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Pakeitimas 146
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į 2010 m. Direktyvą dėl 
su(si)žeidimų aštriais instrumentais 
prevencijos, kurioje užtikrinama ne tik 
pacientų, bet visų aštrių instrumentų 
naudotojų sauga; 

Or. en

Pakeitimas 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) noras užtikrinti galimybę pacientams 
greitai pasinaudoti medicinos prietaisais 
niekada neturėtų nustelbti poreikio 
užtikrinti pacientų saugą;

Or. en

Pagrindimas

Kaip nustatyta Europos Parlamento rezoliucijoje dėl netinkamų silikono gelio krūtų implantų, 
pagamintų Prancūzijos bendrovės (2012/2621(RSP)) ir atsižvelgiant į Hipokrato priesaikos 
pirmąjį principą, pagal kurį sveikatos priežiūros specialistai visų pirma neturėtų daryti žalos.

Pakeitimas 148
Peter Liese

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

(3a) daugelis MVĮ aktyviai veikia 
medicinos prietaisų srityje. 
Reglamentuojant šį sektorių būtina į tai 
atsižvelgti, bet taip pat nepažeisti ir saugos 
ir sveikatos aspektų;

Or. en

Pakeitimas 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šio reglamento taikymo sritis turėtų būti 
aiškiai atskirta nuo kitų Sąjungos derinimo 
teisės aktų dėl gaminių, pvz., diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų, vaistų, 
kosmetikos gaminių ir maisto produktų. 
Todėl 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teises aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras, 
turėtų būti iš dalies pakeistas, kad iš jo 
taikymo srities būtų galima išbraukti 
medicinos prietaisus;

(7) šio reglamento taikymo sritis turėtų būti 
aiškiai atskirta nuo kitų Sąjungos derinimo 
teisės aktų dėl gaminių, pvz., diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų, vaistų, 
kosmetikos gaminių ir maisto produktų. 
Kadangi kai kuriais atvejais yra sunku 
atskirti medicinos prietaisus ir 
kosmetikos, ar maisto produktus ar 
vaistus, kiekvienu atveju turėtų būti 
taikomi griežtesni teisės aktai;

Or. en

Pakeitimas 150
Milan Cabrnoch

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

(7a) tais atvejais, kai produktas gamintojo 
nėra numatytas naudoti medicinos 
tikslais, jo sertifikavimo medicinos 
prietaisu nebūtina reikalauti; taip pat 
produktas negali būti konkretaus 
medicinos prietaiso priedu, jei jo 
gamintojas nesukūrė taip, kad būtų 
sudaryta konkreti galimybė jį naudoti 
arba padėtų jį naudoti pagal numatytą 
medicinos prietaiso paskirtį;

Or. en

Pakeitimas 151
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvą (ES) Nr. 2010/63 dėl mokslo 
tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos, kai 
bandymai su stuburiniais gyvūnais turi 
būti pakeisti, apriboti ar patobulinti;

Or. en

Pagrindimas
Šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalis nurodo: Valstybės narės užtikrina, kad, kai įmanoma, 
vietoj procedūros būtų naudojamas moksliškai tinkamas metodas arba bandymo strategija, 
nesusiję su gyvų gyvūnų naudojimu.

Pakeitimas 152
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar produktas 
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne. Jei būtina, Komisija gali kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti, ar produktas 
atitinka medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį. Kadangi kai kuriais atvejais 
sunku atskirti medicinos prietaisus ir 
kosmetikos gaminius, galimybę priimti ES 
masto sprendimą dėl produkto 
reguliavimo statuso taip pat reikėtų 
įtraukti į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 153
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar produktas 
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne. Jei būtina, Komisija gali kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti, ar produktas 
atitinka medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį. Kadangi kai kuriais atvejais 
sunku atskirti medicinos prietaisus ir 
kosmetikos gaminius, galimybę priimti ES 
masto sprendimą dėl produkto reguliavimo 
statuso taip pat reikėtų įtraukti į 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 1223/2009 dėl 
kosmetikos gaminių.

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar produktas 
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne. Jei būtina, pavyzdžiui, tuomet, kai 
skiriasi kelių valstybių narių nacionaliniu 
lygmeniu dėl to paties produkto priimti 
sprendimai, Komisija gali kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti, ar produktas 
atitinka medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį. Kadangi kai kuriais atvejais 
sunku atskirti medicinos prietaisus ir 
kosmetikos gaminius, galimybę priimti ES 
masto sprendimą dėl produkto reguliavimo 
statuso taip pat reikėtų įtraukti į 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 1223/2009 dėl 
kosmetikos gaminių.
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Or. en

Pakeitimas 154
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar produktas 
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne. Jei būtina, Komisija gali kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti, ar produktas 
atitinka medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį. Kadangi kai kuriais atvejais 
sunku atskirti medicinos prietaisus ir 
kosmetikos gaminius, galimybę priimti ES 
masto sprendimą dėl produkto reguliavimo 
statuso taip pat reikėtų įtraukti į 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 1223/2009 dėl 
kosmetikos gaminių.

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar produktas 
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne. Jei būtina, Komisija gali kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti, ar produktas 
atitinka medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį. Siekiant teisinio tikrumo, dėl šių 
sprendimų turi būti pateiktos aiškios 
priežastys ir sprendimo priėmimo procese 
turi būti konsultuojamasi su susijusiais 
gamintojais. Kadangi kai kuriais atvejais 
sunku atskirti medicinos prietaisus ir 
kosmetikos gaminius, galimybę priimti ES 
masto sprendimą dėl produkto reguliavimo 
statuso taip pat reikėtų įtraukti į 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 1223/2009 dėl 
kosmetikos gaminių.

Or. de

Pakeitimas 155
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar produktas 
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne. Jei būtina, Komisija gali kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti, ar produktas 

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar produktas 
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne. Jei būtina, Komisija, 
bendradarbiaudama su Medicinos 
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atitinka medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį. Kadangi kai kuriais atvejais 
sunku atskirti medicinos prietaisus ir 
kosmetikos gaminius, galimybę priimti ES 
masto sprendimą dėl produkto reguliavimo 
statuso taip pat reikėtų įtraukti į 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 1223/2009 dėl 
kosmetikos gaminių.

prietaisų koordinavimo grupe (MPKG)ir 
Taryba, gali kiekvienu konkrečiu atveju 
nuspręsti, ar produktas atitinka medicinos 
prietaiso arba jo priedo apibrėžtį. Kadangi 
kai kuriais atvejais sunku atskirti 
medicinos prietaisus ir kosmetikos 
gaminius, galimybę priimti ES masto 
sprendimą dėl produkto reguliavimo 
statuso taip pat reikėtų įtraukti į 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 1223/2009 dėl 
kosmetikos gaminių.

Or. de

Pagrindimas

Ne tik Komisija turėtų pagrįsti, kaip nuspręsti dėl prietaisų klasifikavimo. Iškilus problemoms 
būtinos išsamios konsultacijos.

Pakeitimas 156
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) jei nereglamentuoti neinvaziniai 
prietaisai, pavyzdžiui: kontaktiniai lęšiai, 
naudojami kosmetiniais tikslais, 
neteisingai pagaminti ar naudojami gali 
sukelti sveikatos komplikacijas, pvz., 
mikrobinį keratitą. Siekiant apsaugoti 
vartotojų, kurie nusprendžia naudoti šiuos 
produktu, saugą, būtina įdiegti 
atitinkamus saugos standartus; 

Or. en

Pakeitimas 157
Thomas Ulmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) prietaisai, naudojami surenkant 
paaukotą kraują ir kraujo terapijai, turi 
atitikti reikalavimus, nurodytus 2003 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/98/EB dėl 
žmogaus kraujo ir kraujo komponentų 
surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo 
bei paskirstymo kokybės ir saugos 
standartų ir kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2001/83/EB;

Or. de

Pagrindimas

Medicinos prietaisams, naudojamiems ir leistiniems šioje srityje, taikomos penkių kitų ES 
teisės aktų nuostatos. Daugelis juose numatytų standartų yra aukštesnis, nei nurodytieji šiame 
reglamente. Šių standartų negalima sumažinti.

Pakeitimas 158
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) estetinės chirurgijos reklamą 
reikėtų geriau reglamentuoti, siekiant 
užtikrinti, kad pacientai visiškai supranta 
riziką ir naudą. Valstybės narės ypač 
turėtų uždrausti estetinių implantų 
reklamą, kaip tai jau padarė Prancūzija ir 
Belgija;

Or. en

Pagrindimas

Reklamuojant estetinę chirurgiją, pvz., krūtų implantus, iškyla grėsmė, kad bus sumenkintos 
šios invazijos. Kai kurios valstybės narės jau uždraudė estetinės chirurgijos reklamą ir jau 
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draudžiama ES reklamuoti receptinius vaistus.

Pakeitimas 159
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 160
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nėra tikslių mokslinių duomenų apie 
nanomedžiagų, naudojamų medicinos 
prietaisuose, riziką ir naudą. Siekiant 

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

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

Or. sl

Pakeitimas 161
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atitikti papildomus pagrindinius 
reikalavimus nanomedžiagų atžvilgiu ir jų 
naudojimo atitinkamoje prietaisų grupėje 
atžvilgiu, o pastariesiems prietaisams 
turėtų būti taikoma griežčiausia atitikties 
vertinimo procedūra;

Or. de

Pagrindimas

Daugelyje medicinos prietaisų yra nanomedžiagų, bet jos pacientams nekelia grėsmės. Todėl 
klasifikuojant prietaisus, kuriuose naudojamos nanomedžiagos, dėmesys turi būti skiriamas 
numatomam nanomedžiagų poveikiui.

Pakeitimas 162
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) medicinos prietaisai, naudojami 
surinkti žmogaus kilmės medžiagas ir jų 
vėlesniame panaudojime gydymui, privalo 
atitikti Europos Sąjungos visuomenės 
sveikatos teisės aktus, kuriuose 
užtikrinami minimalūs kokybės ir saugos 
standartai, įskaitant Direktyvą 
2002/98/EB dėl žmogaus kraujo ir kraujo 
komponentų surinkimo, ištyrimo, 
perdirbimo, laikymo ir paskirstymo 
kokybės ir saugos standartų ir kitas 
papildomas direktyvas;

Or. en

Pagrindimas

Medicinos prietaisai, susiję su kraujo surinkimu, saugojimu, tyrimu ir perdirbimu, pvz., 
naudojami aferezėje, jau privalo atitikti šešis papildomus ES visuomenės sveikatos teisės 
aktus. Pagal galiojančius teisės aktus užtikrinama, kad kraujo ir kraujo komponentų 
produkcija, gauna naudojant prietaisus, atitinka tam tikrus aukštus kokybės standartus; todėl, 
kad prietaisams jau taikomi aukščiausi pacientų saugos standartais ir kontrolė.
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Pakeitimas 163
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) prietaisų, kuriuos sudaro daugiau 
nei viena implantuojamoji dalis, 
pavyzdžiui, klubo implantų, atveju turėtų 
būti užtikrintas skirtingų gamintojų 
gaminamų įvairių dalių suderinamumas 
norint, kad būtų išvengta funkcinės 
prietaiso dalies keitimo ir kartu 
nereikalingos rizikos ir nepatogumo 
pacientams. Atsižvelgdama į tai, kad 
klubo operacijos dažniausiai atliekamos 
vyresnio amžiaus žmonėms, kurių 
sveikatai operacijos pavojingesnės, 
Komisija turėtų išnagrinėti, ar reikia 
nustatyti tolesnes priemones, kuriomis 
būtų užtikrinamas skirtingų gamintojų 
gaminamų lygiaverčių klubo implantų 
dalių suderinamumas;

Or. en

Pakeitimas 164
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kad būtų galima geriau suprasti 
teisinius reikalavimus ir kad susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai galėtų 
geriau laikytis reguliavimo reikalavimų, 
yra tikslinga aiškiai nustatyti įvairių 
ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant 
importuotojus ir platintojus, bendrąsias 
prievoles, kaip nustatyta naujoje gaminių 

(24) kad būtų galima geriau suprasti 
teisinius reikalavimus ir kad susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai galėtų 
geriau laikytis reguliavimo reikalavimų, 
yra tikslinga aiškiai nustatyti įvairių 
ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant 
importuotojus ir platintojus, bendrąsias 
prievoles, kaip nustatyta naujoje gaminių 
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pardavimo teisės aktų sistemoje, ir 
nepažeidžiant konkrečių prievolių, 
nustatytų skirtingose šio reglamento 
dalyse;

pardavimo teisės aktų sistemoje, ir 
nepažeidžiant konkrečių prievolių, 
nustatytų skirtingose šio reglamento 
dalyse. Būtina nustatyti sąlygas, pagal 
kurias mažos ir vidutinio dydžio įmonės, 
turinčios pažangią specializaciją, turėtų 
lengvesnę prieigą prie šios rinkos;

Or. sl

Pakeitimas 165
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) tam, kad būtų galima užtikrinti, kad 
su žala susijusi rizika ir su gamintojo 
nemokumu susijusi rizika nebūtų perkelta 
pacientams, nukentėjusiems nuo 
medicinos prietaiso poveikio, ir kad 
mokėtojai būtų atsakingi už gydymo 
išlaidas, gamintojai privalo turėti 
atsakomybės draudimą, pagal kurį 
numatoma atitinkama minimali draudimo 
suma;

Or. en

Pakeitimas 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) tam, kad būtų galima užtikrinti, kad 
su žala susijusi rizika ir su gamintojo 
nemokumu susijusi rizika nebūtų perkelta 
pacientams, nukentėjusiems nuo 
medicinos prietaiso poveikio, gamintojai 
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privalo turėti atsakomybės draudimą, 
pagal kurį numatoma atitinkama 
minimali draudimo suma;

Or. en

Pakeitimas 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekiant užtikrinti, kad 
nukentėjusiems pacientams bus 
kompensuota bet kokia žala ir norint 
išvengti gamintojų nemokumo, gamintojai 
privalo turėti atsakomybės draudimą, 
pagal kurį numatoma pakankama 
minimali draudimo suma;

Or. en

Pagrindimas

Atsakomybės draudimas, pagal kurį numatoma pakankama minimali draudimo suma, turėtų 
užtikrinti, kad nukentėjusiems pacientams ir mokėtojams, atsakingiems už gydymo išlaidas 
pavyks išvengti žalos rizikos ir gamintojų nemokumo rizikos.

Pakeitimas 168
Pat the Cope Gallagher

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) kvalifikuotas asmuo privalo turėti 
minimalų kvalifikacijos lygį, įskaitant 
mokslo reikalavimus, patirtį ir 
registruotas profesines pareigas. Vienas 
tokio profesinio registravimo pavyzdys, 
ypatingai inžinierių, būtų kvalifikuoto 
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asmens atitiktis nacionaliniams visos ES 
inžinierių profesinių kvalifikacijų registro 
(Eur Ing) reikalavimams;

Or. en

Pakeitimas 169
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Atsirandančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai mokslinio komiteto, 
įsteigto 2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos 
sprendimu 2008/721/EB, kuriuo 
įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų 
saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos 
ekspertų konsultacinis padalinys ir 
panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB, 
išvadose 2010 m. balandžio 15 d. 
mokslinėje nuomonėje dėl perdirbtų 
medicinos prietaisų, parduodamų 
vienkartiniam naudojimui, saugos ir 
Komisijos 2010 m. rugpjūčio 27 d. 
ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie medicinos prietaisų apdorojimą 
Europos Sąjungoje pagal Direktyvos 
93/42/EEB 12a straipsnį, raginama 
reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto lygio 
sveikatos apsaugą ir saugą, tuo pat metu 
leidžiant šią praktiką toliau plėtoti pagal 
aiškias sąlygas. Perdirbant vienkartinį 
prietaisą pakeičiama jo numatyta paskirtis, 
todėl perdirbėjas turėtų būti laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju.

(31) Atsirandančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai mokslinio komiteto, 
įsteigto 2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos 
sprendimu 2008/721/EB, kuriuo 
įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų 
saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos 
ekspertų konsultacinis padalinys ir 
panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB, 
išvadose 2010 m. balandžio 15 d. 
mokslinėje nuomonėje dėl perdirbtų 
medicinos prietaisų, parduodamų 
vienkartiniam naudojimui, saugos ir 
Komisijos 2010 m. rugpjūčio 27 d. 
ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie medicinos prietaisų apdorojimą 
Europos Sąjungoje pagal Direktyvos 
93/42/EEB 12a straipsnį, raginama 
reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto lygio 
sveikatos apsaugą ir saugą, tuo pat metu 
leidžiant šią praktiką toliau plėtoti pagal 
aiškias sąlygas. Perdirbant vienkartinį 
prietaisą pakeičiama jo numatyta paskirtis, 
todėl perdirbėjas turėtų būti laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju. Turėtų būti 
draudžiama perdirbti implantuojamuosius 
vienkartinius prietaisus ir vienkartinius 
chirurginius invazinius prietaisus;

Or. fr
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Pakeitimas 170
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Atsirandančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai mokslinio komiteto, 
įsteigto 2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos 
sprendimu 2008/721/EB, kuriuo 
įsteigiamas mokslinių komitetų ir 
vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir 
aplinkos ekspertų konsultacinis padalinys 
ir panaikinamas Sprendimas 
2004/210/EB, išvadose 2010 m. balandžio 
15 d. mokslinėje nuomonėje dėl perdirbtų 
medicinos prietaisų, parduodamų 
vienkartiniam naudojimui, saugos ir 
Komisijos 2010 m. rugpjūčio 27 d. 
ataskaitoje Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie medicinos prietaisų 
apdorojimą Europos Sąjungoje pagal 
Direktyvos 93/42/EEB 12a straipsnį, 
raginama reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto 
lygio sveikatos apsaugą ir saugą, tuo pat 
metu leidžiant šią praktiką toliau plėtoti 
pagal aiškias sąlygas. Perdirbant 
vienkartinį prietaisą pakeičiama jo 
numatyta paskirtis, todėl perdirbėjas 
turėtų būti laikomas perdirbto prietaiso 
gamintoju;

(31) siekiant laikytis Direktyvoje 
2008/98/EB numatytos atliekų tvarkymo 
hierarchijos, kaip taisyklė visi prietaisai 
turėtų būti daugkartinio naudojimo ir 
gamintojas, norėdamas taikyti šios 
taisyklės išimtį, turėtų pateikti 
pagrindimą, pagrįstą pakankamais 
moksliniais įrodymais, susijusiais su 
pacientų ar kitų naudotojų sauga;

Or. en

Pagrindimas

Vienkartinio naudojimo prietaisai sukelia labai daug atliekų, kurios kai kada yra nuodingos. 
Ekologinės ir mokestinės atliekų tvarkymo išlaidos dar padidina išlaidas, kurios susidaro dėl 
prietaisų gamybos, leidimų ir prieigos išlaidų, o tai prieštarauja tvariai sveikatos priežiūros 
sistemos esmei.

Pakeitimas 171
Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Atsirandančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai mokslinio komiteto, 
įsteigto 2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos 
sprendimu 2008/721/EB, kuriuo 
įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų 
saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos 
ekspertų konsultacinis padalinys ir 
panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB, 
išvadose 2010 m. balandžio 15 d. 
mokslinėje nuomonėje dėl perdirbtų 
medicinos prietaisų, parduodamų 
vienkartiniam naudojimui, saugos ir 
Komisijos 2010 m. rugpjūčio 27 d. 
ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie medicinos prietaisų apdorojimą 
Europos Sąjungoje pagal Direktyvos 
93/42/EEB 12a straipsnį, raginama 
reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto lygio 
sveikatos apsaugą ir saugą, tuo pat metu 
leidžiant šią praktiką toliau plėtoti pagal 
aiškias sąlygas. Perdirbant vienkartinį 
prietaisą pakeičiama jo numatyta paskirtis, 
todėl perdirbėjas turėtų būti laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju;

(31) Atsirandančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai mokslinio komiteto, 
įsteigto 2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos 
sprendimu 2008/721/EB, kuriuo 
įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų 
saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos 
ekspertų konsultacinis padalinys ir 
panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB, 
išvadose 2010 m. balandžio 15 d. 
mokslinėje nuomonėje dėl perdirbtų 
medicinos prietaisų, parduodamų 
vienkartiniam naudojimui, saugos ir 
Komisijos 2010 m. rugpjūčio 27 d. 
ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie medicinos prietaisų apdorojimą 
Europos Sąjungoje pagal Direktyvos 
93/42/EEB 12a straipsnį, raginama 
reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto lygio 
sveikatos apsaugą ir saugą, tuo pat metu 
leidžiant šią praktiką toliau plėtoti pagal 
aiškias sąlygas. Perdirbant vienkartinį 
prietaisą pakeičiama jo numatyta paskirtis, 
todėl perdirbėjas turėtų būti laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju. Tie 
vienkartinio naudojimo medicinos 
prietaisai, apie kurių keliamą riziką 
saugai buvo žinoma iš anksto, 
neperdirbami. Parengiamas riziką 
keliančių prietaisų sąrašas;

Or. cs

Pakeitimas 172
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Atsirandančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai mokslinio komiteto, 
įsteigto 2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos 
sprendimu 2008/721/EB, kuriuo 
įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų 
saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos 
ekspertų konsultacinis padalinys ir 
panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB, 
išvadose 2010 m. balandžio 15 d. 
mokslinėje nuomonėje dėl perdirbtų 
medicinos prietaisų, parduodamų 
vienkartiniam naudojimui, saugos ir 
Komisijos 2010 m. rugpjūčio 27 d. 
ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie medicinos prietaisų apdorojimą 
Europos Sąjungoje pagal Direktyvos 
93/42/EEB 12a straipsnį, raginama 
reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto lygio 
sveikatos apsaugą ir saugą, tuo pat metu 
leidžiant šią praktiką toliau plėtoti pagal 
aiškias sąlygas. Perdirbant vienkartinį 
prietaisą pakeičiama jo numatyta paskirtis, 
todėl perdirbėjas turėtų būti laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju;

(31) Atsirandančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai mokslinio komiteto, 
įsteigto 2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos 
sprendimu 2008/721/EB, kuriuo 
įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų 
saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos 
ekspertų konsultacinis padalinys ir 
panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB, 
išvadose 2010 m. balandžio 15 d. 
mokslinėje nuomonėje dėl perdirbtų 
medicinos prietaisų, parduodamų 
vienkartiniam naudojimui, saugos ir 
Komisijos 2010 m. rugpjūčio 27 d. 
ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie medicinos prietaisų apdorojimą 
Europos Sąjungoje pagal Direktyvos 
93/42/EEB 12a straipsnį, raginama 
reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto lygio 
sveikatos apsaugą ir saugą, tuo pat metu 
leidžiant šią praktiką toliau plėtoti pagal 
aiškias sąlygas. Perdirbant vienkartinį 
prietaisą pakeičiama jo numatyta paskirtis, 
todėl perdirbėjas turėtų būti laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju. Siekiant 
užtikrinti didesnį aiškumą, reikia 
nurodyti, kad tik vienkartiniam 
naudojimui numatyti prietaisai, o ne 
vienkartiniai prietaisai turėtų būti 
perdirbami. Todėl, atsižvelgiant į 
perdirbimą, šiame reglamente reikėtų 
nustatyti daugkartinių prietaisų, 
vienkartiniam naudojimui numatytų 
prietaisų ir vienkartinių prietaisų 
apibrėžtis ir šie terminai turėtų būti 
skiriami;

Or. en

Pakeitimas 173
Marina Yannakoudakis
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) dėl ypatingai kompleksinės 
vienkartinio naudojimo prietaisų 
prigimties ir jų perdirbimo ES ypač 
svarbu apsvarstyti visų svarbių politikos 
pokyčių poveikį, kuris galėtų turėti įtakos 
pacientų, gydytojų praktikų ir kitų 
suinteresuotų dalyvių saugai. Todėl visų 
pirma reikėtų atlikti atsakingą ir skaidrų 
poveikio vertinimą, kuriame atžvelgiama į 
politikos veiksmų ar neveikimo 
ekonomines, socialines (įskaitant 
sveikatos sistemas) ir aplinkosaugos 
pasekmes. Jei poveikio vertinimas parodo, 
kad tai įgyvendinama, jo rezultatai 
atskaitos forma pateikiami visiems 
susijusiems dalyviams;

Or. en

Pagrindimas

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Pakeitimas 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) pacientams, kuriems implantuoti 
prietaisai, turėtų būti pateikiama pagrindinė 

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

anksto  pateikiama pagrindinė informacija 
apie implantuotą prietaisą, kad jį būtų 
galima identifikuoti ir būtų pateikti visi 
būtini įspėjimai ir atsargumo priemonės, 
kurių reikia imtis, pavyzdžiui, nurodant, ar 
jis suderinamas su tam tikrais diagnostikos 
prietaisais arba skeneriais, naudojamais 
saugumo kontrolei;

Or. en

Pakeitimas 175
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) pacientams, kuriems implantuoti 
prietaisai, turėtų būti pateikiama pagrindinė 
informacija apie implantuotą prietaisą, kad 
jį būtų galima identifikuoti ir būtų pateikta
informacija apie pagrindines prietaiso 
charakteristikas, galimą neigiamą poveikį, 
įspėjimas apie galimą pavojų sveikatai, 
tolesnės priežiūros priemones po 
operacijos ir visi būtini įspėjimai ir 
atsargumo priemonės, kurių reikia imtis, 
pavyzdžiui, nurodant, ar jis suderinamas su 
tam tikrais diagnostikos prietaisais arba 
skeneriais, naudojamais saugumo 
kontrolei;

Or. en

Pakeitimas 176
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) medicinos prietaisai paprastai turėtų 
būti paženklinti CE ženklu, nurodant jų 
atitiktį šiam reglamentui, kad jie galėtų 
laisvai judėti Sąjungoje ir būtų naudojami 
pagal numatytą paskirtį. Valstybės narės 
neturėtų sudaryti kliūčių pateikiant juos 
rinkai arba pradedant naudoti dėl 
priežasčių, susijusių su šiame reglamente 
nustatytais reikalavimais;

(33) medicinos prietaisai paprastai turėtų 
būti paženklinti CE ženklu, nurodant jų 
atitiktį šiam reglamentui, kad jie galėtų 
laisvai judėti Sąjungoje ir būtų naudojami 
pagal numatytą paskirtį. Valstybės narės 
neturėtų sudaryti kliūčių pateikiant juos 
rinkai arba pradedant naudoti dėl 
priežasčių, susijusių su šiame reglamente 
nustatytais reikalavimais. Tačiau 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė spręsti, ar apriboti bet kokio 
konkretaus tipo medicinos prietaisų 
naudojimą, kai jis susijęs su aspektais, 
kurie neįtraukti į šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 177
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) dėl medicinos prietaisų atsekamumo 
naudojant unikalaus prietaiso 
identifikatoriaus (UPI) sistemą, pagrįstą 
tarptautinėmis gairėmis, medicinos 
prietaisų sauga po pateikimo rinkai turėtų 
būti žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Tai taip pat turėtų 
padėti sumažinti medikų klaidų skaičių ir 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse; 

(34) dėl medicinos prietaisų atsekamumo 
naudojant unikalaus prietaiso 
identifikatoriaus (UPI) sistemą, pagrįstą 
tarptautinėmis gairėmis, medicinos 
prietaisų sauga po pateikimo rinkai turėtų 
būti žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Tai taip pat turėtų 
padėti sumažinti medikų klaidų skaičių ir 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse ir turėtų būti suderinama su 
saugos priemonėmis, nurodytomis 
Direktyvoje 2011/62/ES;
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Or. fr

Pakeitimas 178
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) dėl medicinos prietaisų atsekamumo 
naudojant unikalaus prietaiso 
identifikatoriaus (UPI) sistemą, pagrįstą 
tarptautinėmis gairėmis, medicinos 
prietaisų sauga po pateikimo rinkai turėtų 
būti žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Tai taip pat turėtų 
padėti sumažinti medikų klaidų skaičių ir 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse;

(34) dėl medicinos prietaisų atsekamumo 
naudojant unikalaus prietaiso 
identifikatoriaus (UPI) sistemą, pagrįstą 
tarptautinėmis gairėmis, medicinos 
prietaisų sauga po pateikimo rinkai turėtų 
būti žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Tai taip pat turėtų 
padėti sumažinti medikų klaidų skaičių ir 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse ir vaistinėse bei turėtų būti 
suderinama su kitomis tokiose aplinkose 
jau naudojamomis autentiškumo 
patvirtinimo sistemomis;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Falsifikuotų vaistų direktyvą, turėtų būti sukurta elektroninė vaistų 
autentiškumo patvirtinimo sistema. Medicinos prietaisams ir vaistams taikomos sistemos 
turėtų būti suderinamos, kad nebūtų užkraunama didelė našta veiklos vykdytojams, tiekimo 
grandinėje dirbantiems su abiejų tipų produktais.

Pakeitimas 179
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) dėl medicinos prietaisų atsekamumo 
naudojant unikalaus prietaiso 
identifikatoriaus (UPI) sistemą, pagrįstą 
tarptautinėmis gairėmis, medicinos 
prietaisų sauga po pateikimo rinkai turėtų 
būti žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Tai taip pat turėtų 
padėti sumažinti medikų klaidų skaičių ir 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse;

(34) dėl medicinos prietaisų atsekamumo 
naudojant unikalaus prietaiso 
identifikatoriaus (UPI) sistemą, pagrįstą 
tarptautinėmis gairėmis, medicinos 
prietaisų sauga po pateikimo rinkai turėtų 
būti žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Tai taip pat turėtų 
padėti sumažinti medikų klaidų skaičių ir 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse didmeninėje prekyboje, 
vaistinėse ir turėtų būti suderinama su 
kitomis tokiose aplinkose jau 
naudojamomis autentiškumo patvirtinimo 
sistemomis;

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad pagal Falsifikuotų vaistų direktyvą bus taikoma elektroninė vaistų autentiškumo 
patvirtinimo sistema. Svarbu, kad medicinos prietaisų ir vaistų sistemos būtų suderinamos. 
Kitaip veiklos vykdytojams, tiekimo grandinėje dirbantiems su abiejų tipų produktais, rasis 
didelė ir galbūt nesuvaldoma našta.

Pakeitimas 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skaidrumas bei geresnė informacija 
yra būtina, siekiant padėti pacientams ir 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
įgalinti juos priimti pagrįstus sprendimus, 
kurie leistų sukurti tvirtą pagrindą 
reguliavimo sprendimų priėmimui ir 

(35) skaidrumas kartu su aiškia ir 
nereklamine informacija yra būtina, 
siekiant padėti pacientams ir sveikatos 
priežiūros specialistams ir įgalinti juos 
priimti pagrįstus sprendimus, kurie leistų 
sukurti tvirtą pagrindą reguliavimo 
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didintų pasitikėjimą reguliavimo sistema; sprendimų priėmimui ir didintų 
pasitikėjimą reguliavimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skaidrumas bei geresnė informacija
yra būtina, siekiant padėti pacientams ir 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
įgalinti juos priimti pagrįstus sprendimus, 
kurie leistų sukurti tvirtą pagrindą 
reguliavimo sprendimų priėmimui ir 
didintų pasitikėjimą reguliavimo sistema;

(35) skaidrumas bei informacija, kuri yra 
suprantama, patikima, objektyvi, lengvai 
pasiekiama ir nereklaminė, yra būtina, 
siekiant padėti pacientams ir sveikatos 
priežiūros specialistams ir įgalinti juos 
priimti pagrįstus sprendimus, kurie leistų 
sukurti tvirtą pagrindą reguliavimo 
sprendimų priėmimui ir didintų 
pasitikėjimą reguliavimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 182
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) 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 
bandymų elektroninė sistema turėtų būti 
naudojama kaip priemonė, skirta valstybių 
narių bendradarbiavimui ir užsakovams 
savanoriškai teikti vieną paraišką kelioms 
valstybėms narėms ir tokiu atveju pranešti 

(37) 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 
bandymų elektroninė sistema turėtų būti 
naudojama kaip priemonė, skirta valstybių 
narių bendradarbiavimui ir užsakovams 
savanoriškai teikti vieną paraišką kelioms 
valstybėms narėms ir tokiu atveju pranešti 



PE510.741v01-00 26/91 AM\935943LT.doc

LT

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;

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 
reguliariai turi būti pateikiama  budrumo 
ir rinkos priežiūros informacijos 
apžvalga;

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei bus naudinga budrumo ir rinkos priežiūros 
informacijos apžvalga. Kadangi ši informacija gali būti ir neskelbtina, todėl tinkamiausias 
šios informacijos pateikimo Europos duomenų bankui forumas – Medicinos prietaisų 
koordinavimo grupė (MPKG).

Pakeitimas 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) 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 bandymų 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 

(37) Eudamed elektroninės sistemos turėtų 
sudaryti palankias sąlygas tam, kad 
visuomenė būtų tinkamai informuota 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 medicinos
prietaisus, galinčius kelti riziką 
visuomenės sveikatai ir saugai. Prieiga 
prie duomenų turi būti suteikta, pateikus 
prašymą pagal Reglamentą (EB) Nr.
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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;

1049/2001. Klinikinių bandymų 
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

Pagrindimas

Pakeitimas suderintas su 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos dokumentais.

Pakeitimas 184
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sl
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Pakeitimas 185
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(39) keliančių didelę riziką medicinos 
prietaisų gamintojai turėtų parengti
prietaiso saugos ir veiksmingumo aspektų 
ir prietaiso klinikinio įvertinimo rezultatų 
ataskaitą. saugos ir veiksmingumo 
ataskaitos santrauka turėtų būti skelbiama 
viešai;

Or. en

Pakeitimas 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(39) keliančių didelę riziką medicinos 
prietaisų gamintojai turėtų, kai tinkama, 
nacionalinei valdžios institucijai arba 
Agentūrai, dalyvaujančioms išduodant 
rinkodaros leidimą, pateikti išsamią 
ataskaitą apie to prietaiso saugą ir
klinikinį veiksmingumą. Išsami ataskaita 
ir jos santrauka turėtų būti skelbiamos 
viešai Europos medicinos prietaisų 
duomenų banke;

Or. en

Pakeitimas 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)



AM\935943LT.doc 29/91 PE510.741v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) valstybės narės dėl invazinių 
diagnostikos ir matavimo prietaisų turi 
imtis visų būtinų priemonių, siekdamos 
apsaugoti pacientus nuo infekcijų ir 
mikrobinės taršos rizikos. Todėl valstybės 
narės turėtų pašalinti nustatytą ar 
numatomą riziką, kylančią pacientų 
saugai, palaikydamos, inter alia,  saugos 
lygį ir laikydamosi dezinfekcijos
nurodymų bei užtikrindamos, kad 
vartotojai ir sveikatos įstaigos veiksmingai 
jas įgyvendintų. Komisija, vadovaudamasi 
šio reglamento 74 straipsnio nuostatomis, 
užtikrina, kad šios prevencinės sveikatos 
apsaugos priemonės yra tinkamos;

Or. xm

Pagrindimas

Neseniai atlikti klinikiniai vertinimai parodė, kad esama didelės užkratų (papilomos viruso, 
herpes viruso, hepatito irk t.), kurie yra lytiškai plintančių infekcijų pacientams pernešėjai, 
rizikos. Praktikos ir pacientų saugos nurodymų skirtumai nulėmė tai, kad šie prietaisai 
pacientams sukėlė infekcijas ir net kai kada mirtį.

Pakeitimas 188
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) dėl didelės rizikos prietaisų valdžios 
institucijos turėtų būti iš anksto 
informuotos apie prietaisus, kuriems 
taikomas atitikties vertinimas, ir joms 
turėtų būti suteikta teisė dėl moksliškai 
pagrįstų priežasčių tikrinti paskelbtųjų 
įstaigų atliktą preliminarų vertinimą, ypač 
dėl naujų prietaisų, prietaisų, kuriuose 
naudojama nauja technologija, prietaisų, 
priskiriamų kategorijai, kurios sunkių 

(42) dėl didelės rizikos inovacinių
prietaisų kompetentingos institucijos turėtų 
būti iš anksto informuotos apie prietaisus, 
kuriems taikomas atitikties vertinimas, ir 
joms turėtų būti, jei nesama bendrųjų 
techninių specifikacijų ar gairių, kaip 
atlikti klinikinį įvertinimą, suteikta teisė 
įvertinti klinikinius duomenis ir atlikti 
mokslinį vertinimą, ypač naujų prietaisų, 
prietaisų, kuriuose naudojama nauja 
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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 
numatytas procesas netrukdo gamintojui
savanoriškai informuoti kompetentingą 
instituciją apie jo ketinimą pateikti su 
didelės rizikos medicinos prietaisu 
susijusią atitikties vertinimo paraišką prieš 
pateikiant paraišką paskelbtajai įstaigai;

technologija, prietaisų, priskiriamų 
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, atvejais. Šiame 
reglamente numatytas procesas netrukdo 
gamintojui savanoriškai informuoti 
kompetentingą instituciją apie jo ketinimą 
pateikti su didelės rizikos medicinos 
prietaisu susijusią atitikties vertinimo 
paraišką prieš pateikiant paraišką 
paskelbtajai įstaigai;

Or. en

Pakeitimas 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) dėl didelės rizikos prietaisų valdžios 
institucijos turėtų būti iš anksto 
informuotos apie prietaisus, kuriems 
taikomas atitikties vertinimas, ir joms 
turėtų būti suteikta teisė dėl moksliškai 
pagrįstų priežasčių tikrinti paskelbtųjų 
įstaigų atliktą preliminarų vertinimą, ypač 
dėl naujų prietaisų, prietaisų, kuriuose 
naudojama nauja technologija, prietaisų, 
priskiriamų 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 
numatytas procesas netrukdo gamintojui 
savanoriškai informuoti kompetentingą 
instituciją apie jo ketinimą pateikti su 
didelės rizikos medicinos prietaisu 
susijusią atitikties vertinimo paraišką prieš 

(42) dėl didelės rizikos prietaisų 
kompetentingos valdžios institucijos turėtų 
būti iš anksto informuotos apie prietaisus, 
kuriems taikomas atitikties vertinimas, ir 
joms turėtų būti suteikta teisė dėl 
moksliškai pagrįstų priežasčių tikrinti 
paskelbtųjų įstaigų atliktą preliminarų 
vertinimą, ypač dėl naujų prietaisų, 
prietaisų, kuriuose naudojama nauja 
technologija, prietaisų, priskiriamų 
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 
numatytas procesas netrukdo gamintojui 
savanoriškai informuoti kompetentingą 
instituciją apie jo ketinimą pateikti su 
didelės rizikos medicinos prietaisu 
susijusią atitikties vertinimo paraišką prieš 
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pateikiant paraišką paskelbtajai įstaigai; pateikiant paraišką paskelbtajai įstaigai;

Or. en

Pakeitimas 190
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) didelės rizikos prietaisų 
gamintojams, kuriems aktualus mokslinis 
įvertinimas, turėtų būti teikiami patarimai 
dėl tinkamo jų prietaisų atitikties 
įvertinimo, visų pirma dėl klinikinių 
duomenų, kurie būtini klinikiniam 
įvertinimui. Šiuos mokslinius patarimus 
galėtų teikti Mokslinė patariamoji taryba 
ar ES etaloninė laboratorija ir jie būtų 
skelbiami viešoje duomenų bazėje;

Or. en

Pakeitimas 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) atitikties įvertinimo procedūra 
neturėtų būti taikoma visų tipų 
prietaisams. Skubi centralizuota leidimo 
prekiauti suteikimo procedūra turėtų būti 
taikoma:
− implantuojamiems prietaisams ir 
aktyviesiems terapiniams prietaisams, 
kurie yra skirti tiesioginiam sąlyčiui su 
širdimi, centrine kraujotakos ar centrine 
nervų sistemomis;
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− implantuojamiems prietaisams, kurie 
naudojami gydant stuburą ir klubą, peties 
ir kelio sąnarius, išskyrus prietaisus ir 
priedus, naudojamus osteosintezei;
− estetinės paskirties implantuojamiems ir 
invaziniams prietaisams.
Skubi decentralizuota leidimo prekiauti 
suteikimo procedūra turėtų būti taikoma 
visiems kitiems IIb ir III klasės 
prietaisams;

Or. xm

Pagrindimas

Sėkmė reguliavimo ir rinkodaros srityse ES dažnai būna būtina sąlyga tolesnei paramai 
siekiant patekti į JAV rinką. Dabartinė atitikties įvertinimo sistema skatina JAV maisto ir 
vaistų administraciją nemokamai naudotis ES rinka didelio masto klinikiniams bandymams, o 
ES piliečiais kaip jūrų kiaulytėmis. Todėl ES darbuotojai ir sveikatos draudimo subjektai 
konkurenciniu požiūriu yra nepalankioje padėtyje atsiradus nepageidaujamiems reiškiniams, 
taigi dėl tos priežasties ES bendras produktyvumas ir konkurencingumas patiria neigiamą 
poveikį.

Pakeitimas 192
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) paprastai I klasės prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes sužeidimo pavojus dėl šių 
gaminių yra nedidelis. Vertinant medicinos 
prietaisų, priskirtų IIa, IIb ir III klasėms, 
atitiktį tinkamo lygio paskelbtosios įstaigos 
dalyvavimas turėtų būti privalomas, o III 
klasės medicinos prietaisams reikėtų 
aiškaus išankstinio jų projekto ir gamybos 
patvirtinimo, prieš pateikiant juos rinkai;

(44) paprastai I klasės prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes sužeidimo pavojus dėl šių 
gaminių yra nedidelis. Vertinant medicinos 
prietaisų, priskirtų IIa, IIb ir III klasėms, 
atitiktį tinkamo lygio paskelbtosios įstaigos 
dalyvavimas turėtų būti privalomas, o III 
klasės medicinos prietaisams reikėtų 
aiškaus išankstinio jų projekto ir gamybos 
patvirtinimo, prieš pateikiant juos rinkai. 
Jei sugriežtinama produktų klasifikacija, 
turi būti numatytas tinkamas 
pereinamasis laikotarpis. Nereikalingi 
papildomi bandymų reikalavimai turėtų 
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būti sumažinti, visų pirma, tiems 
prietaisams, kuriais rinkoje prekiaujama 
dešimtmečius ir kurie yra patikimi ir 
nekelia problemų. Šiuos išteklius labiau 
derėtų skirti inovacijoms;

Or. fi

Pakeitimas 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) paprastai I klasės prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes sužeidimo pavojus dėl šių 
gaminių yra nedidelis. Vertinant medicinos 
prietaisų, priskirtų IIa, IIb ir III klasėms, 
atitiktį tinkamo lygio paskelbtosios įstaigos 
dalyvavimas turėtų būti privalomas, o III 
klasės medicinos prietaisams reikėtų 
aiškaus išankstinio jų projekto ir gamybos 
patvirtinimo, prieš pateikiant juos rinkai;

(44) paprastai I klasės prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes sužeidimo pavojus dėl šių 
gaminių yra nedidelis. Vertinant medicinos 
prietaisų, priskirtų IIa, IIb ir III klasėms, 
atitiktį tinkamo lygio paskelbtosios įstaigos 
dalyvavimas yra privalomas, o III klasės 
medicinos prietaisams reikėtų aiškaus 
išankstinio jų projekto ir gamybos 
patvirtinimo, prieš pateikiant juos rinkai;

Or. en

Pakeitimas 194
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) paprastai I klasės prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes sužeidimo pavojus dėl šių 
gaminių yra nedidelis. Vertinant medicinos 
prietaisų, priskirtų IIa, IIb ir III klasėms, 
atitiktį tinkamo lygio paskelbtosios įstaigos
dalyvavimas turėtų būti privalomas, o III 

(44) paprastai I klasės prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes sužeidimo pavojus dėl šių 
gaminių yra nedidelis. Vertinant medicinos 
prietaisų, priskirtų IIa, IIb ir III klasėms, 
atitiktį atidi paskelbtosios įstaigos
vykdoma stebėsena turėtų būti privaloma, 
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klasės medicinos prietaisams reikėtų 
aiškaus išankstinio jų projekto ir gamybos 
patvirtinimo, prieš pateikiant juos rinkai;

o III klasės medicinos prietaisams reikėtų 
aiškaus išankstinio jų projekto ir gamybos 
patvirtinimo, prieš pateikiant juos rinkai;

Or. fr

Pakeitimas 195
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) atitikties vertinimo procedūros turėtų 
būti supaprastintos ir patobulintos, o 
paskelbtosioms įstaigoms keliami 
reikalavimai, kaip atlikti jų vertinimus, 
turėtų būti aiškiai nurodyti, kad būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos;

(45) atitikties vertinimo procedūros turėtų 
būti sustiprintos ir patobulintos, o 
paskelbtosioms įstaigoms keliami 
reikalavimai, kaip atlikti jų vertinimus, 
turėtų būti aiškiai nurodyti, kad būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos;

Or. fr

Pakeitimas 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) kad būtų užtikrintas bendras rinkos 
saugumas, visi fiziniai ar juridiniai 
asmenys turi teisę sąžiningai paskelbti ar 
išplatinti informaciją apie faktą, tam 
tikrus duomenis ar veiksmą iš karto, kai 
tik pritrūksta žinių apie tą faktą, tam 
tikrus duomenis ar veiksmą ir dėl to 
trūkumo kyla grėsmė sveikatai ar 
aplinkai;

Or. xm
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Pagrindimas

Šia konstatuojamąja dalimis siekiama apsaugoti informatorius.

Pakeitimas 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant užtikrinti, kad klinikiniai 
bandymai, atlikti Sąjungoje, būtų priimtini 
ir kitur, ir kad klinikiniai bandymai, atlikti 
ne Sąjungoje pagal tarptautines gaires, 
galėtų būti priimtini pagal šį reglamentą, 
klinikinių bandymų taisyklės turėtų atitikti 
šios srities pagrindines tarptautines gaires, 
pvz., Tarptautinį standartą ISO 14155: 
2011 dėl klinikinio žmonėms skirtų 
medicinos priemonių tyrimo geros 
klinikinės praktikos ir naujausią Pasaulio 
gydytojų asociacijos Helsinkio deklaracijos 
dėl medicinos mokslinių tyrimų su 
žmonėmis etikos principų redakciją (2008 
m.);

(47) siekiant užtikrinti, kad klinikiniai 
bandymai, atlikti Sąjungoje, būtų priimtini 
ir kitur, ir kad klinikiniai bandymai, atlikti 
ne Sąjungoje pagal tarptautines gaires, 
galėtų būti priimtini pagal šį reglamentą, 
klinikinių bandymų taisyklės turėtų atitikti 
šios srities pagrindines tarptautines gaires, 
pvz., Tarptautinį standartą ISO 14155: 
2011 dėl klinikinio žmonėms skirtų 
medicinos priemonių tyrimo geros 
klinikinės praktikos ar bet kurią vėlesnę jo 
redakciją ir naujausią Pasaulio gydytojų 
asociacijos Helsinkio deklaracijos dėl 
medicinos mokslinių tyrimų su žmonėmis 
etikos principų redakciją;

Or. en

Pakeitimas 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) siekiant užtikrinti, kad kiekvienas 
klinikinis bandymas būtų užregistruotas 
viešai prieinamoje duomenų bazėje, turėtų 
būti sukurta Sąjungos lygmens elektroninė 
sistema. Siekiant apsaugoti teisę į asmens 
duomenų apsaugą, pripažintą pagal 
Europos Sąjungos pagrindinių žmogaus 
teisių chartijos 8 straipsnį, klinikiniame 

(48) siekiant užtikrinti, kad kiekvienas 
klinikinis bandymas būtų užregistruotas 
viešai prieinamoje duomenų bazėje, turėtų 
būti sukurta Sąjungos lygmens elektroninė 
sistema. Siekiant apsaugoti teisę į asmens 
duomenų apsaugą, pripažintą pagal 
Europos Sąjungos pagrindinių žmogaus 
teisių chartijos 8 straipsnį, klinikiniame 
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bandyme dalyvaujančio asmens duomenys 
neturėtų būti įrašomi į elektroninę sistemą.
Siekiant užtikrinti sąveiką su vaistų 
klinikiniais tyrimais, elektroninė klinikinių 
bandymų sistema turėtų būti sąveiki su ES 
duomenų baze, kuri turi būti sukurta dėl 
klinikinių žmonėms skirtų vaistų tyrimų;

bandyme dalyvaujančio asmens duomenys 
neturėtų būti įrašomi į elektroninę sistemą.
Siekiant užtikrinti sąveiką su vaistų 
klinikiniais tyrimais, elektroninė klinikinių 
bandymų sistema turėtų būti sąveiki su ES 
duomenų baze ir JAV maisto ir vaistų 
administracijos www.clinicaltrials.gov 
duomenų baze, kurios turi būti sukurtos
dėl klinikinių žmonėms skirtų vaistų 
tyrimų;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie klinikiniai bandymai ir JAV, ir ES atliekami su tuo pačiu prietaisu ir (arba) tuo 
pačiu klinikinių bandymų protokolu. Didesnis skaidrumas klinikiniuose bandymuose 
dalyvaujantiems pacientams galėtų būti užtikrintas pateikiant informaciją abiejose duomenų 
bazėse.

Pakeitimas 199
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) leidimas klinikiniams bandymams ir 
kitiems klinikinio įvertinimo tyrimams, 
kurių metu kyla rizika tiriamajam 
asmeniui, turėtų būti suteikiamas tik 
etikos komitetui atlikus vertinimą ir 
suteikus patvirtinimą;

Or. en

Pakeitimas 200
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) užsakovai turėtų pranešti apie tam 
tikrus nepageidaujamus reiškinius, 
įvykusius atliekant klinikinius bandymus, 
susijusioms valstybėms narėms, kurios 
turėtų turėti galimybę nutraukti arba 
sustabdyti bandymus, jei mano, kad tai
būtina siekiant užtikrinti aukštą 
klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
asmenų apsaugos lygį. Minėta informacija 
turėtų būti perduodama kitoms valstybėms 
narėms;

(50) užsakovai turėtų pranešti apie tam 
tikrus nepageidaujamus reiškinius, 
įvykusius atliekant klinikinius bandymus, 
susijusioms valstybėms narėms, kurios turi
galimybę nutraukti arba sustabdyti 
bandymus, jei mano, kad tai būtina siekiant 
užtikrinti aukštą klinikiniame bandyme 
dalyvaujančių asmenų apsaugos lygį. 
Minėta informacija perduodama kitoms 
valstybėms narėms, MPKG ir Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) užsakovai turėtų pranešti apie tam 
tikrus nepageidaujamus reiškinius,
įvykusius atliekant klinikinius bandymus, 
susijusioms valstybėms narėms, kurios 
turėtų turėti galimybę nutraukti arba 
sustabdyti bandymus, jei mano, kad tai 
būtina siekiant užtikrinti aukštą 
klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
asmenų apsaugos lygį. Minėta informacija 
turėtų būti perduodama kitoms valstybėms 
narėms;

(50) užsakovai turėtų pranešti apie tam 
tikrus nepageidaujamus reiškinius,
įskaitant sunkių padarinių sukėlusį 
nepageidaujamą prietaiso poveikį, 
prietaiso poveikį ir prietaiso trūkumus, 
pasireiškusius atliekant klinikinius 
bandymus, susijusioms valstybėms narėms, 
kurios turėtų turėti galimybę nutraukti arba 
sustabdyti bandymus, jei mano, kad tai 
būtina siekiant užtikrinti aukštą 
klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
asmenų apsaugos lygį. Minėta informacija 
turėtų būti perduodama kitoms valstybėms 
narėms;

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė užtikrintų teksto atitikimą ISO 14155 dėl klinikinio žmonėms skirtų medicinos 
priemonių tyrimo geros klinikinės praktikos.
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Pakeitimas 202
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51a) leidimas klinikiniams bandymams, 
kurių metu kyla rizika tiriamajam 
asmeniui, turėtų būti suteikiamas tik 
etikos komitetui atlikus vertinimą ir 
suteikus patvirtinimą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdamas į diskusiją dėl klinikinių bandymų reglamento, pranešėjas mano, jog etikos 
komiteto vaidmenį reikia stiprinti.

Pakeitimas 203
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
51 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51b) turėtų būti nustatytos tokios pat 
griežtos taisyklės, skirtos asmenims, 
negalintiems duoti informuoto asmens 
sutikimo, kaip antai vaikams ir 
neįgaliesiems, kokios yra nustatytos 2001 
m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/20/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su geros klinikinės 
praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
suderinimo¹.
1 OL L 121, 2001 5 1, p. 34.

Or. en
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Pagrindimas

Palyginus su pasiūlymu dėl vaistų klinikinių tyrimų, nuostatos dėl klinikinių bandymų yra 
visiškai negriežtos ir netikslios. Klinikiniai bandymai gali būti susiję su labai didele rizika 
pacientui, jei, pvz., mėginys imamas atliekant spinalinę punkciją. Todėl nuostatas reikia 
konkretinti. Pasiūlymu siekiama išlaikyti bent jau tokį apsaugos standartą, kuris nuo 2001 m. 
remiantis Direktyva 2001/20 EB yra garantuojamas atliekant klinikinius tyrimus su vaistais.

Pakeitimas 204
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
turėtų informuoti gamintojus ir dalytis 
informacija su kolegomis, jeigu jie 
patvirtina, kad įvyko sunkių padarinių 
sukėlęs incidentas, siekiant kuo labiau 
sumažinti šių incidentų pasikartojimo 
galimybę;

(53) sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas ir, 
jei reikia, užtikrinant 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 nurodytos budrumo procedūros tinkamai veiks, tik jei sveikatos priežiūros 
specialistai jausis galintys nebijant bausmės pranešti apie incidentus. Kai kuriomis 
aplinkybėmis gali prireikti anonimiškos informatorių apsaugos, kad būtų užtikrintas 
visapusiškas ir atviras informavimas apie incidentus.

Pakeitimas 205
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas.
Nacionalinės kompetentingos institucijos
turėtų informuoti gamintojus ir dalytis
informacija su kolegomis, jeigu jie 
patvirtina, kad įvyko sunkių padarinių 
sukėlęs incidentas, siekiant kuo labiau 
sumažinti šių incidentų pasikartojimo 
galimybę;

(53) sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams suteikiami įgaliojimai pranešti 
apie įtariamus sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus nacionaliniu lygmeniu, 
naudojant suderintas formas. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos informuoja
gamintojus ir, jei reikia, jų pavaldžias 
įstaigas bei subrangovus ir dalijasi
informacija su kolegomis, kitomis 
valstybėmis narėmis, MPKG ir Komisija,
jeigu jie patvirtina, kad įvyko sunkių 
padarinių sukėlęs incidentas, siekiant kuo 
labiau sumažinti šių incidentų 
pasikartojimo galimybę;

Or. en

Pakeitimas 206
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) sunkių padarinių sukėlusių incidentų, 
apie kuriuos buvo pranešta, ir vietos saugos 
taisomųjų veiksmų vertinimas turėtų būti 
atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau, 
kai panašūs incidentai įvyko arba vietos 
saugos taisomųjų veiksmų reikėjo imtis 
keliose valstybėse narėse, reikėtų užtikrinti 
koordinavimą siekiant dalytis ištekliais ir
užtikrinti taisomųjų veiksmų nuoseklumą;

(54) sunkių padarinių sukėlusių incidentų, 
apie kuriuos buvo pranešta, ir vietos saugos 
taisomųjų veiksmų vertinimas turėtų būti 
atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau, 
kai panašūs incidentai įvyko arba vietos 
saugos taisomųjų veiksmų reikėjo imtis 
keliose valstybėse narėse, reikėtų užtikrinti 
koordinavimą, kad būtų dalijamasi
ištekliais ir užtikrintas taisomųjų veiksmų
nuoseklumas, ir skaidrumą;

Or. sl

Pakeitimas 207
Nora Berra
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Pasiūlymas dėl reglamento
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) gamintojai turėtų periodiškai teikti 
pranešimus apie III klasei priskirtus 
medicinos prietaisus pateikdami 
duomenis, susijusius su naudos ir rizikos 
santykiu ir rizika žmonėms, kad būtų 
galima įvertinti, ar reikia imtis tam tikrų 
veiksmų, susijusių su atitinkamu 
medicinos prietaisu;

Or. en

Pakeitimas 208
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant vengti pranešimų dubliavimo
pranešimai apie sunkių padarinių 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius 
atliekant klinikinius bandymus ir 
pranešimai apie sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus po to, kai medicinos 
prietaisas buvo pateiktas rinkai, turėtų būti 
aiškiai atskirti;

(55) pranešimai apie sunkių padarinių 
sukėlusius nepageidaujamus reiškinius 
atliekant klinikinius bandymus ir 
pranešimai apie sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus po to, kai medicinos 
prietaisas buvo pateiktas rinkai, turėtų būti 
aiškiai atskirti;

Or. en

Pakeitimas 209
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) siekiant sustiprinti nacionalinių (56) siekiant sustiprinti nacionalinių 
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kompetentingų institucijų teises ir 
prievoles, užtikrinti veiksmingą jų rinkos 
priežiūros veiklos koordinavimą ir 
patikslinti taikomas procedūras, rinkos 
priežiūros taisyklės turėtų būti įtrauktos į šį 
reglamentą;

kompetentingų institucijų teises ir 
prievoles, užtikrinti veiksmingą jų rinkos 
priežiūros veiklos koordinavimą ir 
patikslinti taikomas procedūras, rinkos 
priežiūros taisyklės turėtų būti įtrauktos į šį 
reglamentą. Komisija turėtų aiškiai 
apibrėžti būdus, kaip šie patikrinimai 
turėtų būti vykdomi, kad Sąjungoje būtų 
galima užtikrinti visapusišką ir suderintą 
taikymą;

Or. en

Pakeitimas 210
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57a) valstybės narės raginamos nustatyti 
ir taikyti griežtas bausmes gamintojams, 
kurie sukčiauja ir apgaudinėja medicinos 
prietaisų srityje. Tos bausmės turėtų bent 
atitikti pajamas, gautas sukčiaujant ar 
apgaudinėjant. Gali būti baudžiama ir 
laisvės atėmimo bausme;

Or. da

Pakeitimas 211
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) turėtų būti įsteigtas ekspertų komitetas 
(medicinos prietaisų koordinavimo grupė 
(MPKG)), kurį sudarys valstybių narių 
paskirti asmenys, atsižvelgiant į jų užduotis 
ir patirtį medicinos prietaisų ir diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų srityse, kad jis 
galėtų įvykdyti šiuo reglamentu ir 

(59) turėtų būti įsteigtas ekspertų komitetas 
(medicinos prietaisų koordinavimo grupė 
(MPKG)), kurį sudarys valstybių narių 
paskirti asmenys, atsižvelgiant į jų užduotis 
ir patirtį medicinos prietaisų ir diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų srityse, kad jis 
galėtų įvykdyti šiuo reglamentu ir 
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Reglamentu (ES) [.../...] dėl in vitro
diagnostikos medicinos prietaisų jam 
pavestas užduotis, teikti patarimus 
Komisijai ir padėti Komisijai ir valstybėms 
narėms užtikrinti suderintą šio reglamento 
įgyvendinimą;

Reglamentu (ES) [.../...] dėl in vitro
diagnostikos medicinos prietaisų jam 
pavestas užduotis, teikti patarimus 
Komisijai ir padėti Komisijai ir valstybėms 
narėms užtikrinti suderintą šio reglamento 
įgyvendinimą. Tam, kad būtų galima 
atlikti didelės rizikos prietaisų įvertinimą 
ir parengti klinikinio įvertinimo gaires ir 
bendrąsias technines specifikacijas, šiam 
ekspertų komitetui turėtų padėti Mokslinė 
patariamoji taryba, kurią sudaro tam 
tikrų medicinos sričių ekspertų grupės;

Or. en

Pakeitimas 212
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) reikėtų įsteigti Europos patariamąją 
grupę medicinos prietaisų klausimais, 
kurią sudarytų pacientų, gydytojų 
praktikų, slaugių, slaugytojų ir gydymo 
įstaigų administratorių asociacijų, 
susijusių medicinos prietaisų gamintojų ir 
kitų susijusių forumų atstovai, kuriai 
pirmininkautų Komisijos atstovas ir kuri 
teiktų konsultacijas MPKG techninių, 
mokslinių, socialinių ir ekonominių 
medicinos technologijų ir susijusių 
paslaugų, pripažintų šiame reglamente, 
pateikimo rinkai Sąjungoje aspektų 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) Komisija turėtų teikti mokslinę, 
techninę ir atitinkamą logistinę paramą 
koordinuojančiai nacionalinei institucijai ir 
užtikrinti, kad medicinos prietaisų 
reguliavimo sistema Sąjungos lygmeniu 
būtų veiksmingai įgyvendinama remiantis 
patikimais moksliniais įrodymais;

(61) Komisija turėtų teikti mokslinę, 
techninę ir atitinkamą logistinę paramą 
koordinuojančiai nacionalinei institucijai ir 
užtikrinti, kad medicinos prietaisų 
reguliavimo sistema Sąjungos lygmeniu 
būtų veiksmingai ir vienodai 
įgyvendinama remiantis patikimais 
moksliniais įrodymais;

Or. en

Pakeitimas 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) šiame reglamente paisoma pagrindinių 
teisių ir laikomasi principų, ypač pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, visų pirma žmogaus orumo, 
asmens neliečiamybės, asmens duomenų 
apsaugos, meno ir mokslo laisvės, laisvės 
užsiimti verslu ir teisės į nuosavybę. 
Valstybės narės šį reglamentą turėtų taikyti 
nepažeisdamos tų teisių ir principų;

(63) šiame reglamente paisoma pagrindinių 
teisių ir laikomasi principų, ypač pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, visų pirma žmogaus orumo, 
asmens neliečiamybės, laisvo informuoto 
asmens sutikimo principo, asmens 
duomenų apsaugos, meno ir mokslo 
laisvės, laisvės užsiimti verslu ir teisės į 
nuosavybę, taip pat Žmogaus teisių 
konvencijos. Valstybės narės šį reglamentą 
turėtų taikyti nepažeisdamos tų teisių ir 
principų;

Or. en

Pakeitimas 215
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis



AM\935943LT.doc 45/91 PE510.741v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
turinio reikalavimų, būtiniausių 
reikalavimų, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos, klasifikavimo 
taisyklių, atitikties vertinimo procedūrų ir 
dokumentų, kurie turi būti pateikti norint 
patvirtinti klinikinius bandymus; UPI 
sistemos sukūrimo; informacijos, kuri turi 
būti pateikta norint registruoti medicinos 
prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos 
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
turinio reikalavimų, būtiniausių 
reikalavimų, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos, klasifikavimo 
taisyklių, atitikties vertinimo procedūrų ir 
dokumentų, kurie turi būti pateikti norint 
patvirtinti klinikinius bandymus; UPI 
sistemos sukūrimo; informacijos, kuri turi 
būti pateikta norint registruoti medicinos 
prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos 
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Etaloninių laboratorijų veikla turėtų būti 
sutelkta į veiklą po pateikimo rinkai, kad 
jos savo darbu prisidėtų prie valdžios 
institucijų darbų. Visų pirma reikėtų 
užtikrinti etaloninių laboratorijų 
nepriklausomumą ir aiškiai apibrėžti jų 
užduotis. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
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teisės aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu 
laiku ir tinkamai persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. fi

Pakeitimas 216
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
turinio reikalavimų, būtiniausių
reikalavimų, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos, klasifikavimo 
taisyklių, atitikties vertinimo procedūrų ir 
dokumentų, kurie turi būti pateikti norint 
patvirtinti klinikinius bandymus; UPI 
sistemos sukūrimo; informacijos, kuri turi 
būti pateikta norint registruoti medicinos 
prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos 
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
turinio reikalavimų, reikalavimų, kuriuos 
turi atitikti paskelbtosios įstaigos, 
klasifikavimo taisyklių, atitikties vertinimo 
procedūrų ir dokumentų, kurie turi būti 
pateikti norint patvirtinti klinikinius 
bandymus; UPI sistemos sukūrimo;
informacijos, kuri turi būti pateikta norint 
registruoti medicinos prietaisus ir tam 
tikrus ekonominės veiklos vykdytojus;
mokesčių už paskelbtųjų įstaigų paskyrimą 
ir stebėseną dydžio ir struktūros; viešai 
prieinamos informacijos apie klinikinius 
bandymus; ES lygmens prevencinių 
sveikatos apsaugos priemonių priėmimo;
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priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

taip pat Europos Sąjungos etaloninių 
laboratorijų užduočių bei kriterijų ir 
mokesčių už jų pateikiamas mokslines 
nuomones dydžio ir struktūros. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pagrindimas

Kad būtų standartizuoti reikalavimai, kurių turės laikytis visų valstybių narių paskelbtosios 
įstaigos, ir užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, reikėtų pateikti nuorodą į joms taikomus 
„reikalavimus“, o ne į „būtiniausius reikalavimus“. Be to, ši formuluotė atitinka formuluotę, 
naudojamą paskelbtųjų įstaigų atžvilgiu Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 768/2008/EB.

Pakeitimas 217
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
klasifikavimo taisyklių ir dokumentų, kurie 
turi būti pateikti norint patvirtinti 
klinikinius bandymus; UPI sistemos 
sukūrimo; informacijos, kuri turi būti 
pateikta norint registruoti medicinos 
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paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
turinio reikalavimų, būtiniausių 
reikalavimų, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos, klasifikavimo
taisyklių, atitikties vertinimo procedūrų ir 
dokumentų, kurie turi būti pateikti norint 
patvirtinti klinikinius bandymus; UPI 
sistemos sukūrimo; informacijos, kuri turi 
būti pateikta norint registruoti medicinos 
prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos 
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Esminiai šio reglamento aspektai, 
pavyzdžiui, bendrieji saugos ir 
veiksmingumo reikalavimai, į techninius 
dokumentus įtraukti aspektai ir 
būtiniausias ES atitikties deklaracijos 
turinys gali būti keičiami tik laikantis 
įprastos teisėkūros procedūros. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. cs

Pakeitimas 218
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
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atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
turinio reikalavimų, būtiniausių 
reikalavimų, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos, klasifikavimo 
taisyklių, atitikties vertinimo procedūrų ir 
dokumentų, kurie turi būti pateikti norint 
patvirtinti klinikinius bandymus; UPI 
sistemos sukūrimo; informacijos, kuri turi 
būti pateikta norint registruoti medicinos 
prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos 
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
turinio reikalavimų, būtiniausių 
reikalavimų, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos, klasifikavimo 
taisyklių, atitikties vertinimo procedūrų ir 
dokumentų, kurie turi būti pateikti norint 
patvirtinti klinikinius bandymus; UPI 
sistemos sukūrimo; informacijos, kuri turi 
būti pateikta norint registruoti medicinos 
prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos 
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Tačiau svarbūs šio reglamento aspektai, 
pavyzdžiui, bendrieji saugos ir 
veiksmingumo reikalavimai, aspektai, 
kurie turi būti nagrinėjami techniniuose 
dokumentuose, būtiniausias Sąjungos 
atitikties deklaracijos turinys, atitikties 
vertinimo procedūrų keitimo iš dalies arba 
papildymo tvarka, gali būti iš dalies 
keičiami tik laikantis įprastos teisėkūros 
procedūros. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
teisės aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu 
laiku ir tinkamai persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en
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Pagrindimas

Paminėtos dalys yra svarbūs teisės akto aspektai, taigi jie negali būti keičiami deleguotaisiais 
aktais pagal SESV 290 straipsnį.

Pakeitimas 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
turinio reikalavimų, būtiniausių 
reikalavimų, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos, klasifikavimo 
taisyklių, atitikties vertinimo procedūrų ir 
dokumentų, kurie turi būti pateikti norint 
patvirtinti klinikinius bandymus; UPI 
sistemos sukūrimo; informacijos, kuri turi 
būti pateikta norint registruoti medicinos 
prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos 
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
turinio reikalavimų, būtiniausių 
reikalavimų, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos, klasifikavimo 
taisyklių, atitikties vertinimo procedūrų ir 
dokumentų, kurie turi būti pateikti norint 
patvirtinti klinikinius bandymus; UPI 
sistemos sukūrimo; informacijos, kuri turi 
būti pateikta norint registruoti medicinos 
prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos 
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 



AM\935943LT.doc 51/91 PE510.741v01-00

LT

kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Vis dėlto pagrindiniai šio reglamento 
aspektai, pvz., bendrieji saugos ir 
veiksmingumo reikalavimai, nuostatos dėl 
techninių dokumentų ir ženklinimo CE 
atitikties ženklu reikalavimai, taip pat bet 
kokio jo dalinio keitimo ar papildymo 
tvarka, turėtų būti nustatomi tik laikantis 
įprastos teisėkūros procedūros. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pagrindimas

Minėtieji aspektai yra itin svarbūs šiam reglamentui. Todėl jie neturėtų būti keičiami pagal 
deleguotųjų aktų procedūrą.

Pakeitimas 220
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) tam, kad ekonominės vykdytojai, 
paskelbtosios įstaigos, valstybės narės ir 
Komisija galėtų prisitaikyti prie šiame 
reglamente numatytų pokyčių, reikėtų 
nustatyti pakankamą pereinamąjį laikotarpį 
tokiam prisitaikymui ir organizacinėms 
priemonėms, kurių turi būti imtasi siekiant 
užtikrinti jo tinkamą taikymą. Ypač svarbu, 
kad iki taikymo datos būtų paskirta 
pakankamai paskelbtųjų įstaigų pagal 
naujus reikalavimus, siekiant išvengti 
medicinos prietaisų trūkumo rinkoje;

(68) tam, kad ekonominės vykdytojai, 
paskelbtosios įstaigos, valstybės narės ir 
Komisija galėtų prisitaikyti prie šiame 
reglamente numatytų pokyčių, reikėtų 
nustatyti pakankamą pereinamąjį laikotarpį 
tokiam prisitaikymui ir organizacinėms 
priemonėms, kurių turi būti imtasi siekiant 
užtikrinti jo tinkamą taikymą. Ypač svarbu, 
kad iki taikymo datos būtų paskirta 
pakankamai paskelbtųjų įstaigų pagal 
naujus reikalavimus, siekiant išvengti 
medicinos prietaisų trūkumo rinkoje.
Paskelbtosios įstaigos yra ekonominės 
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veiklos vykdytojai ir jos gali būti 
vertinamos kaip ekonominiai ekonominės 
veiklos vykdytojai, kurie turi būti 
sukoncentruoti. Svarbu, kad paskelbtosios 
įstaigos galėtų bendradarbiauti ir kad dėl 
paskelbtųjų įstaigų koncentracijos MVĮ 
nebūtų sunkiau pradėti verslo;

Or. fi

Pakeitimas 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) tam, kad ekonominės vykdytojai,
paskelbtosios įstaigos, valstybės narės ir 
Komisija galėtų prisitaikyti prie šiame 
reglamente numatytų pokyčių, reikėtų 
nustatyti pakankamą pereinamąjį laikotarpį
tokiam prisitaikymui ir organizacinėms 
priemonėms, kurių turi būti imtasi 
siekiant užtikrinti jo tinkamą taikymą.
Ypač svarbu, kad iki taikymo datos būtų 
paskirta pakankamai paskelbtųjų įstaigų 
pagal naujus reikalavimus, siekiant išvengti 
medicinos prietaisų trūkumo rinkoje;

(68) tam, kad ekonominės veiklos
vykdytojai, ypač MVĮ, galėtų prisitaikyti 
prie šiame reglamente numatytų pokyčių ir 
užtikrinti tinkamą reglamento taikymą, 
reikėtų nustatyti pakankamą pereinamąjį 
laikotarpį organizacinėms priemonėms. Vis 
dėlto šio reglamento dalys, darančios 
tiesioginį poveikį valstybėms narėms ir 
Komisijai, turėtų būti įgyvendintos kiek 
galima greičiau. Ypač svarbu, kad iki 
taikymo datos būtų paskirta pakankamai 
paskelbtųjų įstaigų pagal naujus 
reikalavimus, siekiant išvengti medicinos 
prietaisų trūkumo rinkoje. Taip pat nuo 
taikymo dienos esamos paskelbtosios 
įstaigos, atsakingos už III klasės 
prietaisus, turi teikti paraišką dėl 
paskelbtosios įstaigos statuso suteikimo 
pagal šio reglamento 31 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 222
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kurias turi atitikti žmonėms skirti 
medicinos prietaisai ir jų priedai, kurie yra 
pateikiami rinkai arba pradedami naudoti.

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kurias turi atitikti žmonėms skirti 
medicinos prietaisai, jų priedai ir estetinės 
paskirties medicinos prietaisai, kurie yra 
pateikiami rinkai arba pradedami naudoti 
Sąjungoje.

Or. fr

Pagrindimas

Prietaisai, skirti naudoti estetikos tikslais, taip pat turėtų patekti į reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 223
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, medicinos prietaisai 
ir jų priedai toliau vadinami prietaisais.

Taikant šį reglamentą, medicinos prietaisai,
jų priedai ir estetinės paskirties medicinos 
prietaisai toliau vadinami prietaisais.

Or. fr

Pagrindimas

Prietaisai, skirti naudoti estetikos tikslais, taip pat turėtų patekti į reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 224
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) produktams, kuriuose yra biologinių 
medžiagų ar organizmų, išskyrus 
nurodytuosius c ir e punktuose, kurie yra 

f) produktams, kuriuose yra biologinių 
medžiagų ar organizmų, išskyrus 
nurodytuosius c ir e punktuose, kurie yra 
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gyvybingi, įskaitant gyvus 
mikroorganizmus, bakterijas, grybus ar 
virusus, arba kurie iš jų sudaryti;

gyvybingi ir daro numatytą poveikį 
farmakologinėmis, imunologinėmis ar 
metabolinėmis priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu medicinos prietaisams, kurie susideda iš gyvybingų biologinių medžiagų, taikoma 
Direktyva 93/42/EEB. Bendrai neįtraukus biologinių medžiagų, kurios nedaro numatyto 
poveikio farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, būtų prarasti 
šiuo metu rinkoje esantys saugūs ir veiksmingi medicininiai prietaisai, kurie nebus patvirtinti 
kaip medicininiai produktai, nes jų veikimas nėra nei farmakologinis, nei imunologinis, nei 
metabolinis.

Pakeitimas 225
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) produktams, kuriuose yra biologinių 
medžiagų ar organizmų, išskyrus 
nurodytuosius c ir e punktuose, kurie yra 
gyvybingi, įskaitant gyvus 
mikroorganizmus, bakterijas, grybus ar 
virusus, arba kurie iš jų sudaryti;

f) produktams, kuriuose yra biologinių 
medžiagų ar organizmų, išskyrus 
nurodytuosius c ir e punktuose, kurie yra 
gyvybingi ir daro pagrindinį poveikį 
farmakologinėmis, imunologinėmis ar 
metabolinėmis priemonėmis;

Or. de

Pakeitimas 226
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) produktams, kuriuose yra biologinių 
medžiagų ar organizmų, išskyrus 
nurodytuosius c ir e punktuose, kurie yra 
gyvybingi, įskaitant gyvus 

f) visiems produktams, kuriuose yra 
biologinių medžiagų ar organizmų, 
išskyrus nurodytuosius c ir e punktuose, 
kurie yra gyvybingi, įskaitant gyvus 
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mikroorganizmus, bakterijas, grybus ar 
virusus, arba kurie iš jų sudaryti;

mikroorganizmus, bakterijas, grybus ar 
virusus, arba kurie iš jų sudaryti;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu medicinos prietaisams, kurie susideda iš gyvybingų biologinių medžiagų, taikoma 
Direktyva 93/42/EEB. Bendrai neįtraukus biologinių medžiagų, kurios nedaro numatyto 
poveikio farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, būtų prarasti 
šiuo metu rinkoje esantys saugūs ir veiksmingi medicinos prietaisai, kurie nebus patvirtinti 
kaip medicininiai produktai, nes jų veikimas nėra nei farmakologinis, nei imunologinis, nei 
metabolinis.

Pakeitimas 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) prietaisams, kuriuos sudaro ryti 
skirtos medžiagos ar medžiagų derinys, 
kurie pasisavinami arba paskleidžiami 
žmogaus organizme ir kurie, remiantis 
patikimais moksliniais įrodymais, nedaro 
neigiamo poveikio pacientų sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 228
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai prietaiso, kuris tiekiamas rinkai ar 
naudojamas laikantis gamintojo nurodymų, 
neatsiejama sudedamoji dalis yra 
medžiaga, kuri, naudojama atskirai, būtų 
laikoma vaistu, kaip apibrėžta Direktyvos 

Kai prietaiso, kuris tiekiamas rinkai ar 
naudojamas laikantis gamintojo nurodymų, 
neatsiejama sudedamoji dalis yra 
medžiaga, kuri, naudojama atskirai, būtų 
laikoma vaistu, kaip apibrėžta Direktyvos 
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2001/83/EB 1 straipsnio 2 dalyje, taip pat 
vaistu, gautu iš žmogaus kraujo ar žmogaus 
kraujo plazmos, papildančiu prietaiso 
veikimą, tas prietaisas vertinamas ir 
registruojamas laikantis šio reglamento.

2001/83/EB 1 straipsnio 2 dalyje, taip pat 
vaistu, gautu iš žmogaus kraujo ar žmogaus 
kraujo plazmos, papildančiu prietaiso 
veikimą, tas prietaisas, pasikonsultavus su 
nacionaline vaistų agentūra arba su 
Europos vaistų agentūra, vertinamas ir 
registruojamas laikantis šio reglamento.

Or. en

Pakeitimas 229
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šis reglamentas netrukdo toliau taikyti 
priemonių, nustatytų 2003 m. sausio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/98/EB ir penkiose jos 
antrinėse direktyvose, kuriose nustatomi 
žmogaus kraujo ir kraujo komponentų 
surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo 
ir paskirstymo kokybės ir saugos 
standartai.
Direktyvos 2002/98/EB 10 straipsnis 
(Personalas), 14 straipsnis 
(Susekamumas), 15 straipsnis 
(Pranešimai apie pavojingus
nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas), 
19 straipsnis (Donorų patikrinimas) ir 29 
straipsnis (Techniniai reikalavimai ir jų 
pritaikymas prie mokslo ir technikos 
pažangos) užtikrina donorų ir pacientų 
saugą ir šių esamų standartų laikomasi 
toliau.

Or. en

Pakeitimas 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Reglamentas dėl medicinos prietaisų 
Sąjungos lygmeniu nevaržo valstybių 
narių galimybės laisvai spręsti, ar apriboti 
bet kokio konkretaus tipo prietaisų 
naudojimą, kai jis susijęs su aspektais, 
kurie neįtraukti į šį reglamentą. 

Or. en

Pakeitimas 231
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Šis reglamentas nevaržo valstybių 
narių sprendimo, ar apriboti bet kokio 
konkretaus tipo medicinos prietaisų 
naudojimą, kai jis susijęs su aspektais, 
kurie nesuderinti su šiuo reglamentu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka IVD reglamento 13 pakeitimą ir farmacijos teisės aktų nuostatą.

Pakeitimas 232
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) medicinos prietaisas – bet kuris 1) medicinos prietaisas – bet kuris 
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instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba 
kitas gaminys, kurį gamintojas patį vieną ar 
su kitais prietaisais numatė naudoti žmogui 
vienu arba keliais medicinos tikslais:

instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba 
kitas gaminys, kurį gamintojas patį vieną ar 
su kitais prietaisais numatė naudoti žmogui 
vienu arba keliais konkrečiais tiesioginiais 
ar netiesioginiais medicinos tikslais:

Or. en

Pakeitimas 233
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

− ligos prevencijai, ligai diagnozuoti, 
stebėti, numatyti, gydyti ar palengvinti,

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka IVD reglamento 14 pakeitimą.

Pakeitimas 234
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 1 punkto penktos įtraukos pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ir kuris, kai naudojamas pagal pagrindinę
paskirtį, neveikia žmogaus organizmo iš 
vidaus ar išorės farmakologinėmis, 
imunologinėmis ar metabolinėmis 
priemonėmis, tačiau jos gali būti 
naudojamos kaip pagalbinės priemonės 
tinkamam prietaiso veikimui užtikrinti.

ir kuris, kai naudojamas pagal paskirtį, 
neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar 
išorės farmakologinėmis, imunologinėmis 
ar metabolinėmis priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 1 punkto penktos įtraukos 1 a pastraipa(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvairių gamintojų gaminamų ir skirtų 
naudoti su prijungimo ar sujungimo 
sistema, kuria tiekiami skysčiai, 
medicinos prietaisų tipas 
patvirtinamas / standartizuojamas siekiant 
užtikrinti, kad lėtinėmis ligomis sergantys 
pacientai būtų tinkamai gydomi. Kitaip 
būtų neįmanoma užtikrinti prietaisų 
naudojimą pagal paskirtį.

Or. it

Pakeitimas 236
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 1 punkto penktos įtraukos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Implantuojamieji arba kiti žmonėms skirti 
invaziniai produktai, kurie yra išvardyti 
XV priede, laikomi medicinos prietaisais, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie yra numatyti 
gamintojo naudoti medicinos tikslais, ar 
ne.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct. This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
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market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV. Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Pakeitimas 237
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 1 punkto penktos įtraukos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Implantuojamieji arba kiti žmonėms skirti 
invaziniai produktai, kurie yra išvardyti 
XV priede, laikomi medicinos prietaisais, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie yra numatyti 
gamintojo naudoti medicinos tikslais, ar 
ne.

XV priede išvardyti implantuojamieji arba 
kiti žmonėms skirti invaziniai produktai ir 
produktai, kuriems naudojamos išorinės 
fizinės veikliosios medžiagos, laikomi 
medicinos prietaisais.

Or. fr

Pakeitimas 238
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) medicinos prietaiso priedas – gaminys, 
kuris, nors ir nėra medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisu (-
ais), kad būtų galima sudaryti galimybę
arba padėti prietaisą (-us) naudoti pagal jo
(jų) paskirtį (-is);

2) medicinos prietaiso priedas – gaminys, 
kuris, nors ir nėra medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisu (-
ais), kad būtų galima sudaryti galimybę 
prietaisą (-us) naudoti pagal jo (jų) paskirtį
(-is) arba ypač padėti užtikrinti medicinos 
prietaiso (-ų) medicininį tinkamumą 
atsižvelgiant į jo (jų) numatytą paskirtį;

Or. en
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Pakeitimas 239
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) medicinos prietaiso priedas – gaminys, 
kuris, nors ir nėra medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisu (-
ais), kad būtų galima sudaryti galimybę 
arba padėti prietaisą (-us) naudoti pagal jo 
(jų) paskirtį (-is);

2) medicinos prietaiso priedas – gaminys, 
kuris gamintojo yra skirtas naudoti kartu su 
vienu ar keliais medicinos prietaisu (-ais), 
kad būtų galima sudaryti galimybę arba 
padėti prietaisą (-us) naudoti pagal jo (jų) 
paskirtį (-is);

Or. fr

Pagrindimas

Dėl teksto dalies „nors ir nėra medicinos prietaisas“ atsiranda neaiškumas dėl šio 
reglamento taikymo medicinos prietaisų priedams ir dėl to, kad jie nurodyti 1 straipsnio 1 
dalies 2 pastraipoje kaip „prietaisai“ taip pat kaip ir medicinos prietaisai. Frazė „nors ir 
nėra medicinos prietaisas“ turėtų būti išbraukta iš „medicinos prietaiso priedo“ apibrėžties, 
kad neliktų neaiškumo.

Pakeitimas 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) medicinos prietaiso priedas – gaminys, 
kuris, nors ir nėra medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisu (-
ais), kad būtų galima sudaryti galimybę
arba padėti prietaisą (-us) naudoti pagal jo
(jų) paskirtį (-is);

2) medicinos prietaiso priedas – gaminys, 
kuris, nors ir nėra medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisu (-
ais), kad būtų galima sudaryti galimybę 
prietaisą (-us) naudoti pagal jo (jų) paskirtį
(-is) arba ypač padėti užtikrinti medicinos 
prietaiso (-ų) medicininį tinkamumą 
atsižvelgiant į jo (jų) numatytą paskirtį (-
is);

Or. en
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Pakeitimas 241
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) prietaisas, skirtas naudoti estetikos 
tikslais – bet kuris instrumentas, aparatas, 
įtaisas, programinė įranga, implantas, 
reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, 
kuris, kaip yra numatęs gamintojas, 
vienas ar su kitais prietaisais turėtų būti 
naudojamas žmogaus fizinei išvaizdai 
keisti (ne terapijos ar rekonstrukcijos 
tikslais) implantuojant jį į žmogaus kūną, 
pritvirtinant jį prie akies paviršiaus arba 
naudojant jį audinio ar ląstelės reakcijai 
ant išorinių arba ne išorinių žmogaus 
kūno dalių sukelti.
Tatuiravimo ir vėrimo reikmenys 
nelaikomi prietaisais, skirtais naudoti 
estetikos tikslais,

Or. fr

Pagrindimas

Prietaisai, skirti naudoti estetikos tikslais, taip pat turėtų patekti į reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Įvairių gamintojų gaminamų 
medicinos prietaisų priedų tipas 
patvirtinamas / standartizuojamas siekiant 
užtikrinti, kad gydant pacientus jie visada 
ir visur veiktų kaip nurodyta ir būtų 
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naudojami pagal tikslą.

Or. it

Pakeitimas 243
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) pagal užsakymą pagamintas prietaisas –
tai bet koks prietaisas, pagamintas
specialiai pagal raštu išdėstytus medicinos 
gydytojo, gydytojo odontologo ar bet kurio 
kito asmens, kuriam leidžiama tai daryti 
pagal nacionalinę teisę, vadovaujantis šia 
asmens profesinę kvalifikacija,
nurodymus, kuriam jo atsakomybe 
suteikiamos konkrečios konstrukcijos 
savybės ir yra kuris skirtas naudoti tik 
konkrečiam pacientui.

3) pagal užsakymą pagamintas prietaisas –
tai bet koks tinkamai kvalifikuoto asmens 
specialiai pagamintas prietaisas, išimtinai 
skirtas individualiems konkretaus 
paciento reikalavimams ir reikmėms 
patenkinti. Kalbant konkrečiai, pagal 
užsakymą pagamintas prietaisas gali būti 
pagamintas remiantis raštu išdėstytais
medicinos gydytojo, gydytojo odontologo 
ar bet kurio kito asmens, kuriam leidžiama 
tai daryti pagal nacionalinę teisę, 
vadovaujantis šia asmens profesinę 
kvalifikacija, nurodymais, kuriam jo 
atsakomybe suteikiamos konkrečios 
konstrukcijos savybės ir yra kuris skirtas 
naudoti tik konkrečiam pacientui. Tačiau 
masinės gamybos prietaisai, kuriuos 
reikia pritaikyti, kad jie atitiktų 
specifinius medicinos gydytojo, gydytojo 
odontologo ar bet kurio kito 
profesionalaus naudotojo reikalavimus ir 
prietaisai, kurie pagaminti masinės
gamybos būdu naudojant pramoninius 
gamybos procesus pagal rašytinius 
medicinos gydytojo, gydytojo odontologo 
ar bet koks kitas įgalioto asmens 
nurodymus, nelaikomi prietaisais, 
pagamintais pagal užsakymą;

Or. de

Pagrindimas

Pagal užsakymą pagaminto prietaiso, kaip prietaiso, kuriam būtinas gydytojo receptas, 
apibrėžtis pernelyg ribota. Pvz., klausos aparatų tiekėjai nuolat gamina ausies aparatus, nors 
tokiems ausies aparatams recepto nereikalaujama. Todėl apibrėžtis turėtų būti atitinkamai 
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papildyta. 

Pakeitimas 244
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) aktyvusis prietaisas - bet koks prietaisas, 
kurių veikimas priklauso nuo elektros 
energijos šaltinio arba kokio nors kito 
energijos šaltinio, išskyrus tiesiogiai 
gravitacijos generuojamos energijos 
prietaisą, kuris veikia keičiant energijos 
tankį ar konvertuojant šią energiją. 
Prietaisai, skirti perduoti energiją, 
medžiagas ar kitus elementus tarp 
aktyviojo prietaiso ir paciento be jokių 
esminių pokyčių, nelaikomi aktyviaisiais 
prietaisais.

4) aktyvusis prietaisas – bet koks 
prietaisas, kurio veikimas priklauso nuo 
elektros energijos šaltinio arba kokio nors 
kito energijos šaltinio, išskyrus tiesiogiai
žmogaus kūno ar gravitacijos 
generuojamos energijos prietaisą, kuris 
veikia keičiant energijos tankį ar 
konvertuojant šią energiją. Prietaisai, skirti 
perduoti energiją, medžiagas ar kitus 
elementus tarp aktyviojo prietaiso ir 
paciento be jokių esminių pokyčių, 
nelaikomi aktyviaisiais prietaisais.

Or. en

Pakeitimas 245
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) aktyvusis prietaisas - bet koks prietaisas, 
kurių veikimas priklauso nuo elektros 
energijos šaltinio arba kokio nors kito 
energijos šaltinio, išskyrus tiesiogiai 
gravitacijos generuojamos energijos 
prietaisą, kuris veikia keičiant energijos 
tankį ar konvertuojant šią energiją. 
Prietaisai, skirti perduoti energiją, 
medžiagas ar kitus elementus tarp 
aktyviojo prietaiso ir paciento be jokių 
esminių pokyčių, nelaikomi aktyviaisiais 

4) aktyvusis prietaisas – bet koks 
prietaisas, kurio veikimas priklauso nuo 
elektros energijos šaltinio arba kokio nors 
kito energijos šaltinio, išskyrus tiesiogiai 
žmogaus kūno ar gravitacijos 
generuojamos energijos prietaisą, kuris 
veikia keičiant energijos tankį ar 
konvertuojant šią energiją. Prietaisai, skirti 
perduoti energiją, medžiagas ar kitus 
elementus tarp aktyviojo prietaiso ir 
paciento be jokių esminių pokyčių, 
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prietaisais. nelaikomi aktyviaisiais prietaisais.

Or. de

Pakeitimas 246
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Autonominė programinė įranga laikoma 
aktyviuoju prietaisu;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 247
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 5 punkto antros įtraukos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet koks prietaisas, skirtas iš dalies įdėti į 
žmogaus kūną chirurginės intervencijos 
būdu ir ten likti po procedūros mažiausiai 
30 dienų, taip pat laikomas implantuojamu 
prietaisu;

Bet koks prietaisas, skirtas iš dalies įdėti į 
žmogaus kūną chirurginės intervencijos 
būdu ir ten likti po procedūros mažiausiai 
30 dienų, taip pat laikomas implantuojamu 
prietaisu, išskyrus bet kokį prietaisą, 
numatytą dėti į dantis, kuris priskiriamas 
IIa klasei ir todėl jam šio reglamento 
16 straipsnis netaikomas;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šio reglamento 8 taisykle, implantuojamas prietaisas, numatytas dėti į dantis 
(dantų plombos), priskirtinas IIa klasei. Nėra mokslinio ar medicininio pagrindo, dėl kurio 
dantų plomboms turėtų būti taikomi implantuojamiems prietaisams pagal šį reglamentą 
taikytini reikalavimai, pvz., pagal 16 straipsnį numatytas reikalavimas kartu su prietaisu 
pateikti implanto kortelę.
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Pakeitimas 248
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 5 punkto antros įtraukos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet koks prietaisas, skirtas iš dalies įdėti į 
žmogaus kūną chirurginės intervencijos 
būdu ir ten likti po procedūros mažiausiai 
30 dienų, taip pat laikomas implantuojamu 
prietaisu;

Bet koks prietaisas, skirtas iš dalies įdėti į 
žmogaus kūną chirurginės intervencijos 
būdu ir ten likti po procedūros mažiausiai 
30 dienų, taip pat laikomas implantuojamu 
prietaisu;

implantuojamas prietaisas – bet koks 
prietaisas, įskaitant tuos, kurie iš dalies ar 
visiškai pasisavinami, skirtas 

Or. en

Pagrindimas

Į dantis dedamos dantų plombos neturėtų būti laikomos implantuojamais prietaisais. Tačiau 
žandikaulyje tvirtinami dantų implantai (ir kaulų implantai) bus laikomi implantuojamais 
prietaisais.

Pakeitimas 249
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) vienkartinis prietaisas – prietaisas, 
skirtas naudoti individualiam pacientui per 
vieną procedūrą.

8) vienkartinis prietaisas – prietaisas, 
skirtas naudoti individualiam pacientui per 
vieną procedūrą, kurį išbandžius įrodyta, 
kad jo neįmanoma panaudoti dar kartą.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai turi teikti išsamią informaciją, kuria būtų pagrįsta, kodėl medicinos prietaisas 
negali būti pakartotinai panaudotas arba kodėl jį pakartotinai naudojant kiltų pavojus 
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pacientų / naudotojų saugumui. Jei pateiktos objektyvios priežastys, kodėl prietaiso 
neįmanoma panaudoti pakartotinai, medicinos prietaisas neperdirbamas. Remiantis šia 
specialia nuostata turėtų būti vengiama medicinos prietaisus pernelyg dažnai ženklinti kaip 
vienkartinius ir užtikrinta geresnė perdirbimo kontrolė.

Pakeitimas 250
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) vienkartiniam naudojimui skirtas 
prietaisas – prietaisas, kurį individualus 
pacientas turėtų naudoti vienos 
procedūros metu, ir neįrodyta, kad jo 
neįmanoma panaudoti dar kartą;

Or. en

Pagrindimas

Papildant vienkartinio prietaiso apibrėžtį, jei neturima įrodymų, kad vienkartinio prietaiso 
neįmanoma panaudoti dar kartą, perdirbėjui paliekama galimybė spręsti dėl perdirbimo, jei 
įrodyta, kad toks perdirbimas saugus, ir vadovaujamasi 15 straipsnio nuostatomis. 
Informacija etiketėje ir naudojimo instrukcijoje pateikiama informacija (kaip nustatyta 
I priedo 19.2 ir 19.3 skirsniuose) turėtų būti atitinkamai pakeista, kad būtų atspindėtas 
nurodytas vienkartinio prietaiso ir vienkartiniam naudojimui skirto prietaiso skirtumas.

Pakeitimas 251
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 8 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) daugkartinis prietaisas – pakartotinai 
naudoti tinkamas prietaisas, kartu su 
kuriuo turi būti pateikiama informacija 
apie atitinkamus veiksmus, kuriuos 
vykdant prietaisą galima naudoti 
pakartotinai, įskaitant valymą, 
dezinfekciją, pakavimą ir, jei tinka, 
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prietaiso sterilizacijos metodą, kad jį būtų 
galima sterilizuoti iš naujo, taip pat bet 
kokius pakartotinio naudojimo kartų 
skaičiaus apribojimus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant daugiau aiškumo ir kitaip negu vienkartiniam naudojimui skirti prietaisai, prietaisai, 
kuriuos, kaip įrodyta, galima panaudoti pakartotinai, turėtų būti apibrėžiami kaip 
daugkartiniai prietaisai.

Pakeitimas 252
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) tiekimas rinkai – prietaisų, išskyrus 
tiriamuosius prietaisus, tiekimas 
paskirstymo, vartojimo arba naudojimo 
Sąjungos rinkoje tikslais, vykdomas kaip 
komercinė veikla už atlygį arba 
nemokamai;

16) tiekimas rinkai – prietaisų, išskyrus 
tiriamuosius prietaisus, tiekimas 
paskirstymo, vartojimo arba naudojimo 
Sąjungos rinkoje tikslais už atlygį arba 
nemokamai;

Or. en

Pakeitimas 253
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 19 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris gamina ar visiškai 
rekonstruoja prietaisą arba turi sukurtą, 
pagamintą ar visiškai rekonstruotą
prietaisą ir parduoda savo vardu arba
naudodamas prekės ženklą.

19) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, atsakingas už prietaiso gamybą, 
dizainą, pakavimą ir ženklinimą arba 
kuris prietaisą visapusiškai rekonstruoja ir 
jį parduoda savo vardu.
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Or. cs

Pakeitimas 254
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 19 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris gamina ar visiškai 
rekonstruoja prietaisą arba turi sukurtą, 
pagamintą ar visiškai rekonstruotą prietaisą 
ir parduoda savo vardu arba naudodamas 
prekės ženklą.

19) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris gamina ar visiškai 
rekonstruoja prietaisą arba turi sukurtą, 
pagamintą ar visiškai rekonstruotą prietaisą 
ir parduoda savo vardu arba naudodamas 
prekės ženklą.

Or. en

Pakeitimas 255
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 19 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris gamina ar visiškai
rekonstruoja prietaisą arba turi sukurtą, 
pagamintą ar visiškai rekonstruotą 
prietaisą ir parduoda savo vardu arba 
naudodamas prekės ženklą.

19) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, atsakingas už prietaiso 
projektavimą, gamybą, įpakavimą bei 
ženklinimą prieš pateikiant šį gaminį 
rinkai savo vardu, nepriklausomai nuo to,
ar jis pats atliko tuos veiksmus, ar jo 
pavedimu – trečioji šalis; Šiame 
reglamente numatyti gamintojų 
įsipareigojimai taip pat taikomi fiziniams 
arba juridiniams asmenims, kurie 
surenka, įpakuoja, perdirba, visiškai
atnaujina arba ženklina etiketėmis vieną 
ar daugiau gatavų gaminių ir (arba) 
nustato jų, kaip prietaisų, paskirtį, 
ketindami juos pateikti į rinką savo vardu 
arba naudodamas prekės ženklą.
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Or. en

Pakeitimas 256
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 19 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris gamina ar visiškai 
rekonstruoja prietaisą arba turi sukurtą, 
pagamintą ar visiškai rekonstruotą prietaisą 
ir parduoda savo vardu arba naudodamas 
prekės ženklą.

19) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris gamina ar visiškai 
rekonstruoja prietaisą arba turi sukurtą, 
pagamintą ar visiškai rekonstruotą prietaisą 
ir parduoda savo vardu.

Or. de

Pagrindimas

Prietaiso prekės ženklas jo gamintojo apibrėžčiai teisiniu požiūriu neaktualus.

Pakeitimas 257
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

24) sveikatos įstaiga – tai organizacija, 
kurios pagrindinė paskirtis yra pacientų 
sveikatos priežiūra ir kuri yra teisni, kad 
galėtų vykdyti tokią veiklą;

Or. cs

Pakeitimas 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 24 punktas



AM\935943LT.doc 71/91 PE510.741v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg neaišku, kokios organizacijos patektų į šią kategoriją, kurios pagrindinis tikslas –
visuomenės sveikatos stiprinimas, nes jis niekur nėra apibrėžtas. Todėl siekiant išvengti 
painiavos ir netikrumo, šią formuluotę reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 27 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) perdirbimas – procesas, atliekamas su 
naudotu prietaisu, kad būtų galima saugiai 
pakartotinai jį naudoti, įskaitant valymą, 
dezinfekavimą, sterilizavimą ir susijusias 
procedūras, taip pat naudoto prietaiso 
techninių ir funkcinių saugos aspektų 
išbandymą ir atnaujinimą;

27) perdirbimas – procesas, atliekamas su 
naudotu prietaisu, kad būtų galima saugiai 
pakartotinai jį naudoti, įskaitant valymą, 
dezinfekavimą, sterilizavimą ir susijusias 
procedūras, taip pat naudoto prietaiso 
techninių ir funkcinių saugos aspektų 
išbandymą ir atnaujinimą; į šią apibrėžtį 
neįtraukiama įprastos prietaiso priežiūros 
veikla;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad į šią kategoriją nebūtų įtrauktos įprastos priežiūros operacijos (pvz., plaučių 
vėdintuvų patikrinimas ligoninėse).

Pakeitimas 260
Thomas Ulmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 31 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a) sauga – nepriimtinos pacientams ar 
naudotojams keliamos rizikos nebuvimas 
ar pašalinimas.

Or. de

Pakeitimas 261
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32) klinikinis įvertinimas – klinikinių 
duomenų, susijusių su prietaisu, vertinimas 
ir analizė siekiant patikrinti prietaiso saugą 
ir veiksmingumą, kai jis naudojamas pagal 
gamintojo numatytą paskirtį;

32) klinikinis įvertinimas – klinikinių 
duomenų, susijusių su prietaisu, vertinimas 
ir analizė siekiant patikrinti prietaiso saugą, 
veikimą ir veiksmingumą, kai jis 
naudojamas pagal gamintojo numatytą 
paskirtį;

Or. en

Pakeitimas 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33) klinikinis bandymas – tai bet koks 
sisteminis tyrimas su vienu arba daugiau 
žmonių, skirtas įvertinti prietaiso saugą
arba veikimą;

33) klinikinis bandymas – tai bet koks 
sisteminis tyrimas su vienu arba daugiau 
žmonių, skirtas įvertinti prietaiso saugą,
veikimą ar veiksmingumą;

Or. de
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Pagrindimas

Klinikiniu bandymu turėtų būti siekiama nustatyti ne tik gaminio saugos ir veikimo lygį, bet ir
sužinoti, ar jis veiksmingas palyginti su kitomis gydymo rūšimis.

Pakeitimas 263
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio bandymo inicijavimą ir 
valdymą;

37) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio bandymo inicijavimą ir 
valdymą, vykdymą ar finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio bandymo inicijavimą ir
valdymą;

37) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio bandymo inicijavimą, 
valdymą ir vadovavimą jam ir (arba) jo 
finansavimą;

Or. de

Pakeitimas 265
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 37 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio bandymo inicijavimą ir
valdymą;

37) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio bandymo inicijavimą,
valdymą arba finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 37 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37a) klinikinio tyrimo atitikties vertinimas 
– atsakingų valdžios institucijų atliekamas 
susijusių oficialių dokumentų, priemonių 
ir įrašų patikrinimas bei patikrinimas, ar 
yra pakankamas draudimas. Toks 
patikrinimas gali būti atliekamas 
užsakovo patalpose ir (arba) mokslinių 
tyrimų įstaigoje arba ten, kur, atsakingos 
valdžios institucijos manymu, reikia atlikti 
patikrinimą.

Or. de

Pagrindimas

Šiame reglamente, priešingai nei pasiūlyme dėl reglamento, išdėstytame Komisijos 
komunikate COM(2012)369 final), neįtrauktos nuostatos dėl klinikinių tyrimų atitikties 
vertinimo. Vis dėlto, reikėtų laikytis tam tikrų minimalių standartų.

Pakeitimas 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 39 punkto antros įtraukos iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) hospitalizacija ar ilgesne 
hospitalizacija,

iii) hospitalizacija ar paciento 
hospitalizacijos pratęsimas,

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote užtikrinamas teksto atitikimas ISO 14155 dėl klinikinio žmonėms skirtų 
medicinos priemonių tyrimo geros klinikinės praktikos.

Pakeitimas 268
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 39 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vaisiaus būklės pablogėjimą, vaisiaus 
mirtį ar įgimtą anomaliją arba apsigimimą;

– vaisiaus būklės pablogėjimą, vaisiaus 
mirtį ar įgimtą fizinę ar psichinę negalią
arba apsigimimą;

Or. en

Pagrindimas

Neįgalieji ir jų atstovai frazę „įgimta anomalija“ vertina kaip diskriminaciją, todėl ją reikėtų 
pakeisti.

Pakeitimas 269
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 40 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40) Prietaiso trūkumas – bet kokia 
tiriamojo prietaiso tapatumo, kokybės, 
patvarumo, patikimumo, saugos ar 
veiksmingumo yda, įskaitant gedimus, 
naudojimo klaidas arba gamintojo 

40) prietaiso trūkumas – bet kokia 
tiriamojo prietaiso tapatumo, kokybės, 
patvarumo, patikimumo, saugos ar 
veiksmingumo yda, įskaitant gedimus arba 
gamintojo teikiamos informacijos 
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teikiamos informacijos netikslumus; netikslumus;

Or. de

Pakeitimas 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 43 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43) incidentas – bet koks rinkoje esančio 
prietaiso gedimas ar veikimo sutrikimas, 
bet koks gamintojo pateiktos informacijos 
netikslumas ir bet koks netikėtas 
nepageidaujamas šalutinis poveikis;

43) incidentas – bet koks rinkoje esančio 
prietaiso gedimas ar veikimo sutrikimas, 
bet koks gamintojo pateiktos informacijos 
netikslumas ir bet koks netikėtas 
nepageidaujamas šalutinis poveikis, 
įskaitant netinkamą prietaiso naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 271
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produkto ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atsakomybė už atskirus sprendimus dėl konkrečių prietaisų teisinio statuso tenka valstybėms 
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narėms, kaip nurodyta 8 konstatuojamoje dalyje. Be to, įgyvendinimo aktai kaip teisinė 
priemonė nėra teisiškai priimtinas būdas klausimams, susijusiems su atskirais sprendimais 
dėl konkrečių produktų klasifikavimo, spręsti.

Pakeitimas 272
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produkto ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. Komisija gali savo pačios iniciatyva 
nustatyti arba valstybės narės prašymu 
įgyvendinimo aktais nustato, ar konkretus 
produktas ar produktų grupė ar kategorija 
pagal apibrėžtis gali būti vadinami 
medicinos prietaisais arba medicinos 
prietaisų priedais. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 273
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produkto ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva, pasikonsultavusi su 
atitinkamu gamintoju dėl nerimą 
keliančių, su pacientų sauga susijusių 
klausimų arba atsižvelgdama į naujausią 
mokslinę informaciją, gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produktas ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
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nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atitinkamą teisinį tikrumą gamintojams, turi būti nurodytos galimos 
priežastys dėl kurių Komisiją gali vykdyti peržiūrą. Peržiūrą vykdantis ekspertų komitetas, 
prieš priimdamas bet kokį sprendimą, turėtų paprašyti, kad gamintojas pateiktų nuomonę ir, 
prireikus, papildomą mokslinę dokumentaciją.

Pakeitimas 274
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produkto ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. Komisija gali savo pačios iniciatyva 
nustatyti arba valstybės narės prašymu
nustato įgyvendinimo aktais, ar konkretus 
produktas ar produktų grupė ar kategorija 
pagal apibrėžtis gali būti vadinami 
medicinos prietaisais arba medicinos 
prietaisų priedais. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybės narės prašymu arba
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produkto ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 

1. Komisija valstybės narės prašymu arba
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis
gali įgyvendinimo aktais nustatyti, ar 
konkretus produktas ar produktų grupė ar 
kategorija pagal apibrėžtis gali būti 
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prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

vadinami medicinos prietaisais arba 
medicinos prietaisų priedais. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 276
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produkto ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. Komisija valstybės narės prašymu, 
pasikonsultavusi su Medicinos prietaisų 
koordinavimo grupe (MPKG) ir 
atitinkama įmone gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti, ar konkretus naujas produktas ar
nauja produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Ši dalis 
netaikoma produktams, kuriems jau 
išduotas leidimas.

Or. de

Pagrindimas

Atsakomybė kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti prietaisų kategoriją tenka valstybėms 
narėms. Be to, įmonėms ir ypač MVĮ reikia teisinio tikrumo. Jis nebus užtikrintas, jei 
iniciatyva priklausys tik Komisijai.

Pakeitimas 277
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produkto ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. Komisija valstybės narės prašymu, 
pasikonsultavusi su Medicinos prietaisų 
koordinavimo grupe (MPKG), gali 
įgyvendinimo aktais nustatyti, ar konkretus 
produktas ar produktų grupė ar kategorija 
pagal apibrėžtis gali būti vadinami 
medicinos prietaisais arba medicinos 
prietaisų priedais. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Prietaisų klasifikavimas ir bet koks to klasifikavimo keitimas turėtų būti pagrįstas išsamiu 
vertinimu, vykdomu konsultuojantis su MPKG, o ne inicijuojamas vien Komisijos.

Pakeitimas 278
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Po 1 dalyje nustatytos konsultavimosi 
procedūros Komisija parengia gaires, 
kuriomis siekiama užtikrinti, kad prietaisų 
skirstymui į kategorijas būtų nustatyta 
mokslinė procedūra.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas daromas dėl 1 straipsnio pakeitimo.

Pakeitimas 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant nustatyti tinkamą produkto, 
produktų kategorijos ar grupės reguliavimo 
statusą, Komisija užtikrina, kad valstybės 
narės dalytųsi patirtimi dėl medicinos 
prietaisų, diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų, vaistų, žmogaus audinių ir 
ląstelių, kosmetikos gaminių, biocidų, 
maisto produktų ir prireikus kitų produktų.

2. Siekiant nustatyti tinkamą produkto, 
produktų kategorijos ar grupės reguliavimo 
statusą, Komisija užtikrina, kad valstybės 
narės ir atitinkami suinteresuotieji 
subjektai, įskaitant pacientų grupes, 
dalytųsi patirtimi dėl medicinos prietaisų, 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų, 
vaistų, žmogaus audinių ir ląstelių,
kosmetikos gaminių, biocidų, maisto 
produktų ir prireikus kitų produktų.

Or. en

Pagrindimas

Būtent pacientai kasdien naudoja tuos prietaisus ir jų požiūris į pavojingumo ir naudingumo 
balansą yra kiek kitoks.

Pakeitimas 280
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant nustatyti tinkamą produkto, 
produktų kategorijos ar grupės
reguliavimo statusą, Komisija užtikrina, 
kad valstybės narės dalytųsi patirtimi dėl
medicinos prietaisų, diagnostikos in vitro
medicinos prietaisų, vaistų, žmogaus 
audinių ir ląstelių, kosmetikos gaminių, 
biocidų, maisto produktų ir prireikus kitų 
produktų.

2. Remdamasi ES daugelio sričių ekspertų 
grupės nuomone, Komisija įgyvendinimo 
aktais nustato produktų, kuriems tinka 
daugiau nei viena apibrėžtis, reguliavimo 
statusą medicinos prietaisų, diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų, vaistų, žmogaus 
audinių ir ląstelių, kosmetikos gaminių, 
biocidų ir maisto srityje. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 88 straipsnio 
3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 281
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Produktams ar produktų grupėms, 
kuriuos sudaro medžiagos arba medžiagų 
derinys, skirti įsiskverbti į kūną per kūno 
angą ar kūno paviršių ir kuriuos daugelio 
sričių ekspertų grupė laiko medicinos 
prietaisais, Komisija, atsižvelgdama į realią 
riziką ir remdamasi patikimais 
moksliniais įrodymais, įgyvendinimo 
aktais nustato rizikos klasifikavimą. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 88 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prietaisai, kurie pagaminti ir naudojami 
vienoje sveikatos įstaigoje, laikomi 
pradėtais naudoti. Nuostatos dėl CE 
ženklo, nurodyto 18 straipsnyje, ir 
prievolės, nustatytos 23 – 27 straipsniuose, 
netaikomos tiems prietaisams su sąlyga, 
kad jų gamyba ir naudojimas vyksta pagal 
sveikatos įstaigos vieną kokybės valdymo 
sistemą.

4. Prietaisai, kurie pagaminti ir naudojami 
vienoje sveikatos įstaigoje, laikomi 
pradėtais naudoti. Nuostatos dėl CE 
ženklo, nurodyto 18 straipsnyje, ir 
prievolės, nustatytos 23, 26 ir 27 
straipsniuose, netaikomos tiems 
prietaisams su sąlyga, kad jų gamyba ir 
naudojimas vyksta pagal sveikatos įstaigos 
vieną kokybės valdymo sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnę pacientų saugą, svarbu, kad būtų užtikrintas produktų, naudojamų 
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vienoje sveikatos įstaigoje, atsekamumas ir skaidrumas. Todėl 24 straipsnis (dėl unikalaus 
prietaiso identifikatoriaus) ir 25 straipsnis (dėl elektroninio prietaisų registravimo) turėtų 
būti visapusiškai taikomi tiems prietaisams lygiai taip pat kaip jie taikomi bet kokiems kitiems 
prietaisams, naudojamiems už vienos sveikatos įstaigos ribų.

Pakeitimas 283
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 285
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prietaisas, pasiūlytas naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis, 
kaip apibrėžta Direktyvos 98/34/EB 1 
straipsnio 2 dalyje, fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, įsisteigusiam 
Sąjungoje, turi atitikti šį reglamentą ne 
vėliau kaip prietaisą pateikiant rinkai.

1. Prietaisas, pasiūlytas naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis, 
kaip apibrėžta Direktyvos 98/34/EB 1 
straipsnio 2 dalyje, Sąjungoje 
įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam 
asmeniui turi atitikti šį reglamentą ne 
vėliau tą dieną, kai prietaisas pateikiamas
rinkai.

Or. sl

Pagrindimas

ES direktyvose naudojamos įvairios terminų „pateikimas rinkai“ ir „tiekimas rinkai“. 
Prietaisai turi atitikti reglamentą iškart, kai jie pateikiami rinkai (nepriklausomai nuo to, ar 
galutiniam vartotojui, ar kaip atsargos sandėlyje).

Pakeitimas 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paslaugų teikėjai, teikiantys 
nuotolinio ryšio priemones, gavę 
kompetentingos institucijos prašymą 
privalo atskleisti informaciją apie 
subjektus, dalyvaujančius nuotolinėje 
prekyboje.

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 
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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 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Draudžiama prekiauti, leisti naudoti, 
platinti, tiekti ir teikti rinkai gaminius, 
kurių pavadinimai, ženklinimas ar 
naudojimo instrukcijos gali klaidinti apie 
produkto savybes ir poveikį:
a) gaminiui priskiriant savybes, funkcijas 
ir poveikį, kurių jis neturi; 
b) sukuriant neteisingą įspūdį, kad 
užtikrinama, kad gydymas ar diagnozė 
naudojant gaminį bus sėkmingi, arba 
neinformuojant apie galimą riziką, 
susijusią su gaminio naudojimu pagal 
paskirtį ar ilgiau nei numatytas 
laikotarpis;
c) gaminį siūlant naudoti ar aprašant 
charakteristikas kitaip nei kaip buvo 
deklaruota, kai buvo atliktas atitikties 
vertinimas.
Gaminio reklaminė medžiaga, pristatymai 
ir informacija apie jį negali klaidinti 
pirmame sakinyje nurodytais būdais.

Or. pl

Pagrindimas

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
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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 288
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 įvertinimo ir 
klinikinės stebėsenos po pateikimo rinkai, 
nustatytų XIII priede. Tos BTS nustatomos 
įgyvendinimo teisės aktais, priimamais
pagal 88 straipsnio 3 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą.

1. Jei nėra priimta darniųjų standartų, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
bendrąsias technines specifikacijas (BTS) 
dėl bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų, nustatytų I priede, techninių 
dokumentų, nustatytų II priede, arba 
klinikinio įvertinimo ir klinikinės 
stebėsenos po pateikimo rinkai, nustatytų 
XIII priede. BTS nustatomos įgyvendinimo 
aktais, priimamais laikantis 88 straipsnio 
3 dalyje nurodytos nagrinėjimo
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 289
Nora Berra

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 

1. Jei nėra priimta darniųjų standartų arba 
kai reikia spręsti visuomenės sveikatos 
problemas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti bendrąsias technines 
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specifikacijas (BTS) dėl bendrųjų saugos ir 
veiksmingumo reikalavimų, nustatytų I 
priede, techninių dokumentų, nustatytų II 
priede, arba klinikinio įvertinimo ir 
klinikinės stebėsenos po pateikimo rinkai, 
nustatytų XIII priede. Tos BTS nustatomos 
įgyvendinimo teisės aktais, priimamais
pagal 88 straipsnio 3 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą.

specifikacijas (BTS) dėl bendrųjų saugos ir 
veiksmingumo reikalavimų, nustatytų I 
priede, techninių dokumentų, nustatytų II 
priede, arba klinikinio įvertinimo ir 
klinikinės stebėsenos po pateikimo rinkai, 
nustatytų XIII priede. BTS nustatomos 
įgyvendinimo aktais, priimamais laikantis
88 straipsnio 3 dalyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 290
Mairead McGuinness

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 įvertinimo ir 
klinikinės stebėsenos po pateikimo rinkai, 
nustatytų XIII priede. Tos BTS nustatomos 
įgyvendinimo teisės aktais, priimamais
pagal 88 straipsnio 3 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą.

1. Jei nėra priimta darniųjų standartų arba 
kai reikia spręsti visuomenės sveikatos
problemas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti bendrąsias technines 
specifikacijas (BTS) dėl bendrųjų saugos ir 
veiksmingumo reikalavimų, nustatytų I 
priede, techninių dokumentų, nustatytų II 
priede, arba klinikinio įvertinimo ir 
klinikinės stebėsenos po pateikimo rinkai, 
nustatytų XIII priede. BTS nustatomos 
įgyvendinimo aktais, priimamais laikantis
88 straipsnio 3 dalyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Pasinaudojant darniaisiais standartais nustatoma, kokie pagrindiniai reglamente nustatyti 
reikalavimai yra įvykdyti užtikrinus atitiktį standartui. Komisija nustato, kokie standartai 
laikomi darniaisiais standartais. Jei darnusis standartas nebeatitinka naujausių technikos 
laimėjimų, Komisija paskelbia, kad tai nėra darnusis standartas, ir standartą turi peržiūrėti 
kompetentinga institucija. Todėl 7 straipsnio 1 sakinio dalis „atitinkamų darniųjų standartų 
nepakanka“ gali būti neteisingai suprasta.
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Pakeitimas 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

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 įvertinimo ir 
klinikinės stebėsenos po pateikimo rinkai, 
nustatytų XIII priede. Tos BTS nustatomos 
įgyvendinimo teisės aktais, priimamais
pagal 88 straipsnio 3 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą.

1. Jei nėra priimta darniųjų standartų, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
bendrąsias technines specifikacijas (BTS) 
dėl bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų, nustatytų I priede, techninių 
dokumentų, nustatytų II priede, arba 
klinikinio įvertinimo ir klinikinės 
stebėsenos po pateikimo rinkai, nustatytų 
XIII priede. BTS nustatomos įgyvendinimo 
aktais, priimamais laikantis 88 straipsnio 
3 dalyje nurodytos nagrinėjimo
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

BTS turėtų būti kuriamos tik tuomet, kai nesama standartų. Jei standartas yra paskelbtas ES 
Oficialiajame leidinyje, jis laikomas pakankamu manyti, kad jis atitinka atitinkamus 
bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus. Kurti suderintą standartą papildančias 
BTS, galiojančias tik ES, būtų sukuriamas pasaulinio lygmens ir ES lygmens neatitikimas. Dėl 
to sumažėtų ES pacientų galimybės pasinaudoti naujoviškomis technologijomis ir būtų 
daroma žala mažų ES bendrovių gebėjimams eksportuoti savo inovacijas.

Pakeitimas 292
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, priimdama 1 dalyje minėtas 
bendrąsias technines specifikacijas, 
nedaro neigiamo poveikio Europos 
standartizacijos sistemos darnai. 
Bendrosios techninės specifikacijos yra 
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darnios, jei jos neprieštarauja Europos 
standartams, t. y. jos apima sritis, kuriose 
nesama darniųjų standartų, nenumatyta 
per pagrįstą laikotarpį priimti naujų 
Europos standartų, esamais standartais 
nesinaudojama rinkoje arba šie standartai 
paseno, arba buvo įrodyta, kad jų 
akivaizdžiai nepakanka remiantis 
užtikrinant budrumą ar priežiūrą gautais 
duomenimis, ir nenumatyta per pagrįstą 
laikotarpį techninių specifikacijų perkelti 
į su Europos standartais susijusius 
dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 293
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei tokių būtinų standartų nėra, arba 
jei kompetentingos institucijos ar 
specialistai nurodo jų trūkumus, Komisija 
turėtų galėti specialistams suteikti 
įgaliojimus siūlyti pakeitimus šioje 
atskiroje srityje.
Šie pakeitimai būtų įtraukiami į 
reglamentą įgyvendinimo aktų forma.

Or. de

Pagrindimas

Būtina, kad nepriklausomi ekspertai parengtų konkrečius klinikinius gaminių standartus, 
skirtus kiekvienai didelės rizikos medicinos gaminių kategorijai, kaip tarptautinį sąvadą 
pateikdami naujų produktų vertinimo kriterijus ir rekomendacijas dėl tinkamų naujo produkto 
prieš jį pateikiant į rinką vertinimo priemonių.

Pakeitimas 294
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai naujų medicinos prietaisų 
gamintojai pateikia paraišką leidimui 
prekiauti ir nesama atitinkamų taikomų 
standartų, Komisija konsultuojasi su 
visomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis ir nepriklausomų ekspertų 
grupei pateikia naujus standartus. 
Ekspertų grupė išnagrinėja visą mokslinę 
literatūrą ir atsižvelgia į bet kokią 
mažumos nuomonę. Ši nuomonė 
įtraukiama į ekspertų grupės pateikiamą 
nuomonė ir apie ją pranešama medicinos 
specialistams ir pacientams.

Or. fr

Pakeitimas 295
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija priima 1 dalyje minėtas 
bendrąsias technines specifikacijas 
pasikonsultavusi su MPKG, į kurią 
įtraukiamas Europos standartizacijos 
organizacijų atstovas.

Or. en

Pakeitimas 296
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prietaisai, kurie atitinka nurodytas 1 2. Prietaisai, kurie atitinka 1 dalyje 



AM\935943LT.doc 91/91 PE510.741v01-00

LT

dalyje BTS, laikomi atitinkančiais šio 
reglamento reikalavimus, kuriuos apima 
šios BTS ar jų dalys.

nurodytas BTS, laikomi atitinkančiais šio 
reglamento reikalavimus, kuriuos apima 
šios BTS ar jų dalys.

BTS techninis turinys rengiamas 
pasitelkiant tinkamą atitinkamų 
suinteresuotų šalių, kurioms BTS daro 
poveikį, ir tokiu būdu, kad nebūtų 
kišamasi į standartų ir gairių rengimą.

Or. en


