 
gaminius ir informuoja gamintoją, 
įgaliotąjį atstovą ir platintoją apie tokią 
stebėseną.

6. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad ų rinkai pateiktas 
gaminys neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, informuoja apie tai 
gamintoją ir įgaliotąjį atstovą. Kai 
prietaisai kelia riziką, jie taip pat 
nedelsdami praneša apie tai valstybių 
narių, kuriose jie pateikė prietaisą, 
kompetentingoms institucijoms ir 
prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė 
sertifikatą pagal 43 straipsnį dėl 
atitinkamo prietaiso, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
visus taisomuosius veiksmus, kurių 
imtasi.
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Or. cs

Pakeitimas 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš teikdami prietaisą rinkai platintojai 
patikrina, kad būtų laikomasi šių 
reikalavimų:

Prieš pirmą kartą teikdami prietaisą rinkai 
platintojai patikrina, kad būtų laikomasi šių 
reikalavimų:

Or. de

Pagrindimas

Platintojas yra atsakingas už prietaiso saugą tiekimo grandinėje. Prietaiso sauga ar 
dokumentų išsamumas patenka į gamintojo ar importuotojo atsakomybės sritį.

Pakeitimas 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su produktu pateikiama ir informacija, 
kurią turi pateikti gamintojas pagal 8 
straipsnio 7 dalį;

b) jei nėra gamintojo ar importuotojo 
atitikties pareiškimo, su gaminiu 
pateikiama ir informacija, kurią turi 
pateikti gamintojas pagal 8 straipsnio 7 
dalį;

Or. de

Pagrindimas

Platintojas yra atsakingas už prietaiso saugą tiekimo grandinėje. Prietaiso sauga ar 
dokumentų išsamumas patenka į gamintojo ar importuotojo atsakomybės sritį.
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Pakeitimas 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gamintojas ir, kai taikoma, 
importuotojas įvykdė 22 straipsnyje ir 11 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

c) gamintojas ir, kai taikoma, 
importuotojas įvykdė 11 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Platintojas yra atsakingas už prietaiso saugą tiekimo grandinėje. Prietaiso sauga ar 
dokumentų išsamumas patenka į gamintojo ar importuotojo atsakomybės sritį.

Pakeitimas 172
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu platintojas mano arba turi pagrindo 
manyti, kad prietaisas neatitinka šio 
reglamento reikalavimų, jis netiekia 
prietaiso rinkai tol, kol neužtikrinama jo 
atitiktis. Kai prietaisas kelia riziką, 
platintojas apie tai informuoja gamintoją ir 
jo įgaliotąjį atstovą, taip pat kompetentingą 
instituciją valstybėje narėje, kurioje jis yra 
įsisteigęs.

Jeigu platintojas mano, kad prietaisas 
neatitinka šio reglamento reikalavimų arba 
kelia riziką, platintojas apie tai informuoja 
gamintoją ir jo įgaliotąjį atstovą, taip pat 
kompetentingą instituciją valstybėje narėje 
ir pateikia prietaisą rinkai tik turėdamas 
gamintojo sutikimą.

Or. cs

Pakeitimas 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami praneša 
gamintojui, ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui bei importuotojui ir užtikrina, kad 
būtų imtasi reikiamų taisomųjų veiksmų, 
prietaiso atitikčiai užtikrinti, jam pašalinti 
iš rinkos arba susigrąžinti. Kai prietaisai 
kelia riziką, jie taip pat nedelsdami praneša 
apie tai valstybių narių, kuriose jie tiekė 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami praneša 
gamintojui, ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui bei importuotojui ir, atsižvelgdami 
į savo veiklos sritį, užtikrina, kad būtų 
imtasi reikiamų taisomųjų veiksmų, 
prietaiso atitikčiai užtikrinti, jam pašalinti 
iš rinkos arba susigrąžinti. Kai prietaisai 
kelia riziką, jie taip pat nedelsdami praneša 
apie tai valstybių narių, kuriose jie tiekė 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų atskirti įvairaus pobūdžio tiekimo grandinės dalyvius.

Pakeitimas 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami praneša 
gamintojui, ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui bei importuotojui ir užtikrina, kad 
būtų imtasi reikiamų taisomųjų veiksmų, 
prietaiso atitikčiai užtikrinti, jam pašalinti 
iš rinkos arba susigrąžinti. Kai prietaisai 
kelia riziką, jie taip pat nedelsdami praneša 
apie tai valstybių narių, kuriose jie tiekė 

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami praneša 
gamintojui, ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui bei importuotojui ir užtikrina, kad, 
atsižvelgiant į platintojo atitinkamos 
veiklos ribas, būtų imtasi reikiamų 
taisomųjų veiksmų, prietaiso atitikčiai 
užtikrinti, jam pašalinti iš rinkos arba 
susigrąžinti. Kai prietaisai kelia riziką, jie 
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prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

taip pat nedelsdami praneša apie tai 
valstybių narių, kuriose jie tiekė prietaisą, 
kompetentingoms institucijoms 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nėra išskiriami diagnostikos in vitro medicinos prietaisų tiekimo grandinėje 
dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių skirtingi vaidmenys ir atsakomybė. Visi platintojai turi 
vienodas pareigas, o kai kurios pareigos neatitinka praktinių realijų. Šiuo pasiūlymu pareiga 
būtų susieta su platintojo vykdoma veikla. Pakeitimu patvirtinamas Reglamento (EB) 
Nr. 18/2002 dėl maisto saugos 19 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas požiūris.

Pakeitimas 175
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Platintojai, atsakydami į nacionalinės 
kompetentingos institucijos prašymą, 
pateikia jai visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus prietaiso atitikčiai 
įrodyti. Šis reikalavimas laikomas 
įvykdytu, jei įgaliotasis atstovas dėl to 
prietaiso (jei taikoma) pateikia reikiamą 
informaciją. Kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms pageidaujant, 
platintojai bendradarbiauja su jomis dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti prietaisų, kuriuos jie tiekė rinkai, 
keliamą riziką.

6. Kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms pageidaujant, platintojai 
bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti prietaisų, 
kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą riziką.

Or. cs

Pakeitimas 176
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes gamtos mokslų, medicinos,
farmacijos, inžinerijos ar kitos susijusios 
disciplinos studijas, ir mažiausiai dviejų
metų profesine patirtimi reguliavimo 
reikalų arba kokybės valdymo sistemų, 
susijusių su diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisais, srityse;

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes universitetines gamtos mokslų, 
medicinos, farmacijos, inžinerijos ar kitos 
susijusios disciplinos studijas, ir mažiausiai 
penkerių metų profesine patirtimi
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų, susijusių su diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisais, srityse;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinama, kad kvalifikuoto asmens diplomas arba pažymėjimas atitiktų 
pakankamai aukštą išsilavinimo lygį. Be to, dviejų metų profesinė patirtis neužtikrina tinkamo 
lygmens profesinių žinių.

Pakeitimas 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes gamtos mokslų, medicinos, 
farmacijos, inžinerijos ar kitos susijusios 
disciplinos studijas, ir mažiausiai dviejų 
metų profesine patirtimi reguliavimo 
reikalų arba kokybės valdymo sistemų, 
susijusių su diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisais, srityse;

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes gamtos mokslų, medicinos, 
farmacijos, inžinerijos ar kitos susijusios 
disciplinos studijas;

Or. en
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Pagrindimas

Kvalifikuoto asmens institutas nėra įtvirtintas dabartinėje direktyvoje. Dėl to atsiranda nauja 
našta įmonėms, visų pirma MVĮ. Tai yra būtina, tačiau neturėtume nustatyti griežtesnio 
reikalavimo, palyginti su labiau pažengusių valstybių narių padėtimi.

Pakeitimas 178
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) penkerių metų profesine patirtimi 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų, susijusių su diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisais, srityse.

b) 10 metų profesine patirtimi reguliavimo 
reikalų arba kokybės valdymo sistemų, 
susijusių su diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisais, srityse, taip pat patvirtintos 
išsamios žinios apie gydymo sritį ir 
susijusio gaminio rūšį (-is).

Or. en

Pakeitimas 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) penkerių metų profesine patirtimi 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų, susijusių su diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisais, srityse.

b) dviejų metų profesine patirtimi 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų, susijusių su diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisais, srityse.

Or. en

Pagrindimas

Kvalifikuoto asmens institutas nėra įtvirtintas dabartinėje direktyvoje. Dėl to atsiranda nauja 
našta įmonėms, visų pirma MVĮ. Tai yra būtina, tačiau neturėtume nustatyti griežtesnio 
reikalavimo, palyginti su labiau pažengusių valstybių narių padėtimi.
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Pakeitimas 180
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 mažiausiai 
dviejų metų profesine patirtimi 
reguliavimo reikalų arba kokybės vadybos 
sistemų, susijusių su diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisais, srityse;

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes universitetines gamtos mokslų, 
medicinos, farmacijos, inžinerijos ar kitos 
susijusios disciplinos studijas, ir mažiausiai 
penkerių metų profesine patirtimi 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų, susijusių su diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisais, srityse;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinama, kad kvalifikuoto asmens diplomas arba pažymėjimas atitiktų 
pakankamai aukštą išsilavinimo lygį. Be to, dviejų metų profesinė patirtis neužtikrina tinkamo 
lygmens profesinių žinių.

Pakeitimas 181
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) penkerių metų profesine patirtimi 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų, susijusių su diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisais, srityse.

b) 10 metų profesine patirtimi reguliavimo 
reikalų arba kokybės valdymo sistemų, 
susijusių su diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisais, srityse, taip pat patvirtintos 
išsamios žinios apie gydymo sritį ir 
susijusį (-ius) gaminį (-ius).

Or. en
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Pakeitimas 182
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Platintojams arba dukterinėms 
įmonėms, kurios gamintojo vardu vykdo 
vieną arba kelias 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytas veiklas, 3 ir 4 dalyse nurodyti 
papildomi reikalavimai netaikomi.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai savo prietaisus atskirose valstybėse narėse parduoda per patronuojamąsias 
bendroves arba platintojus. Šie gamintojo pavedimu ir su juo suderindami vykdo ir veiklą, 
kaip nustatyta 14 straipsnio 2 punkte.  Šiuo atveju papildomi reikalavimai, susiję su šios 
veiklos ženklinimu, procedūra ir pranešimais gamintojui ir valdžios institucijoms, nėra 
pagrįsti ir dėl jų gerokai padidėtų išlaidos.

Pakeitimas 183
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Suteikus ženklinimą CE ženklu, 
paskelbiama santrauka, kurioje 
aprašomas ženklinimo CE ženklu 
suteikimo pagrindas.

Or. en

Pagrindimas

Paskelbtųjų įstaigų CE pažymėjimas turi būti pagrįstas pateikiant santrauką, kurioje 
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paaiškinami leidimo patekti į rinką motyvai.

Pakeitimas 184
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III skyrius VII skyrius

Prietaisų identifikavimas ir atsekamumas, 
prietaisų ir ekonominės veiklos vykdytojų 
registravimas, saugos ir veiksmingumo 
duomenų santrauka, Europos medicinos 
prietaisų duomenų bankas

Prietaisų identifikavimas ir atsekamumas, 
prietaisų ir ekonominės veiklos vykdytojų 
registravimas, saugos ir veiksmingumo 
duomenų santrauka, Europos medicinos 
prietaisų duomenų bankas

Or. en

Pakeitimas 185
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ekonominės veiklos vykdytojai turi galėti 
8 straipsnio 4 dalyje nurodytą laikotarpį
identifikuoti toliau išvardytus aspektus, 
susijusius su prietaisais, išskyrus 
veiksmingumo įvertinimo prietaisus:

Ekonominės veiklos vykdytojai turi galėti 
10 metų identifikuoti toliau išvardytus 
aspektus, susijusius su prietaisais, išskyrus 
veiksmingumo įvertinimo prietaisus:

Or. cs

Pakeitimas 186
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirmos pastraipos c punktas



AM\935941LT.doc 71/98 PE510.740v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sveikatos įstaigą arba sveikatos 
priežiūros specialistą, kuriam jie tiekė 
prietaisą.

c) organizaciją arba sveikatos priežiūros 
specialistą, kuriam jie tiekė prietaisą.

Or. en

Pakeitimas 187
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) eksploatuoti UPI priskyrimo sistemą 
laikotarpiu, kuris turi būti nustatytas 
paskyrimo metu ir turi būti bent treji metai 
nuo paskyrimo;

i) eksploatuoti UPI priskyrimo sistemą 
laikotarpiu, kuris turi būti nustatytas 
paskyrimo metu ir turi būti bent penkeri
metai nuo paskyrimo;

Or. en

Pagrindimas

UPI sistema yra labai svarbi naujos reguliavimo sistemos sudedamoji dalis, o UPI teikėjai 
turėtų užtikrinti pastovesnį savo vaidmenį.

Pakeitimas 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 8 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) suderinamumą su kitomis rinkoje jau 
esančiomis medicinos prietaisų 
identifikavimo sistemomis.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant sklandaus proceso svarbu, kad atsekamumo sistemos būtų techniškai suderinamos.

Pakeitimas 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 8 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) suderinamumą su kitomis 
atsekamumo sistemomis, kurias naudoja 
su medicinos prietaisais susijusios 
suinteresuotosios šalys.

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad pagal Falsifikuotų vaistų direktyvą bus įdiegta elektroninė vaistų autentiškumo 
patvirtinimo sistema. Svarbu, kad diagnostikos in vitro medicinos prietaisų sistemos būtų 
suderinamos, nes priešingu atveju su abiejų rūšių gaminiais dirbantys tiekimo grandinės 
tarpininkai susidurs su didele ir, tikėtina, nesuvaldoma našta.

Pakeitimas 190
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, sukuria ir tvarko 
elektroninę sistemą, skirtą kaupti ir 
apdoroti informacijai, kuri yra būtina ir 
proporcinga norint apibūdinti ir 
identifikuoti prietaisą ir nustatyti gamintoją 
ir, jei taikoma, įgaliotąjį atstovą bei 
importuotoją. Informacija, kurią turi 
pateikti ekonominės veiklos vykdytojai, 

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, sukuria ir tvarko 
elektroninę sistemą, skirtą kaupti ir 
apdoroti informacijai, kuri yra būtina ir 
proporcinga norint apibūdinti ir 
identifikuoti prietaisą ir nustatyti gamintoją 
ir, jei taikoma, įgaliotąjį atstovą bei 
importuotoją, ir užtikrinti skaidrų, saugų 
ir veiksmingą naudojimą, sudarant 
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yra išsamiai aprašyta V priedo A dalyje. sąlygas naudotojams susipažinti su 
esamais įrodymais dėl klinikinio 
pagrįstumo ir, kai tinkama, klinikinio 
naudingumo. Informacija, kurią turi 
pateikti ekonominės veiklos vykdytojai, 
yra išsamiai aprašyta V priedo A dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis Komisijos sukurtos elektroninės sistemos tikslas – užtikrinti visuomenės 
supratimą teikiant skaidrią prieigą prie informacijos, susijusios su diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų klinikiniu pagrįstumu ir saugiu veikimu.

Pakeitimas 191
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu prietaisai priskiriami C ir D 
klasėms (išskyrus skirtuosius 
veiksmingumo įvertinti), gamintojas
parengia saugos ir veiksmingumo duomenų 
santrauką. Ji parengiama aiškiai, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
santraukos projektas kartu su kitais 
dokumentais turi būti pateikiamas su 
atitikties vertinimu susijusiai paskelbtajai 
įstaigai vadovaujantis 40 straipsniu; minėta 
įstaiga santrauką validuoja.

1. Jeigu prietaisai priskiriami C ir D 
klasėms (išskyrus skirtuosius 
veiksmingumo įvertinti), gamintojas 
parengia išsamią saugos ir veiksmingumo 
duomenų ataskaitą. Ji parengiama aiškiai, 
kad būtų suprantama numatomam 
naudotojui. Šios išsamios ataskaitos
projektas kartu su kitais dokumentais turi 
būti pateikiamas su atitikties vertinimu 
susijusiai paskelbtajai įstaigai 
vadovaujantis 40 straipsniu; minėta įstaiga 
santrauką validuoja.

Or. en

Pakeitimas 192
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu prietaisai priskiriami C ir D 
klasėms (išskyrus skirtuosius 
veiksmingumo įvertinti), gamintojas 
parengia saugos ir veiksmingumo duomenų 
santrauką. Ji parengiama aiškiai, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
santraukos projektas kartu su kitais 
dokumentais turi būti pateikiamas su 
atitikties vertinimu susijusiai paskelbtajai 
įstaigai vadovaujantis 40 straipsniu; minėta 
įstaiga santrauką validuoja.

1. Jeigu prietaisai priskiriami C ir D 
klasėms (išskyrus skirtuosius 
veiksmingumo įvertinti), gamintojas 
parengia saugos ir veiksmingumo duomenų 
santrauką. Ji skelbiama viešai ir 
parengiama aiškiai, kad būtų suprantama 
numatomam naudotojui. Šios santraukos 
projektas kartu su kitais dokumentais turi 
būti pateikiamas su atitikties vertinimu 
susijusiai paskelbtajai įstaigai 
vadovaujantis 40 straipsniu; minėta įstaiga 
santrauką validuoja. 

Or. en

Pakeitimas 193
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria ir valdo Europos 
medicinos prietaisų duomenų banką 
(Eudamed) laikydamasi Reglamento (ES) 
[nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
medicinos prietaisų] 27 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir tvarkos.

Komisija sukuria ir valdo Europos 
medicinos prietaisų duomenų banką 
(Eudamed) laikydamasi Reglamento (ES) 
[nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
medicinos prietaisų] 27 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir tvarkos ir užtikrina 
visuomenės prieigą prie jo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką informacijos apie gaminių kokybę ir saugų jų naudojimą skaidrumą, 
visa svarbi informacija, susijusi su diagnostikos in vitro medicinos prietaisų saugumu, 
veikimu ir incidentais, turi būti viešai prieinama.
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Pakeitimas 194
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria ir valdo Europos 
medicinos prietaisų duomenų banką 
(Eudamed) laikydamasi Reglamento (ES) 
[nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
medicinos prietaisų] 27 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir tvarkos.

Komisija sukuria ir valdo Europos 
medicinos prietaisų duomenų banką 
(Eudamed) laikydamasi Reglamento (ES) 
[nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
medicinos prietaisų] 27 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir tvarkos.

Komisija, tobulindama Europos 
medicinos prietaisų duomenų banką, 
konsultuojasi su pacientų grupėmis ir 
sveikatos priežiūros specialistais.

Or. en

Pagrindimas

Europos medicinos prietaisų duomenų bankas yra pagrindinis portalas, kuriame galima 
susipažinti su svarbiausia informacija, susijusia su visuomenės sveikata. Informacija, susijusi 
su registruotais prietaisais, ekonominės veiklos vykdytojais, klinikiniais tyrimais, budrumo 
duomenimis ir rinkos priežiūros veikla, turėtų būti prieinama tiek visuomenei, tiek sveikatos 
priežiūros specialistams.

Pakeitimas 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
1 dalyje minimą vertinimą ir stebėseną 
atliktų nacionalinė akreditacijos įstaiga, 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 
ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008.

Or. en
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Pagrindimas

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation,  transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Pakeitimas 196
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija turi turėti 
pakankamai kompetentingų darbuotojų, 
galinčių tinkamai atlikti jos užduotis.

Nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, turi turėti 
pakankamai nuolat joje dirbančių
kompetentingų darbuotojų, galinčių 
tinkamai atlikti jos užduotis. Tai, kaip 
laikomasi šio reikalavimo, vertinama 
atliekant 8 dalyje nurodytą tarpusavio 
peržiūrą.
Visų pirma nacionalinės valdžios 
institucijos darbuotojai, atsakingi už 
paskelbtosios įstaigos darbuotojų, 
įpareigotų vykdyti su gaminiu susijusias 
peržiūras, darbo auditą turi patvirtintas 
kvalifikacijas, prilygintas paskelbtosios 
įstaigos darbuotojams, kaip nustatyta VI 
priedo 3.2.5 punkte.
Panašiai nacionalinės valdžios institucijos 
darbuotojai, atsakingi už paskelbtosios 
įstaigos darbuotojų, įpareigotų atlikti 
gamintojo kokybės valdymo sistemos 
auditą, darbo auditą turi patvirtintas 
kvalifikacijas, prilygintas paskelbtosios 
įstaigos darbuotojams, kaip nustatyta VI 
priedo 3.2.6 punkte.
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Or. en

Pakeitimas 197
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 31 straipsnio 3 dalies, jei 
nacionalinė institucija yra atsakinga už 
paskelbtųjų įstaigų paskyrimą dėl kitų 
gaminių nei diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisai, dėl visų aspektų, 
susijusių su diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisais, konsultuojamasi su 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
srities kompetentinga institucija.

Jei nacionalinė institucija yra atsakinga už 
paskelbtųjų įstaigų paskyrimą dėl kitų 
gaminių nei diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisai, dėl visų aspektų, 
susijusių su diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisais, konsultuojamasi su 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
srities kompetentinga institucija.

Or. en

Pakeitimas 198
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės pateikia Komisijai ir
kitoms valstybėms narėms informaciją apie 
savo procedūras, taikomas vertinant, 
skiriant ir notifikuojant atitikties vertinimo 
įstaigas ir atliekant paskelbtųjų įstaigų 
stebėseną, taip pat apie susijusius 
pasikeitimus.

7. Valstybės narės pateikia Komisijai,
kitoms valstybėms narėms ir visuomenei 
visą informaciją apie savo procedūras, 
taikomas vertinant, skiriant ir notifikuojant 
atitikties vertinimo įstaigas ir atliekant 
paskelbtųjų įstaigų stebėseną, taip pat apie 
susijusius pasikeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 199
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės pateikia Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms informaciją apie 
savo procedūras, taikomas vertinant, 
skiriant ir notifikuojant atitikties vertinimo 
įstaigas ir atliekant paskelbtųjų įstaigų 
stebėseną, taip pat apie susijusius 
pasikeitimus.

7. Valstybės narės pateikia Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms visą jų prašomą 
informaciją apie savo procedūras, taikomas 
vertinant, skiriant ir notifikuojant atitikties 
vertinimo įstaigas ir atliekant paskelbtųjų 
įstaigų stebėseną, taip pat apie susijusius 
pasikeitimus.

Or. en

Pakeitimas 200
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia metinį planą, 
skirtą tarpusavio vertinimui, užtikrinant 
tinkamą tarpusavio vertinimą atliekančių ir 
vertinamų institucijų rotaciją, ir pateikia jį 
Komisijai. Tarpusavio vertinime gali 
dalyvauti Komisija. Tarpusavio vertinimo 
rezultatai pranešami visoms valstybėms 
narėms ir Komisijai, o rezultatų santrauka 
skelbiama viešai.

Valstybės narės parengia metinį planą, 
skirtą tarpusavio vertinimui, užtikrinant 
tinkamą tarpusavio vertinimą atliekančių ir 
vertinamų institucijų rotaciją, ir pateikia jį 
Komisijai tikrinti. Tarpusavio vertinime 
gali dalyvauti Komisija. Tarpusavio 
vertinimo rezultatai pranešami visoms 
valstybėms narėms ir Komisijai, o rezultatų 
santrauka skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 201
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 8 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia metinį planą, 
skirtą tarpusavio vertinimui, užtikrinant 
tinkamą tarpusavio vertinimą atliekančių ir 
vertinamų institucijų rotaciją, ir pateikia jį 
Komisijai. Tarpusavio vertinime gali 
dalyvauti Komisija. Tarpusavio vertinimo 
rezultatai pranešami visoms valstybėms 
narėms ir Komisijai, o rezultatų santrauka 
skelbiama viešai.

Valstybės narės parengia metinį planą, 
skirtą tarpusavio vertinimui, užtikrinant 
tinkamą tarpusavio vertinimą atliekančių ir 
vertinamų institucijų rotaciją, ir pateikia jį 
Komisijai. Tarpusavio vertinime dalyvauja
Komisija. Tarpusavio vertinimo rezultatai 
pranešami visoms valstybėms narėms ir 
Komisijai, o rezultatų santrauka skelbiama 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 202
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbtosios įstaigos atitinka 
organizacinius ir bendruosius reikalavimus 
ir kokybės valdymo, išteklių bei proceso 
reikalavimus, kurie yra būtini siekiant 
vykdyti užduotis, kurioms jos yra skirtos 
pagal šį reglamentą. Būtinieji reikalavimai, 
kuriuos turi atitikti paskelbtosios įstaigos, 
yra nustatyti VI priede.

1. Paskelbtosios įstaigos atitinka 
organizacinius ir bendruosius reikalavimus 
ir kokybės valdymo, išteklių bei proceso 
reikalavimus, kurie yra būtini siekiant 
vykdyti užduotis, kurioms jos yra skirtos 
pagal šį reglamentą. Šiuo atžvilgiu labai 
svarbūs yra nuolat paskelbtojoje įstaigoje 
dirbantys administraciniai, techniniai ir 
moksliniai darbuotojai, turintys 
farmakologinių, medicinos ir techninių 
žinių. Būtinieji reikalavimai, kuriuos turi 
atitikti paskelbtosios įstaigos, yra nustatyti 
VI priede. Visų pirma pagal VI priedo 1.2 
punktą paskelbtosios įstaigos 
organizacinė struktūra yra tokia ir ji turi 
veikti taip, kad užtikrintų savo veiklos 
nepriklausomumą, objektyvumą ir 
nešališkumą, ir išvengtų interesų 
konfliktų.

Or. en
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Pakeitimas 203
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako
subrangos būdu atlikti konkrečias 
užduotis, susijusias su atitikties vertinimu,
arba naudojasi jai pavaldžios įstaigos 
paslaugomis konkrečioms su atitikties 
vertinimu susijusioms užduotims atlikti, ji 
patikrina, ar subrangovas arba pavaldi 
įstaiga atitinka VI priede nustatytus 
atitinkamus reikalavimus, ir apie tai 
praneša už paskelbtąsias įstaigas 
atsakingai nacionalinei institucijai.

1. Paskelbtoji įstaiga turi nuolat joje 
dirbančius techninių sričių, susijusių su 
prietaisų veiksmingumo vertinimu, ir 
medicinos srities kompetentingus 
darbuotojus ir ekspertus. Jie turi 
įgaliojimus įstaigos viduje vertinti 
subrangovų kokybę.

Subrangos sutartys sudaromos su 
viešosiomis įstaigomis. Rangos sutartys 
taip pat gali būti sudaromos su išorės 
ekspertais, kai norima įvertinti 
inovatyvius medicinos prietaisus arba 
technologijas ir kai tam nepakanka 
klinikinių žinių.

Or. en

Pakeitimas 204
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako 
subrangos būdu atlikti konkrečias 
užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, 
arba naudojasi jai pavaldžios įstaigos 
paslaugomis konkrečioms su atitikties 
vertinimu susijusioms užduotims atlikti, ji 
patikrina, ar subrangovas arba pavaldi 
įstaiga atitinka VI priede nustatytus 
atitinkamus reikalavimus, ir apie tai 
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praneša už paskelbtąsias įstaigas 
atsakingai nacionalinei institucijai.

Or. en

Pakeitimas 205
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paskelbtosios įstaigos viešai skelbia 
subrangovų ir pavaldžių įstaigų sąrašą, 
taip pat konkrečias užduotis, už kurių 
vykdymą jie atsako.

Or. en

Pakeitimas 206
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitikties vertinimo darbas gali būti 
pavedamas subrangovui arba atliekamas 
pavaldžių įstaigų tik pritarus juridiniam ar 
fiziniam asmeniui, kuris kreipėsi dėl 
atitikties vertinimo.

3. Atitikties vertinimo darbas gali būti 
pavedamas subrangovui arba atliekamas 
pavaldžių įstaigų tik aiškiai pritarus 
juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuris 
kreipėsi dėl atitikties vertinimo.

Or. en

Pakeitimas 207
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbtosios įstaigos saugo, kad galėtų 
pateikti už paskelbtąsias įstaigas atsakingai 
nacionalinei institucijai atitinkamus 
dokumentus dėl subrangovo arba 
pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jų 
atlikto darbo patikrinimo pagal šį 
reglamentą.

4. Paskelbtosios įstaigos bent kartą per 
metus pateikia už paskelbtąsias įstaigas 
atsakingai nacionalinei institucijai 
atitinkamus dokumentus dėl subrangovo 
arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jų 
atlikto darbo patikrinimo pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Paraiškoje nurodoma atitikties vertinimo 
veikla, atitikties įvertinimo procedūros ir 
prietaisai, kurių atžvilgiu įstaiga teigia 
esanti kompetentinga, ir pateikiami 
dokumentai, įrodantys atitiktį visiems VI 
priede nustatytiems reikalavimams.

Paraiškoje pridedamas atitikties vertinimo 
veikla, atitikties įvertinimo procedūros ir 
prietaisų, kurių atžvilgiu įstaiga teigia 
esanti kompetentinga, aprašymas, taip pat 
akreditacijos sertifikatas, jei toks yra, kurį 
išdavė nacionalinė akreditacijos įstaiga ir 
kuriuo patvirtinama, kad atitikties 
vertinimo įstaiga atitinka VI priede 
nurodytus reikalavimus, arba pateikiami 
dokumentai, įrodantys atitiktį visiems VI 
priede nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 209
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl organizacinių ir bendrųjų Išbraukta.
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reikalavimų ir kokybės valdymo 
reikalavimų, nurodytų VI priedo 1 ir 2 
skirsniuose, atitinkami dokumentai gali 
būti nacionalinės akreditavimo įstaigos 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 
išduotas galiojantis sertifikatas ir 
atitinkama vertinimo ataskaita. Atitikties 
vertinimo įstaiga laikoma atitinkančia 
reikalavimus, kuriuos apima tokios 
akreditavimo įstaigos išduotas sertifikatas.

Or. en

Pakeitimas 210
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per 14 dienų nuo 2 dalyje nurodytų 
dokumentų pateikimo Komisija paskiria 
bendro vertinimo grupę, sudarytą iš ne 
mažiau kaip dviejų ekspertų, atrinktų iš 
ekspertų sąrašo ir kvalifikuotų vertinti 
atitikties vertinimo įstaigas. Sąrašą 
parengia Komisija, bendradarbiaudama su 
MPKG. Bent vienas iš šių ekspertų yra 
Komisijos atstovas, kuris vadovauja bendro 
vertinimo grupei.

3. Per 14 dienų nuo 2 dalyje nurodytų 
dokumentų pateikimo Komisija paskiria 
bendro vertinimo grupę, sudarytą iš ne 
mažiau kaip trijų ekspertų, atrinktų iš 
ekspertų sąrašo ir kvalifikuotų vertinti 
atitikties vertinimo įstaigas. Sąrašą 
parengia Komisija, bendradarbiaudama su 
MPKG. Bent vienas iš šių ekspertų yra 
Komisijos atstovas, kuris vadovauja bendro 
vertinimo grupei.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinama, kad ekspertai turėtų visas būtinas žinias ir galėtų išsamiai diskutuoti atitinkamu 
klausimu. Bendro vertinimo grupę turėtų sudaryti bent trys ekspertai.

Pakeitimas 211
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu



PE510.740v01-00 84/98 AM\935941LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 90 dienų po bendro vertinimo grupės 
paskyrimo už paskelbtąsias įstaigas 
atsakinga nacionalinė institucija ir bendro 
vertinimo grupė peržiūri su paraiška 
pateiktus dokumentus pagal 29 straipsnį, ir 
atlieka vertinimą pareiškėjo atitikties 
vertinimo įstaigoje ir, kai tinka, bet kurios 
pavaldžios įstaigos ar subrangovo, esančių 
Sąjungoje arba už jos ribų, turinčių 
dalyvauti atitikties vertinimo procese, 
organizacijose. Atliekant tokį vertinimą 
organizacijoje netikrinami reikalavimai, 
dėl kurių nacionalinė akreditavimo įstaiga 
paraišką teikiančiai atitikties vertinimo 
įstaigai išdavė 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą sertifikatą, išskyrus atvejus, kai 
30 straipsnio 3 dalyje minimas Komisijos 
atstovas reikalauja atlikti vertinimą vietoje.

Per 90 dienų po bendro vertinimo grupės 
paskyrimo už paskelbtąsias įstaigas 
atsakinga nacionalinė institucija ir bendro 
vertinimo grupė peržiūri su paraiška 
pateiktus dokumentus pagal 29 straipsnį, ir 
atlieka vertinimą pareiškėjo atitikties 
vertinimo įstaigoje ir, kai tinka, bet kurios 
pavaldžios įstaigos ar subrangovo, esančių 
Sąjungoje arba už jos ribų, turinčių 
dalyvauti atitikties vertinimo procese, 
organizacijose. Atliekant tokį vertinimą 
organizacijoje netikrinami reikalavimai, 
dėl kurių nacionalinė akreditavimo įstaiga 
paraišką teikiančiai atitikties vertinimo 
įstaigai išdavė 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą sertifikatą, išskyrus atvejus, kai 
30 straipsnio 3 dalyje minimas bendro 
vertinimo grupės narys reikalauja atlikti 
vertinimą vietoje.

Or. en

Pakeitimas 212
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Duomenys dėl įstaigos neatitikties VI 
priede nustatytiems reikalavimams 
nustatomi per vertinimo procesą ir juos 
aptaria už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija bei bendro vertinimo 
grupė, siekdamos rasti bendrą sprendimą 
dėl paraiškos vertinimo. Skirtingos 
nuomonės nurodomos atsakingos 
nacionalinės institucijos vertinimo 
ataskaitoje.

Duomenys dėl pareiškėjo atitikties 
vertinimo įstaigos neatitikties VI priede 
nustatytiems reikalavimams nustatomi per 
vertinimo procesą ir juos aptaria už 
paskelbtąsias įstaigas atsakinga nacionalinė 
institucija bei bendro vertinimo grupė.
Nacionalinė valdžios institucija vertinimo 
ataskaitoje nurodo priemones, kurių ji 
imsis siekdama užtikrinti šios pareiškėjo 
atitikties vertinimo įstaigos atitiktį VI 
priede išdėstytiems reikalavimams.
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Or. en

Pakeitimas 213
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bendro vertinimo grupė teikia savo 
nuomonę dėl vertinimo ataskaitos ir 
pranešimo projekto per 21 dieną po šių 
dokumentų gavimo, o Komisija 
nedelsdama pateikia šią nuomonę MPKG. 
Per 21 dieną po bendro vertinimo grupės 
nuomonės gavimo MPKG pateikia 
rekomendaciją dėl pranešimo projekto, į 
kurią atitinkama nacionalinė valstybinė 
institucija turi tinkamai atsižvelgti savo 
sprendime dėl paskelbtosios įstaigos 
paskyrimo.

6. Bendro vertinimo grupė teikia savo 
nuomonę dėl vertinimo ataskaitos ir 
pranešimo projekto per 21 dieną po šių 
dokumentų gavimo, o Komisija 
nedelsdama pateikia šią nuomonę MPKG. 
Per 21 dieną po bendro vertinimo grupės 
nuomonės gavimo MPKG pateikia 
privalomą rekomendaciją dėl pranešimo 
projekto. Atitinkama nacionalinė 
valstybinė institucija savo sprendime dėl 
paskelbtosios įstaigos paskyrimo turi 
visapusiškai laikytis šios privalomos 
rekomendacijos.

Or. en

Pakeitimas 214
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bendro vertinimo grupė teikia savo 
nuomonę dėl vertinimo ataskaitos ir 
pranešimo projekto per 21 dieną po šių 
dokumentų gavimo, o Komisija 
nedelsdama pateikia šią nuomonę MPKG. 
Per 21 dieną po bendro vertinimo grupės 
nuomonės gavimo MPKG pateikia 
rekomendaciją dėl pranešimo projekto, į 
kurią atitinkama nacionalinė valstybinė 

6. Bendro vertinimo grupė teikia savo 
nuomonę dėl vertinimo ataskaitos ir 
pranešimo projekto per 21 dieną po šių 
dokumentų gavimo, o Komisija 
nedelsdama pateikia šią nuomonę MPKG. 
Per 21 dieną nuo bendro vertinimo grupės 
nuomonės gavimo MPKG pateikia 
rekomendaciją dėl paskelbimo pranešimo 
projekto. Atitinkama nacionalinė valdžios 
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institucija turi tinkamai atsižvelgti savo 
sprendime dėl paskelbtosios įstaigos 
paskyrimo.

institucija savo sprendimą dėl 
paskelbtosios įstaigos paskyrimo 
pagrindžia šia MPKG rekomendacija. 
Jeigu jos sprendimas skiriasi nuo 
rekomendacijos, nacionalinė valdžios 
institucija pateikia MPKG visus reikiamus 
įrodymus.

Or. en

Pakeitimas 215
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pranešti tik apie tas 
atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 
VI priede nustatytus reikalavimus.

2. Valstybės narės praneša tik apie tas 
atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 
VI priede nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 216
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija yra atsakinga už 
paskelbtųjų įstaigų paskyrimą kitų nei 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisai 
gaminių srityje, tos srities kompetentinga 
institucija iki pranešimo apie paskelbtąją 
įstaigą pateikia palankią nuomonę dėl jo 
ir dėl paskelbtosios įstaigos veiklos 
aprėpties.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 217
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prie pranešimo apie paskelbtąją įstaigą 
pridedama už paskelbtąsias įstaigas 
atsakingos nacionalinės institucijos 
galutinė vertinimo ataskaita, bendros 
vertinimo grupės nuomonė ir MPKG 
rekomendacija. Kai apie pakelbtąją įstaigą 
pranešanti valstybė narė nesilaiko MPKG 
rekomendacijos, ji pateikia tinkamai 
pagrįstą paaiškinimą.

5. Prie pranešimo apie paskelbtąją įstaigą 
pridedama už paskelbtąsias įstaigas 
atsakingos nacionalinės institucijos 
galutinė vertinimo ataskaita, bendros 
vertinimo grupės nuomonė ir privaloma 
MPKG rekomendacija. Kai apie 
paskelbtąją įstaigą pranešanti valstybė narė 
nesutinka su MPKG rekomendacijomis, ji 
pateikia tinkamai pagrįstus savo 
nuomonės, kuri bus skelbiama viešai, 
argumentus.

Or. en

Pakeitimas 218
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kai valstybė narė ar Komisija pareiškia 
prieštaravimus pagal 7 dalį, paskelbimo 
galiojimas sustabdomas. Šiuo atveju 
Komisija pateikia šį klausimą svarstyti 
MPKG per 15 dienų nuo laikotarpio, 
nurodyto 7 dalyje, pabaigos. Pasitarusi su 
suinteresuotosiomis šalimis, MPKG 
pateikia savo nuomonę ne vėliau kaip per 
28 dienas nuo tos dienos, kai klausimas 
buvo jai perduotas. Jeigu apie paskelbtąją 
įstaigą pranešanti valstybė narė nesutinka 
su MPKG nuomone, ji gali prašyti, kad 
Komisija pateiktų savo nuomonę.

8. Kai valstybė narė ar Komisija pareiškia 
prieštaravimus pagal 7 dalį, paskelbimo 
galiojimas nedelsiant sustabdomas. Šiuo 
atveju Komisija pateikia šį klausimą 
svarstyti MPKG per 15 dienų nuo 
laikotarpio, nurodyto 7 dalyje, pabaigos. 
Pasitarusi su suinteresuotosiomis šalimis, 
MPKG pateikia savo nuomonę ne vėliau 
kaip per 28 dienas nuo tos dienos, kai 
klausimas buvo jai perduotas. Jeigu apie 
paskelbtąją įstaigą pranešanti valstybė narė 
nesutinka su MPKG nuomone, ji gali 
prašyti, kad Komisija pateiktų savo 
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nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 219
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija viešai paskelbia įstaigų, 
paskelbtų pagal šį reglamentą, sąrašą, 
įskaitant suteiktus identifikavimo numerius 
ir veiklą, kurią ji turi teisę atlikti kaip 
paskelbtoji įstaiga. Komisija užtikrina, kad 
tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

2. Komisija viešai paskelbia įstaigų, 
paskelbtų pagal šį reglamentą, sąrašą, 
įskaitant suteiktus identifikavimo 
numerius, veiklą, kurią jos turi teisę atlikti 
kaip paskelbtosios įstaigos, ir visus 
pranešimo apie paskelbtąją įstaigą 
procedūros dokumentus, kaip nurodyta 31 
straipsnio 5 dalyje. Komisija užtikrina, kad 
tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

Or. en

Pakeitimas 220
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija viešai paskelbia įstaigų, 
paskelbtų pagal šį reglamentą, sąrašą, 
įskaitant suteiktus identifikavimo numerius 
ir veiklą, kurią ji turi teisę atlikti kaip 
paskelbtoji įstaiga. Komisija užtikrina, kad 
tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

2. Komisija viešai paskelbia įstaigų, 
paskelbtų pagal šį reglamentą, sąrašą, 
įskaitant suteiktus identifikavimo numerius 
ir veiklą, kurią jos turi teisę atlikti kaip 
paskelbtosios įstaigos, ir sudaro visas 
sąlygas susipažinti su šiuo sąrašu. 
Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų 
nuolat atnaujinamas.

Or. en
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Pakeitimas 221
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Paskelbtosios įstaigos nedelsdamos 
informuoja už paskelbtąsias įstaigas 
atsakingą nacionalinę instituciją apie visus 
pakeitimus, ypač dėl jų personalo, patalpų, 
pavaldžių įstaigų ir subrangovų, kurie gali 
turėti įtakos VI priede nustatytų 
reikalavimų laikymuisi arba jų pajėgumui 
atlikti atitikties įvertinimo procedūras, 
susijusias su prietaisais, dėl kurių jos yra 
paskirtos.

Paskelbtosios įstaigos nedelsdamos ir ne 
vėliau kaip per 15 dienų informuoja už 
paskelbtąsias įstaigas atsakingą nacionalinę 
instituciją apie visus pakeitimus, ypač dėl 
jų personalo, patalpų, pavaldžių įstaigų ir 
subrangovų, kurie gali turėti įtakos VI 
priede nustatytų reikalavimų laikymuisi 
arba jų pajėgumui atlikti atitikties 
įvertinimo procedūras, susijusias su 
prietaisais, dėl kurių jos yra paskirtos.

Or. en

Pakeitimas 222
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paskelbtosios įstaigos nedelsdamos 
atsako į kitos valstybės narės institucijos 
arba Komisijos pateiktus prašymus, 
susijusius su jų atliktu atitikties vertinimu. 
Už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
valstybės narės, kurioje tokia įstaiga yra 
įsisteigusi, nacionalinė institucija užtikrina, 
kad būtų nagrinėjami bet kurios kitos 
valstybės narės institucijų arba Komisijos 
pateikti prašymai, nebent esama teisėtos 
priežasties to nedaryti; tokiu atveju abi 
šalys gali konsultuotis su MPKG.
Paskelbtoji įstaiga ar už paskelbtąsias 
įstaigas atsakinga nacionalinė institucija 
gali reikalauti, kad bet kokia informacija, 

2. Paskelbtosios įstaigos nedelsdamos ir ne 
vėliau kaip per 15 dienų atsako į kitos 
valstybės narės institucijos arba Komisijos 
pateiktus prašymus, susijusius su jų atliktu 
atitikties vertinimu. Už paskelbtąsias 
įstaigas atsakinga valstybės narės, kurioje 
tokia įstaiga yra įsisteigusi, nacionalinė 
valdžios institucija užtikrina, kad būtų 
nagrinėjamos bet kurios kitos valstybės 
narės institucijų arba Komisijos pateikti 
prašymai. Jeigu esama teisėtos priežasties 
to nedaryti, paskelbtosios įstaigos 
paaiškina šias priežastis ir konsultuojasi
su MPKG, kuri tuomet priima 
rekomendaciją. Už paskelbtąsias įstaigas 
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perduota kitos valstybės narės 
institucijoms arba Komisijai, būtų 
laikoma konfidencialia.

atsakinga nacionalinė valdžios institucija 
laikosi MPKG rekomendacijos.

Or. en

Pakeitimas 223
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
metus praneša Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms apie jų stebėsenos 
veiklą. Šioje ataskaitoje pateikiama 
santrauka, kuri skelbiama viešai.

5. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
metus praneša Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms apie jų stebėsenos 
veiklą. Ši ataskaita skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 224
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kai už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija įsitikina, kad 
paskelbtoji įstaiga nebeatitinka VI priede 
nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo 
savo prievolių, institucija, atsižvelgdama į 
tų reikalavimų nesilaikymo ar prievolių 
nevykdymo rimtumą, laikinai sustabdo, 
apriboja arba panaikina visus arba tam 
tikrus paskelbtosios įstaigos įgaliojimus. 
Įgaliojimų sustabdymas taikomas ne 
ilgiau kaip vienerius metus ir gali būti 
pratęstas dar vieną tokį patį laikotarpį. Jei 
paskelbtoji įstaiga nutraukia savo veiklą, 

Kai už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija įsitikina, kad 
paskelbtoji įstaiga nebeatitinka VI priede 
nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo 
savo prievolių, institucija, atsižvelgdama į 
tų reikalavimų nesilaikymo ar prievolių 
nevykdymo rimtumą, laikinai sustabdo, 
apriboja arba panaikina visus arba tam 
tikrus paskelbtosios įstaigos įgaliojimus. 
Įgaliojimai laikinai sustabdomi tol, kol 
MPKG priima sprendimą anuliuoti 
laikiną įgaliojimų sustabdymą. Šis 
sprendimas priimamas bendrai vertinimo 
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už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija paskelbtosios 
įstaigos įgaliojimus panaikina.

grupei, paskirtai pagal 30 straipsnio 3 ir 4 
dalyse aprašytą procedūrą, atlikus 
vertinimą. Jei paskelbtoji įstaiga nutraukia 
savo veiklą, už paskelbtąsias įstaigas 
atsakinga nacionalinė institucija 
paskelbtosios įstaigos įgaliojimus 
panaikina.

Or. en

Pagrindimas

Bendra vertinimo grupė ir MPKG turėtų užtikrinti veiksmingą paskelbtųjų įstaigų darbo 
stebėseną. Nustačius MPKG atsakomybę už paskelbtųjų įstaigų įgaliojimų sustabdymo 
anuliavimą bus padidinta šių įstaigų priežiūra.

Pakeitimas 225
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir kitas valstybes 
nares apie kiekvieną paskelbtųjų įstaigų 
įgaliojimų sustabdymą, apribojimą ar 
panaikinimą.

Už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija nedelsdama ir ne 
vėliau kaip per 10 dienų informuoja 
Komisiją ir kitas valstybes nares apie 
kiekvieną paskelbtųjų įstaigų įgaliojimų 
sustabdymą, apribojimą ar panaikinimą.

Or. en

Pakeitimas 226
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija įvertina, ar 
priežastys, dėl kurių buvo pakeisti 

4. Už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija įvertina, ar 
priežastys, dėl kurių buvo pakeisti 
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paskelbtųjų įstaigų įgaliojimai, turi įtakos 
sertifikatams, kuriuos išduoda paskelbtoji 
įstaiga, ir per tris mėnesius po pranešimo 
apie pakeistus įgaliojimus pateikia 
ataskaitą apie savo išvadas Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms. Jei reikia 
užtikrinti rinkoje esančių prietaisų saugą, ši 
institucija nurodo paskelbtajai įstaigai per 
tinkamą laikotarpį, kurį nustato ta 
institucija, sustabdyti arba panaikinti visus 
sertifikatus, kurie buvo išduoti nepagrįstai. 
Jei paskelbtoji įstaiga to nepadaro per 
nustatytą laikotarpį arba nutraukia savo 
veiklą, už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija pati sustabdo ar 
panaikina nepagrįstai išduotus sertifikatus.

paskelbtųjų įstaigų įgaliojimai, turi įtakos 
sertifikatams, kuriuos išduoda paskelbtoji 
įstaiga, ir per tris mėnesius po pranešimo 
apie pakeistus įgaliojimus pateikia 
ataskaitą apie savo išvadas Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms. Jei reikia 
užtikrinti rinkoje esančių prietaisų saugą, ši 
institucija nurodo paskelbtajai įstaigai per 
tinkamą laikotarpį, kurį nustato ta 
institucija, ir ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo ataskaitos paskelbimo dienos 
sustabdyti arba panaikinti visus 
sertifikatus, kurie buvo išduoti nepagrįstai. 
Jei paskelbtoji įstaiga to nepadaro per 
nustatytą laikotarpį arba nutraukia savo 
veiklą, už paskelbtąsias įstaigas atsakinga 
nacionalinė institucija pati sustabdo ar 
panaikina nepagrįstai išduotus sertifikatus.

Or. en

Pakeitimas 227
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija arba paskelbtoji įstaiga, 
prisiimanti paskelbtosios įstaigos, kurią 
paveikė įgaliojimų pakeitimas, funkcijas, 
apie tai nedelsdama praneša Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir kitoms 
paskelbtosioms įstaigoms.

Institucija arba paskelbtoji įstaiga, 
prisiimanti paskelbtosios įstaigos, kurią 
paveikė įgaliojimų pakeitimas, funkcijas, 
apie tai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 
10 dienų praneša Komisijai, kitoms 
valstybėms narėms ir kitoms 
paskelbtosioms įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 228
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sužinojusi, kad paskelbtoji įstaiga 
nebeatitinka paskelbimo reikalavimų, 
Komisija apie tai informuoja pranešančiąją 
valstybę narę ir paprašo imtis būtinų 
taisomųjų priemonių, įskaitant, jei būtina, 
paskelbtosios įstaigos įgaliojimų 
sustabdymą, apribojimą arba panaikinimą.

3. Jei Komisija, pasikonsultavusi su 
medicinos prietaisų koordinavimo grupe, 
nusprendžia, kad paskelbtoji įstaiga 
nebeatitinka paskelbimo reikalavimų, ji
prireikus pagal 34 straipsnio 2 dalį apie 
tai informuoja pranešančiąją valstybę narę 
ir paprašo imtis būtinų taisomųjų 
priemonių, įskaitant, jei būtina, 
paskelbtosios įstaigos įgaliojimų 
sustabdymą, apribojimą arba panaikinimą.

Or. en

Pagrindimas

Bendra vertinimo grupė ir MPKG turėtų užtikrinti veiksmingą paskelbtųjų įstaigų darbo 
stebėseną. Nustačius MPKG atsakomybę už paskelbtųjų įstaigų įgaliojimų sustabdymo 
anuliavimą bus padidinta šių įstaigų priežiūra.

Pakeitimas 229
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad būtų 
organizuojamas ir vyktų tinkamas 
paskelbtųjų įstaigų veiklos koordinavimas 
ir bendradarbiavimas, sudarydama 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupę, 
nurodytą Reglamento [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl medicinos prietaisų] 39 
straipsnyje.

Komisija, konsultuodamasi su medicinos 
prietaisų koordinavimo grupe, užtikrina, 
kad būtų organizuojamas ir vyktų tinkamas 
paskelbtųjų įstaigų veiklos koordinavimas 
ir bendradarbiavimas, sudarydama 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupę, 
nurodytą Reglamento [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl medicinos prietaisų] 39 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Koordinavimo grupė turėtų būti tinkama diskusijų platforma, kurioje paskelbtosios įstaigos 
galėtų dalytis patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir su kompetentingomis institucijomis.
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Pakeitimas 230
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad būtų 
organizuojamas ir vyktų tinkamas 
paskelbtųjų įstaigų veiklos koordinavimas 
ir bendradarbiavimas, sudarydama 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupę, 
nurodytą Reglamento [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl medicinos prietaisų] 39 
straipsnyje.

Komisija užtikrina, kad būtų 
organizuojamas ir vyktų tinkamas 
paskelbtųjų įstaigų veiklos koordinavimas 
ir bendradarbiavimas, sudarydama 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupę, 
nurodytą Reglamento [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl medicinos prietaisų] 39 
straipsnyje. Ši grupė susitinka reguliariai, 
bet ne rečiau kaip du kartus per metus.

Or. en

Pakeitimas 231
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupė susitinka ne rečiau kaip kas 6 
mėnesius.

Or. en

Pagrindimas

Koordinavimo grupė turėtų būti veiksminga diskusijų platforma ir joje turėtų būti sudarytos 
sąlygos Komisijai ir kompetentingoms institucijoms atlikti patikrinimus. Tekste reikėtų 
apibrėžti grupės posėdžių dažnumą.

Pakeitimas 232
Rebecca Taylor
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija arba MPKG gali prašyti, kad 
dalyvautų bet kuri paskelbtoji įstaiga.

Or. en

Pagrindimas

Koordinavimo grupė turėtų būti veiksminga diskusijų platforma ir joje turėtų būti sudarytos 
sąlygos Komisijai ir kompetentingoms institucijoms atlikti patikrinimus. Reikėtų aiškiai 
nurodyti, kad dalyvavimas yra privalomas, jei to prašo Komisija arba MPKG.

Pakeitimas 233
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 
gali priimti priemones, kuriose nustatomi 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupių 
veikimo būdai, kaip nustatyta šiame 
straipsnyje. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami taikant 84 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Koordinavimo grupė turėtų būti veiksminga diskusijų platforma ir joje turėtų būti sudaromos 
sąlygos paskelbtosioms įstaigoms dalytis patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir su 
kompetentingomis institucijomis. Koordinavimo grupės veikimo būdai turėtų būti išsamiau 
nustatomi įgyvendinimo aktuose.

Pakeitimas 234
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčiai Mokesčiai už nacionalinių valdžios 
institucijų veiksmus

Or. en

Pakeitimas 235
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje įstaigos 
įsisteigusios, renka mokesčius iš paraiškas 
teikiančių atitikties vertinimo įstaigų ir 
paskelbtųjų įstaigų. Šie mokesčiai yra skirti 
visiškai arba iš dalies padengti sąnaudoms, 
susijusioms su veikla, kurią pagal šį 
reglamentą vykdo už paskelbtąsias įstaigas 
atsakingos nacionalinės institucijos.

1. Valstybė narė, kurioje įstaigos 
įsisteigusios, renka mokesčius iš paraiškas 
teikiančių atitikties vertinimo įstaigų ir 
paskelbtųjų įstaigų. Šie mokesčiai yra skirti 
visiškai arba iš dalies padengti sąnaudoms, 
susijusioms su veikla, kurią pagal šį 
reglamentą vykdo už paskelbtąsias įstaigas 
atsakingos nacionalinės institucijos. Šie 
mokesčiai yra palyginami visose 
valstybėse narėse, o jų dydžiai skelbiami 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 236
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 85 straipsnį, 
kuriais nustatoma mokesčių, nurodytų 1 
dalyje, struktūra ir dydis atsižvelgiant į 

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį, kuriais nustatomas mokesčių, 
nurodytų 1 dalyje, struktūra ir palyginamas
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žmonių sveikatos apsaugos ir saugos, 
inovacijų skatinimo ir sąnaudų efektyvumo 
tikslus. Ypatingas dėmesys skiriamas 
siekiant užtikrinti paskelbtųjų įstaigų, 
kurioms nacionalinė akreditavimo įstaiga 
išdavė sertifikatą, kaip nurodyta 29 
straipsnio 2 dalyje, ir kurios yra mažos ir 
vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB, interesus.

dydis atsižvelgiant į žmonių sveikatos 
apsaugos ir saugos, inovacijų skatinimo,
sąnaudų efektyvumo ir poreikio sukurti 
vienodas veiklos sąlygas visose valstybėse 
narėse tikslus. Ypatingas dėmesys 
skiriamas siekiant užtikrinti paskelbtųjų 
įstaigų, kurioms nacionalinė akreditavimo 
įstaiga išdavė sertifikatą, kaip nurodyta 29 
straipsnio 2 dalyje, ir kurios yra mažos ir 
vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB, interesus.

Or. en

Pakeitimas 237
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Paskelbtųjų įstaigų renkamų mokesčių už 

atitikties vertinimo veiklą skaidrumas
1. Valstybės narės priima standartinių 
paskelbtųjų įstaigų renkamų mokesčių 
taisykles.
2. Mokesčiai yra palyginami visose 
valstybėse narėse. Komisija, per 24 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos, priima gaires, kad palengvintų šių 
mokesčių palyginamumą.
3. Valstybės narės perduoda Komisijai 
savo standartinių mokesčių sąrašą.
4. Nacionalinė valdžios institucija 
užtikrina, kad paskelbtosios įstaigos viešai 
paskelbtų standartinių mokesčių, 
mokamų už atitikties vertinimo veiklą, 
sąrašus.

Or. en
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