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Pakeitimas 238
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Klasifikavimas ir atitikties vertinimas Klasifikavimas, rinkodaros leidimas ir 
atitikties vertinimas

Or. en

Pakeitimas 239
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į numatomą paskirtį ir 
keliamą riziką prietaisai skirstomi į A, B, C 
ir D klases. Klasifikuojama pagal VII 
priede nustatytus klasifikavimo kriterijus.

1. Atsižvelgiant į numatomą paskirtį, 
naujumą, sudėtingumą ir keliamą riziką 
prietaisai skirstomi į A, B, C ir D klases. 
Klasifikuojama pagal VII priede nustatytus 
klasifikavimo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 240
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V skyrius III skyrius
Klasifikavimas ir atitikties vertinimas Rinkodaros leidimas ir atitikties 

vertinimas
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Pakeitimas 241
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 skirsnis. Klasifikavimas II skyrius
Klasifikavimas

Or. en

Pakeitimas 242
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 a skirsnio 39 a straipsnis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a skirsnis. Rinkodaros leidimas
39a straipsnis (naujas)

Bendrieji rinkodaros leidimo principai
1. Nė vieno iš naujoviškų D klasės 
prietaisų negalima pateikti Sąjungos 
rinkai, nebent pagal 39c straipsnyje 
nurodytą centralizuotą procedūrą ir 
laikantis šio reglamento nuostatų buvo 
išduotas Sąjungos rinkodaros leidimas.
2. Nė vieno iš naujoviškų D klasės 
prietaisų negalima pateikti valstybės narės 
rinkai, nebent pagal 39d straipsnyje 
nurodytą decentralizuotą procedūrą ir 
laikantis šio reglamento nuostatų buvo 
išduotas nacionalinis rinkodaros leidimas.
3. Nukrypstant nuo 2 dalies, gamintojas 
gali nuspręsti prašyti išduoti rinkodaros 
leidimą 2 dalyje nurodytiems prietaisams 
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pagal centralizuotą procedūrą.
4. Komisija, atsižvelgdama į technikos 
pažangą, įgaliojama pagal 85 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šio 
straipsnio 1 dalyje nustatyto sąrašo 
pakeitimo.
5. 1 ir 2 dalyse nurodytiems prietaisams, 
kurie Sąjungos rinkai jau buvo pateikti 
įsigaliojus šiam reglamentui, taikomas 
rinkodaros leidimo reikalavimas pagal 
šiame skirsnyje nustatytas procedūras 
pasibaigus jų sertifikato galiojimo 
terminui.
6. Pagal šio skirsnio nuostatas išduotas 
rinkodaros leidimas galioja penkerius 
metus.
Rinkodaros leidimą galima pratęsti po 
penkerių metų, remiantis Agentūros 
atliktu pakartotinu pavojingumo ir 
naudingumo balanso įvertinimu.
7. Visas paraiškas dėl rinkodaros leidimo 
ir pagal 39c, 39d, 39e ir 39f straipsnių 
nuostatas išduotus rinkodaros leidimus, 
taip pat 39b straipsnyje nurodytą 
informaciją Komisija arba valstybės narės 
nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo paraiškų gavimo įrašo į 
39b straipsnio 1 dalyje nurodytą 
elektroninę sistemą.
Prieš pradėdamas paraiškos dėl medicinos 
prietaiso peržiūrą, Medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komitetas, kaip 
nurodyta 41c straipsnyje, arba 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija patikrina, ar dėl 
to paties medicinos prietaiso nepateikta 
kita paraiška.

Or. en

Pakeitimas 243
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 a skirsnio 39 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39b straipsnis (naujas)
Elektroninė rinkodaros leidimų sistema

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, sukuria ir valdo 
elektroninę sistemą, skirtą paraiškoms dėl 
rinkodaros leidimų ir pagal šį skirsnį 
išduotiems rinkodaros leidimams, ir 
kaupia bei apdoroja šią informaciją:
– gamintojo pavadinimas,
– medicinos prietaiso pavadinimą ir 
rizikos klasę,
– taikytiną procedūrą,
– jei tai decentralizuota procedūra, 
valstybę narę, kurioje gamintojas pateikė 
paraišką,
– prie paraiškos dėl rinkodaros leidimo 
pridedamus dokumentus,
– medicinos prietaiso vertinimo ataskaitą, 
parengtą per rinkodaros leidimo išdavimo 
procedūrą,
– rinkodaros leidimo patvirtinimo datą ir, 
jei skiriasi, prietaiso pateikimo rinkai 
datą,
– bet kurią kitą informaciją, susijusią su 
rinkodaros leidimo sustabdymu arba 
panaikinimu.
2. Elektroninėje sistemoje lyginamą ir 
tvarkomą informaciją, susijusią su 
centralizuota procedūra, kaip nurodyta 
39c straipsnyje, į elektroninę registravimo 
sistemą įrašo Europos vaistų agentūra.
Elektroninėje sistemoje sukauptą ir 
apdorotą informaciją, susijusią su 
decentralizuota procedūra, kaip nurodyta 
39d straipsnyje, į elektroninę registravimo 
sistemą įrašo valstybės narės.
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3. Tais atvejais, kai šią informaciją reikia 
atnaujinti atsižvelgiant į prietaiso 
pateikimą rinkai, teikimo rinkai 
sustabdymą arba atšaukimą iš rinkos, 
gamintojas nedelsdamas informuoja, kai 
tinkama, Agentūrą arba nacionalinę 
kompetentingą instituciją, kuri nedelsiant 
atnaujina informaciją elektroninėje 
sistemoje.
4. Su elektroninėje sistemoje sukaupta ir 
apdorota informacija, susijusia su 
paraiškomis dėl rinkodaros leidimų, gali 
susipažinti tik valstybės narės, Agentūra ir 
Komisija.
Su elektroninėje sistemoje sukaupta ir 
apdorota informacija, susijusia su 
išduotais rinkodaros leidimais, gali 
susipažinti visuomenė.

Or. en

Pakeitimas 244
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 a skirsnio 39 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39c straipsnis (naujas)
Centralizuota procedūra

1. Remiantis 39d straipsnio nuostatomis 
šiuo straipsniu įsteigiamas Diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komitetas. Komitetas priklauso 
Europos vaistų agentūrai.
2. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetas 
rengia Agentūros nuomonę visais 
klausimais, susijusiais su paraiškų, 
pateiktų pagal centralizuotą procedūrą, 
priimtinumu, leidimų pateikti D klasės 
prietaisus rinkai suteikimu, jų sąlygų 
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pakeitimais, jų galiojimo sustabdymu arba 
atšaukimu.
3. Kiekvienoje pagal 39a straipsnio 1 dalį 
pateiktoje paraiškoje, kai tinkama, 
nurodoma išsami informacija ir 
dokumentai, kaip nustatyta VII, IX ir 
X prieduose.
4. Pateikiant paraišką, Agentūrai 
sumokamas paraiškos nagrinėjimo 
mokestis.
5. Agentūra užtikrina, kad Diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komiteto nuomonė parengiama 
per 210 dienų nuo tinkamos paraiškos 
gavimo.
Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetui suteikiama ne mažiau kaip 
80 dienų nuo paraiškos gavimo, per 
kurias jis turi išnagrinėti prie paraiškos 
dėl rinkodaros leidimo pridedamuose 
dokumentuose pateiktus mokslinius 
duomenis. Agentūra, atsižvelgdama į 
tinkamai pagrįstą Diagnostikos in vitro
medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komiteto prašymą, gali šį terminą pratęsti.
6. Komitetas gali tik vieną kartą prašyti, 
kad gamintojas pateiktų papildomą 
informaciją, kuri, atsižvelgiant į 
moksliškai pagrįstas priežastis, yra būtina 
norint toliau nagrinėti paraišką dėl 
rinkodaros leidimo. Taip pat gali būti 
reikalaujama pateikti pavyzdžius ar 
apsilankyti gamintojo patalpose. Pateikus 
tokį prašymą, 5 dalyje nurodytas terminas 
sustabdomas iki tol, kol pateikiama 
prašoma papildoma informacija.
7. Komisija, konsultuodamasi su 
Agentūra, valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis, parengia 
išsamius nurodymus dėl paraiškos išduoti 
rinkodaros leidimą pateikimo formos.
8. Jeigu Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetas 
mano, kad tai yra būtina norint baigti 
paraiškos nagrinėjimą, jis gali prašyti, 
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kad būtų atliktas specifinis pareiškėjo 
atitinkamo medicinos prietaiso gamybos 
vietos patikrinimas. Tokie patikrinimai 
atliekami iš anksto apie juos neįspėjant.
Patikrinimą per 5 dalyje nustatytą terminą 
atlieka tinkamas kvalifikacijas turintys 
valstybių narių inspektoriai. Šiuos 
inspektorius gali lydėti Diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komiteto paskirtas pranešėjas 
arba ekspertas.
9. Agentūra nedelsdama informuoja 
pareiškėją, jeigu Diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komiteto nuomonėje nurodoma, kad:
a) paraiška neatitinka rinkodaros leidimo 
kriterijų, išdėstytų šiame reglamente;
b) prie paraiškos pridėti dokumentai 
neatitinka šio reglamento nuostatų arba 
juos reikia iš dalies pakeisti ar papildyti;
c) rinkodaros leidimą galima išduoti tik 
įvykdžius tam tikras sąlygas;
d) atitinkamo medicinos prietaiso 
rinkodaros leidimą reikia atmesti dėl to, 
kad prietaisas neatitinka šio reglamento.
10. Gavęs 9 dalyje nurodomą nuomonę, 
pareiškėjas gali per 15 dienų raštu 
pranešti Agentūrai apie savo ketinimą 
prašyti, kad nuomonė būtų iš naujo 
išnagrinėta. Tokiu atveju pareiškėjas per 
60 dienų nuo nuomonės gavimo perduoda 
Agentūrai išsamų tokio prašymo 
pagrindimą.
Per 60 dienų nuo prašymo pagrindimo 
gavimo Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetas 
pakartotinai išnagrinėja savo nuomonę 
pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
62 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje nustatytas sąlygas. Priimtos 
išvados motyvai pridedami prie galutinės 
nuomonės.
11. Agentūra per 15 dienų nuo galutinės 
nuomonės priėmimo siunčia Diagnostikos 
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in vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komiteto galutinę nuomonę 
Komisijai, valstybėms narėms ir 
pareiškėjui, kartu ji prideda ataskaitą, 
kurioje aprašomas prietaiso vertinimo 
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komitete procesas ir 
nurodomi šio komiteto priimtų išvadų 
motyvai.
12. Jei pareiškėjas atsiima Agentūrai 
pateiktą paraišką dėl rinkodaros leidimo 
iki nuomonės apie tą paraišką pareiškimo, 
pareiškėjas pateikia Agentūrai tokio 
atsisakymo priežastis. Agentūra suteikia 
galimybę visuomenei susipažinti su šia 
informacija ir paskelbia vertinimo 
ataskaitą, jei įmanoma, išbraukus visą 
konfidencialaus pobūdžio komercinę 
informaciją.
13. Per 15 dienų nuo nuomonės, 
nurodytos 11 dalyje, gavimo, Komisija 
parengia sprendimo dėl paraiškos 
projektą.
Jei sprendimo projektas skiriasi nuo 
Agentūros nuomonės, Komisija prideda 
išsamų neatitikimo priežasčių 
paaiškinimą.
Sprendimo projektas perduodamas 
valstybėms narėms ir pareiškėjui.
Valstybės narės per 22 dienas pateikia 
savo raštiškas pastabas dėl Komisijos 
sprendimo projekto. Tačiau jei sprendimą 
reikia priimti skubos tvarka, Diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komiteto pirmininkas gali 
nustatyti trumpesnį terminą, 
atsižvelgdamas į skubos laipsnį. Šis 
terminas, išskyrus išimtinius atvejus, 
neturi būti trumpesnis nei 5 dienos.
14. Valstybės narės gali pateikti rašytinį 
prašymą, kad 13 dalyje nurodytas 
sprendimo projektas būtų aptariamas 
plenariniame Diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų komiteto posėdyje. 
Tokiame prašyme valstybės narės nurodo 
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išsamias priežastis.
Jei, Komisijos nuomone, valstybės narės 
raštiškose pastabose keliami svarbūs nauji 
mokslinio ar techninio pobūdžio 
klausimai, kurie nebuvo nagrinėti 
Agentūros nuomonėje, Diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų komiteto 
pirmininkas sustabdo procedūrą ir 
grąžina paraišką Agentūrai toliau 
nagrinėti.
15. Galutinį sprendimą Komisija priima 
per 30 dienų nuo 84 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros 
pabaigos.
16. Atsisakymas išduoti rinkodaros 
leidimą reiškia draudimą pateikti 
Sąjungos rinkai 39a straipsnio 1 dalyje 
nurodytus prietaisus.
17. Išdavus rinkodaros leidimą, 
rinkodaros leidimo turėtojas praneša 
Agentūrai apie faktines prietaiso 
pateikimo rinkai valstybėse narėse datas, 
atsižvelgdamas į įvairius leidžiamus 
pateikimus.
18. Rinkodaros leidimo turėtojas taip pat 
praneša Agentūrai, jei produkto teikimas 
rinkai laikinai sustabdomas arba visiškai 
nutraukiamas, ir šiuo atžvilgiu nurodo 
medicinines ir (arba) ekonomines 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 245
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 a skirsnio 39 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39d straipsnis
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
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rinkodaros leidimų komitetas
1. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetą 
sudaro:
a) vienas narys ir vienas pakaitinis narys, 
kuriuos skiria kiekviena valstybė narė 
pagal šio straipsnio 3 dalį;
b) šeši nariai, kuriuos, atsižvelgdama į 
viešai skelbiamo konkurso rezultatus, 
skiria Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
komitetas turėtų atitinkamą patirtį 
medicinos prietaisų srityje;
c) vienas narys ir vienas pakaitinis narys, 
kuriuos, atsižvelgdama į viešai skelbiamo 
konkurso rezultatus ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, skiria Komisija tam, 
kad būtų atstovaujama sveikatos 
priežiūros specialistams;
d) vienas narys ir vienas pakaitinis narys, 
kuriuos, atsižvelgdama į viešai skelbiamo 
konkurso rezultatus ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, skiria Komisija tam, 
kad būtų atstovaujama pacientų 
organizacijoms.
Pakaitiniai nariai atstovauja nariams ir 
už juos balsuoja, kai narių nėra. 
Pakaitiniai nariai, nurodyti a punkte, gali 
būti paskirti pranešėjais pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
62 straipsnį.
2. Valstybė narė gali įgalioti kitą valstybę 
narę vykdyti jai paskirtas užduotis 
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komitete. Kiekviena 
valstybė narė gali atstovauti ne daugiau 
kaip vienai kitai valstybei narei.
3. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
nariai ir pakaitiniai nariai skiriami 
remiantis atitinkama jų patirtimi 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
srityje, kad būtų užtikrinta aukščiausio 
lygio specialistų kvalifikacija ir 
visapusiška atitinkama patirtis. Šiuo tikslu 
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valstybės narės palaiko ryšius su 
Agentūros valdyba ir Komisija siekdamos 
užtikrinti, kad galutinė Diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komiteto sudėtis atitiktų 
mokslines sritis, kuriose šis komitetas 
vykdo užduotis.
4. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
nariai ir pakaitiniai nariai skiriami trejų 
metų kadencijai su galimybe vieną kartą 
pratęsti kadenciją ir po to dar kartą ją 
pratęsti pagal 1 dalyje nurodytas 
procedūras. Komitetas iš savo tikrųjų 
narių išsirenka pirmininką trejų metų 
kadencijai, kuri gali būti vieną kartą 
pratęsta.
5. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetui 
taikomos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
61 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 dalys.
6. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
įgaliojimai apima visus medicinos 
prietaisų vertinimo pagal 39c ir 
39f straipsniuose numatytas procedūras 
aspektus.

Or. en

Pakeitimas 246
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 a skirsnio 39 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39e straipsnis
Decentralizuota procedūra

1. Valstybės narės, naudodamosi 
39b straipsnyje nurodyta elektronine 
rinkodaros leidimų sistema, patikrina, ar 
šiuo metu nėra peržiūrima jokia kita 
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paraiška ir ar tam pačiam medicinos 
prietaisui nebuvo išduotas kitas 
rinkodaros leidimas.
2. Kai valstybė narė nustato, kad kita 
paraiška išduoti rinkodaros leidimą tam 
pačiam diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisui nagrinėjama kitoje valstybėje 
narėje, suinteresuotoji valstybė narė turi 
atsisakyti nagrinėti paraišką ir nedelsiant 
informuoti pareiškėją.
3. Kai valstybė narė išdavė rinkodaros 
leidimą diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisui, dėl kurio kitoje valstybėje 
narėje nagrinėjama paraiška išduoti 
rinkodaros leidimą, pastaroji valstybė 
narė atsisako nagrinėti paraišką ir 
nedelsiant informuoja pareiškėją.
4. Valstybės narės imasi visų tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad rinkodaros 
leidimo išdavimo 39a straipsnio 2 dalyje 
nurodytiems medicinos prietaisams 
procedūra būtų užbaigta per ne ilgiau 
kaip 210 dienų nuo galiojančios paraiškos 
pateikimo.
5. Valstybės narės kompetentinga 
nacionalinė institucija gali tik vieną kartą 
prašyti, kad gamintojas pateiktų 
papildomą informaciją, kuri, atsižvelgiant 
į moksliškai pagrįstas priežastis, yra 
būtina norint toliau nagrinėti paraišką dėl 
rinkodaros leidimo. Taip pat gali būti 
reikalaujama pateikti pavyzdžius ar 
apsilankyti gamintojo patalpose. 4 dalyje 
nurodytas terminas sustabdomas iki tol, 
kol bus pateikta papildoma prašoma 
informacija, bet ne ilgiau kaip 60 dienų.
6. Jei pareiškėjas atsiima valstybių narių 
kompetentingai institucijai pateiktą 
paraišką dėl rinkodaros leidimo iki 
nuomonės apie paraišką pateikimo, 
pareiškėjas pateikia tos valstybės narės 
kompetentingai institucijai tokio poelgio 
priežastis. Nacionalinė kompetentinga 
institucija suteikia galimybę visuomenei 
susipažinti su šia informacija ir paskelbia 
įvertinimo ataskaitą, jei įmanoma, 
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išbraukus visą konfidencialaus pobūdžio 
komercinę informaciją.
7. Atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija iš karto 
informuoja pareiškėją apie išduotą 
rinkodaros leidimą.
8. Nacionalinė kompetentinga institucija 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 
15 dienų viešai skelbia rinkodaros 
leidimą.
9. Nacionalinė kompetentinga institucija 
parengia vertinimo ataskaitą ir pateikia 
pastabas dėl dokumentų, visų pirma dėl 
klinikinių bandymų rezultato ir rizikos 
valdymo sistemos.
10. Nacionalinė kompetentinga 
institucija, išbraukus visą komercinio 
pobūdžio konfidencialią informaciją, 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 
15 dienų viešai paskelbia vertinimo 
ataskaitą ir nurodo savo nuomonės 
motyvus.
11. Valstybės narės informuoja Agentūrą 
apie visus rinkodaros leidimus, kuriuos 
jos išdavė.
12. Išdavus rinkodaros leidimą, 
rinkodaros leidimo turėtojas informuoja 
leidimą išdavusios valstybės narės 
kompetentingą instituciją apie faktinę 
medicinos prietaiso pateikimo tos 
valstybės narės rinkai datą.
13. Rinkodaros leidimo turėtojas taip pat 
praneša Agentūrai, jei produkto teikimas 
valstybės narės rinkai laikinai 
sustabdomas arba visiškai nutraukiamas, 
ir šiuo atžvilgiu nurodo medicinines ir 
(arba) ekonomines priežastis.

Or. en

Pakeitimas 247
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 a skirsnio 39 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39f straipsnis
Pagal decentralizuotą procedūrą išduoto 
rinkodaros leidimo abipusis pripažinimas
1. Pagal 76 straipsnį įsteigta MPKG turi 
pareigą nagrinėti visus klausimus, 
susijusius su daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje išduotais rinkodaros 
leidimais tiems medicinos prietaisams, 
kuriems rinkodaros leidimą galima 
išduoti pagal 39e straipsnyje nustatytą 
procedūrą.
2. Pareiškėjas, siekdamas gauti 
rinkodaros leidimą tokiam diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisui daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje, pateikia šių 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms paraišką, pagrįstą identišku 
dokumentų rinkiniu. Dokumentų 
rinkinyje pateikiama informacija ir 
dokumentai, nurodyti šio reglamento 
VIII, IX ir X prieduose. Pateikiamuose 
dokumentuose turi būti sąrašas valstybių 
narių, susijusių su šia paraiška. 
Pareiškėjas pareikalauja, kad viena 
valstybė narė veiktų kaip „referencinė 
valstybė narė“ ir parengtų diagnostikos in 
vitro medicinos prietaiso vertinimo 
ataskaitą pagal 3 ar 4 dalis.
3. Jei paraiškos pateikimo metu 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisui 
jau buvo išduotas rinkodaros leidimas, 
susijusios valstybės narės pripažįsta 
referencinės valstybės narės (kuri yra 
pirmoji rinkodaros leidimą išdavusi 
valstybė narė) išduotą rinkodaros leidimą. 
Šiuo tikslu rinkodaros leidimo turėtojas 
prašo, kad referencinė valstybė narė 
atnaujintų galiojančią diagnostikos in 
vitro medicinos prietaiso, kuriam buvo 
išduotas rinkodaros leidimas, vertinimo 
ataskaitą. Referencinė valstybė narė 
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atnaujina vertinimo ataskaitą per 
90 dienų nuo priimtinos paraiškos gavimo 
datos. Vertinimo ataskaita, įskaitant kitą 
svarbią informaciją ir dokumentus, 
siunčiama susijusioms valstybėms narėms 
ir pareiškėjui.
4. Tais atvejais, kai diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisui rinkodaros leidimas 
nebuvo išduotas paraiškos pateikimo 
metu, pareiškėjas prašo, kad referencinė 
valstybė narė parengtų vertinimo 
ataskaitos projektą. Referencinė valstybė 
narė parengia ataskaitą per 120 dienų 
nuo priimtinos paraiškos gavimo datos ir 
siunčia ją susijusioms valstybėms narėms 
ir pareiškėjui.
5. Per 90 dienų nuo 3 ir 4 dalyje nurodytų 
dokumentų gavimo susijusios valstybės 
narės patvirtina vertinimo ataskaitą ir 
atitinkamai informuoja referencinę 
valstybę narę. Referencinė valstybė narė 
įregistruoja visų šalių susitarimą, 
užbaigia procedūrą ir atitinkamai 
informuoja pareiškėją.
6. Kiekviena valstybė narė, kurioje pagal 
2 dalį pateikta paraiška, per 30 dienų nuo 
susitarimo pripažinimo priima sprendimą 
pagal patvirtintą vertinimo ataskaitą.
7. Jei per 5 dalyje nustatytą terminą 
susijusi valstybė narė negali patvirtinti 
vertinimo ataskaitos galimos rimtos 
rizikos visuomenės sveikatai pagrindu, ji 
išsamiai paaiškina priežastis, nulėmusias 
jos sprendimą, referencinei valstybei 
narei, kitoms susijusioms valstybėms 
narėms ir pareiškėjui. Apie klausimus, dėl 
kurių nesutariama, nedelsiant 
informuojama MPKG.
8. MPKG visos valstybės narės, nurodytos 
7 dalyje, stengiasi pasiekti susitarimą dėl 
veiksmų, kurių bus imtasi. Jos suteikia 
pareiškėjui galimybę išdėstyti savo požiūrį 
žodžiu arba raštu. Jei per 60 dienų nuo 
pranešimo apie klausimus, dėl kurių 
nesutariama, valstybės narės pasiekia 
susitarimą, referencinė valstybė narė 



PE510.755v01-00 18/108 AM\936067LT.doc

LT

įregistruoja susitarimą, baigia procedūrą 
ir atitinkamai informuoja pareiškėją. 
Taikoma 6 dalis.
9. Jei valstybėms narėms nepavyksta 
pasiekti susitarimo per 7 dalyje nustatytą 
60 dienų laikotarpį, apie tai nedelsiant 
pranešama Agentūrai, siekiant taikyti 
procedūrą pagal 39g straipsnį. Agentūrai 
pateikiamas išsamus pareiškimas apie 
klausimus, dėl kurių valstybėms narėms 
nepavyko pasiekti susitarimo ir apie jų 
nesutarimų priežastis. Kopija perduodama 
pareiškėjui.
10. Vos tik pranešama pareiškėjui apie 
klausimo svarstymo perdavimą Agentūrai, 
jis nedelsiant siunčia Agentūrai 2 dalyje 
nurodytos informacijos ir dokumentų 
kopiją.
11. Atsižvelgdamos į 9 dalyje nurodytas 
aplinkybes, valstybės narės, kurios 
patvirtino referencinės valstybės narės 
vertinimo ataskaitą, remdamosi pareiškėjo 
prašymu gali išduoti rinkodaros leidimą 
medicinos prietaisui nelaukdamos 39g 
straipsnyje nurodytos procedūros 
rezultato. Šiuo atveju rinkodaros leidimas 
išduodamas, nepažeidžiant tos procedūros 
rezultato.

Or. en

Pakeitimas 248
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 a skirsnio 39 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39g straipsnis
Arbitražo procedūra, kai nesutariama dėl 

rinkodaros leidimo, išduoto pagal 
decentralizuotą procedūrą
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1. Kai nuoroda daroma į šiame straipsnyje 
nustatytą procedūrą, 84 straipsnio 
1 dalyje nurodomas Medicinos prietaisų 
komitetas apsvarsto nagrinėjamą 
klausimą ir pareiškia motyvuotą nuomonę 
per 60 dienų nuo klausimo perdavimo jam 
dienos.
Skubiais atvejais ir pirmininkui pasiūlius, 
Komitetas gali sutikti dėl trumpesnio 
galutinio termino.
2. Siekdamas apsvarstyti klausimą, 
Medicinos prietaisų komitetas paskiria 
vieną savo narį pranešėju. Komitetas taip 
pat gali paskirti atskirus ekspertus teikti 
konsultacijas konkrečiais klausimais. 
Paskirdamas ekspertus, Komitetas 
apibrėžia jų užduotis ir nurodo tų 
užduočių įvykdymo terminą.
3. Prieš pareikšdamas nuomonę, 
Medicinos prietaisų komitetas suteikia 
galimybę pareiškėjui arba rinkodaros 
leidimo turėtojui pateikti paaiškinimus 
žodžiu arba raštu per jo nurodytą terminą.
Komitetas gali sustabdyti 1 dalyje 
nurodytus terminus, norėdamas leisti 
pareiškėjui arba rinkodaros leidimo 
turėtojui pasiruošti pateikti paaiškinimus.
4. Agentūra nedelsdama informuoja 
pareiškėją arba rinkodaros leidimo 
turėtoją apie Komiteto nuomonę dėl 
susijusio diagnostikos in vitro medicinos 
prietaiso rinkodaros leidimo.
Per 15 dienų nuo Medicinos prietaisų 
komiteto nuomonės gavimo pareiškėjas 
arba rinkodaros leidimo turėtojas gali 
pranešti Agentūrai raštu apie savo 
ketinimą pareikalauti pakartotinio 
nuomonės nagrinėjimo. Šiuo atveju jis 
siunčia Agentūrai išsamų reikalavimo 
pagrindimą per 60 dienų nuo nuomonės 
gavimo.
Komitetas iš naujo nagrinėja savo 
nuomonę per 60 dienų nuo reikalavimo 
pagrindimo gavimo. Komitetas paskiria 
kitą pranešėją ir prireikus pranešėjo 
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padėjėją. Pakartotinio nagrinėjimo 
procedūroje sprendžiami tik pareiškėjo 
arba rinkodaros leidimo turėtojo nurodyti 
nuomonės aspektai ir ji grindžiama tik 
moksliniais duomenimis, kurie buvo 
prieinami Komitetui priimant pradinę 
nuomonę. Pareiškėjas arba rinkodaros 
leidimo turėtojas gali prašyti, kad 
Komitetas pasikonsultuotų dėl 
pakartotinio nagrinėjimo su patariamuoju 
komitetu, įsteigtu pagal Reglamento (ES) 
[nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
medicinos prietaisų] 78a straipsniu. 
Per pakartotinio nagrinėjimo procedūrą 
priimtos išvados motyvai pridedami prie 
šio straipsnio 5 dalyje nurodytos vertinimo 
ataskaitos.
5. Per 15 dienų nuo nuomonės priėmimo, 
Agentūra valstybėms narėms, Komisijai ir 
pareiškėjui arba rinkodaros leidimo 
turėtojui perduoda galutinę Medicinos 
prietaisų komiteto nuomonę, taip pat 
diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
vertinimo ataskaitą, ir nurodo savo išvadų 
motyvus.
Jei nuomonė dėl medicinos prietaiso 
rinkodaros leidimo, išduoto pagal 
decentralizuotą procedūrą, abipusio 
pripažinimo paraiškos, kaip nurodyta 
39f straipsnyje, yra teigiama, prie 
nuomonės pridedami šie dokumentai:
a) dokumentų rinkinys, kaip nurodyta 
39f straipsnio 2 dalyje;
b) bet kokios sąlygos, kurios galėtų daryti 
poveikį rinkodaros leidimui;
c) duomenys apie visas rekomenduojamas 
sąlygas arba apribojimus, atsižvelgiant į 
diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
saugų ir efektyvų naudojimą;
d) pasiūlymas dėl medicinos prietaiso 
etiketės ir informacinio lapelio teksto.
6. Per 15 dienų nuo nuomonės, nurodytos 
5 dalyje, gavimo, Komisija parengia 
sprendimo dėl paraiškos projektą, 
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kuriame atsižvelgiama į Sąjungos teisę.
Jei sprendimo projekte numatoma išduoti 
rinkodaros leidimą, pridedami 5 dalyje 
nurodyti dokumentai.
Jei sprendimo projektas neatitinka 
Agentūros išvados, Komisija taip pat 
prideda išsamų skirtumų priežasčių 
paaiškinimą.
Sprendimo projektas turi būti 
perduodamas valstybėms narėms ir 
pareiškėjui arba rinkodaros leidimo 
turėtojui.
Valstybės narės per 22 dienas pateikia 
savo raštiškas pastabas dėl Komisijos 
sprendimo projekto. Tačiau jei sprendimą 
reikia priimti skubos tvarka, Medicinos 
prietaisų komiteto pirmininkas gali 
nustatyti trumpesnį terminą, 
atsižvelgdamas į skubos laipsnį. Šis 
terminas, išskyrus išimtinius atvejus, 
neturi būti trumpesnis nei 5 dienos.
7. Valstybės narės gali pateikti rašytinį 
prašymą, kad 6 dalyje nurodytas 
sprendimo projektas būtų aptariamas 
plenariniame Medicinos prietaisų
komiteto posėdyje, kaip nurodyta 
84 straipsnio 1 dalyje. Tokiame prašyme 
valstybės narės nurodo išsamias 
priežastis.
Jei, Komisijos nuomone, valstybės narės 
raštiškose pastabose keliami svarbūs nauji 
mokslinio ar techninio pobūdžio 
klausimai, kurie nebuvo nagrinėti 
Agentūros nuomonėje, Medicinos 
prietaisų komiteto pirmininkas sustabdo 
procedūrą ir grąžina paraišką Agentūrai 
toliau nagrinėti.
8. Komisija priima galutinį sprendimą per 
30 dienų nuo 84 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos procedūros užbaigimo ir 
laikydamasi tos procedūros. Komisija 
atnaujina informaciją apie atitinkamą 
prietaisą elektroninėje sistemoje, 
nurodytoje 39b straipsnyje.
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9. Atsisakymas išduoti rinkodaros leidimą 
reiškia draudimą atitinkama prietaisą 
pateikti Sąjungos rinkai.
10. Sprendimas, nurodytas 8 dalyje, 
skiriamas visoms valstybėms narėms ir jis 
perduodamas rinkodaros leidimo turėtojui 
arba pareiškėjui. Susijusios valstybės 
narės ir referencinė valstybė narė išduoda 
arba atšaukia rinkodaros leidimą arba 
pakeičia jo sąlygas, siekiant laikytis 
sprendimo, per 30 dienų nuo jo 
paskelbimo. Jos atitinkamai informuoja 
Komisiją ir Agentūrą.

Or. en

Pakeitimas 249
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 a skirsnio 39 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39h straipsnis
Rinkodaros leidimo sąlygų keitimas

1. Kiekviena rinkodaros leidimo turėtojo
paraiška pakeisti pagal 39c, 39e ir 
39f straipsnių nuostatas išduoto 
rinkodaros leidimo sąlygas teikiama 
visoms anksčiau leidimą prekiauti 
atitinkamu diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisu išdavusioms 
valstybėms narėms.
Komisijai, konsultuojantis su Agentūra, 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal šio 
reglamento 85 straipsnį siekiant nustatyti 
tinkamas rinkodaros leidimo sąlygų 
keitimo taisykles.
2. Komisijai pateikto arbitražo atveju 
39g straipsnyje nurodyta procedūra 
analogiškai taikoma atliktiems rinkodaros 
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leidimų sąlygų keitimams.
3. Jei valstybė narė mano, kad pakeisti 
rinkodaros leidimo, kuris buvo išduotas 
pagal šio skyriaus nuostatas, sąlygas arba 
sustabdyti jo galiojimą ar jį panaikinti yra 
būtina, siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, susijusi valstybės narė 
nedelsdama perduoda šį klausimą 
Agentūrai, kad būtų taikoma 
39g straipsnyje nustatyta procedūra.
Išimtiniais atvejais, kai, siekiant 
apsaugoti visuomenės sveikatą, yra būtini 
skubūs veiksmai, kol nepriimtas galutinis 
sprendimas, valstybė narė gali sustabdyti 
atitinkamo prietaiso teikimą rinkai ir 
uždrausti jo naudojimą jos teritorijoje. Ne 
vėliau kaip kitą darbo dieną ji informuoja 
Komisiją, Agentūrą ir kitas valstybes 
nares apie šios priemonės priežastis.

Or. en

Pakeitimas 250
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a straipsnis
Rinkodaros leidimo išdavimo tvarka

1. D klasės prietaisai gali būti pateikti 
Sąjungos rinkai tik tuo atveju, jei pagal 
41c straipsnyje nurodytą centralizuotą 
procedūrą ir laikantis šio reglamento 
nuostatų buvo išduotas Sąjungos 
rinkodaros leidimas.
2. 1 dalyje nurodytiems prietaisams, kurie 
Sąjungos rinkai jau buvo pateikti 
įsigaliojus šiam reglamentui, taikomas 
rinkodaros leidimo reikalavimas pagal 
šiame skirsnyje nustatytas procedūras 
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pasibaigus jų sertifikato galiojimo 
terminui.
3. Pagal šio skirsnio nuostatas išduotas 
rinkodaros leidimas galioja penkerius 
metus. Rinkodaros leidimą galima pratęsti 
po penkerių metų, remiantis Agentūros 
atliktu pakartotinu pavojingumo ir 
naudingumo balanso įvertinimu.
4. Visas paraiškas dėl rinkodaros leidimo 
ir pagal 41c, 41d, 41e ir 41f straipsnių 
nuostatas išduotus rinkodaros leidimus, 
taip pat 41b straipsnyje nurodytą 
informaciją Komisija arba valstybės narės 
nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo paraiškų gavimo įrašo į 
41b straipsnio 1 dalyje nurodytą 
elektroninę sistemą. Prieš pradėdamas 
paraiškos dėl medicinos prietaiso 
peržiūrą, Medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komitetas, kaip nurodyta 
41c straipsnyje, arba atitinkamos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
patikrina, ar dėl to paties medicinos 
prietaiso nepateikta kita paraiška.

Or. en

Pakeitimas 251
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39b straipsnis
Elektroninė rinkodaros leidimų sistema

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, sukuria ir valdo 
elektroninę sistemą, skirtą paraiškoms dėl 
rinkodaros leidimų ir pagal šį skirsnį 
išduotiems rinkodaros leidimams, ir 
kaupia bei apdoroja šią informaciją:
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– gamintojo pavadinimą,
– diagnostikos in vitro medicinos 
prietaiso pavadinimą,
– prie paraiškos dėl rinkodaros leidimo 
pridedamus dokumentus,
– diagnostikos in vitro medicinos 
prietaiso vertinimo ataskaitą, parengtą per 
rinkodaros leidimo išdavimo procedūrą,
– rinkodaros leidimo patvirtinimo datą ir, 
jei skiriasi, prietaiso pateikimo rinkai 
datą,
– bet kurią kitą informaciją, susijusią su 
rinkodaros leidimo sustabdymu arba 
panaikinimu.
2. Sukauptą ir apdorotą informaciją 
Europos vaistų agentūra įveda į 
elektroninę registracijos sistemą.
3. Tais atvejais, kai šią informaciją reikia 
atnaujinti atsižvelgiant į prietaiso 
pateikimą rinkai, teikimo rinkai 
sustabdymą arba atšaukimą iš rinkos, 
gamintojas nedelsdamas informuoja 
Agentūrą, kuri nedelsiant atnaujina 
informaciją elektroninėje sistemoje.
4. Su elektroninėje sistemoje sukaupta ir 
apdorota informacija, susijusia su 
paraiškomis dėl rinkodaros leidimų, gali 
susipažinti tik valstybės narės, Agentūra ir 
Komisija. Su elektroninėje sistemoje 
sukaupta ir apdorota informacija, 
susijusia su išduotais rinkodaros 
leidimais, gali susipažinti visuomenė.

Or. en

Pakeitimas 252
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 c straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39c straipsnis
Centralizuota procedūra

1. Remiantis 39d straipsnio nuostatomis 
šiuo straipsniu įsteigiamas Diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komitetas. Komitetas priklauso 
Europos vaistų agentūrai.
2. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetas 
rengia Agentūros nuomonę visais 
klausimais, susijusiais su paraiškų, 
pateiktų pagal centralizuotą procedūrą, 
priimtinumu.
3. Kiekvienoje pagal 39a straipsnio 1 dalį 
pateiktoje paraiškoje, kai tinkama, 
nurodoma išsami informacija ir 
dokumentai, kaip nustatyta VII, VIII, IX 
ir X prieduose.
4. Pateikiant paraišką, Agentūrai 
sumokamas paraiškos nagrinėjimo 
mokestis.
5. Agentūra užtikrina, kad Diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komiteto nuomonė parengiama 
per 210 dienų nuo tinkamos paraiškos 
gavimo. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetui 
suteikiama ne mažiau kaip 80 dienų nuo 
paraiškos gavimo, per kurias jis turi 
išnagrinėti prie paraiškos dėl rinkodaros 
leidimo pridedamuose dokumentuose 
pateiktus mokslinius duomenis. Agentūra, 
atsižvelgdama į tinkamai pagrįstą 
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komiteto prašymą, gali 
šį terminą pratęsti.
6. Komitetas gali tik vieną kartą prašyti, 
kad gamintojas pateiktų papildomą 
informaciją, kuri, atsižvelgiant į 
moksliškai pagrįstas priežastis, yra būtina 
norint toliau nagrinėti paraišką dėl 
rinkodaros leidimo. Pateikus tokį 
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prašymą, 5 dalyje nurodytas terminas 
sustabdomas iki tol, kol pateikiama 
prašoma papildoma informacija.
7. Komisija, konsultuodamasi su 
Agentūra, valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis, parengia 
išsamius nurodymus dėl paraiškos išduoti 
rinkodaros leidimą pateikimo formos.
8. Jeigu Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetas 
mano, kad tai yra būtina norint baigti 
paraiškos nagrinėjimą, jis gali prašyti, 
kad būtų atliktas specifinis pareiškėjo 
atitinkamo diagnostiko in vitro medicinos 
prietaiso gamybos vietos patikrinimas. 
Tokie patikrinimai atliekami iš anksto 
apie juos neįspėjant. Patikrinimą per 
5 dalyje nustatytą laikotarpį atlieka 
tinkamas kvalifikacijas turintys valstybių 
narių inspektoriai. Šiuos inspektorius gali 
lydėti Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
paskirtas pranešėjas arba ekspertas.
9. Agentūra nedelsdama informuoja 
pareiškėją, jeigu Diagnostikos in vitro
medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komiteto nuomonėje nurodoma, kad:
a) paraiška neatitinka rinkodaros leidimo 
kriterijų, išdėstytų šiame reglamente;
b) prie paraiškos pridėti dokumentai 
neatitinka šio reglamento nuostatų arba 
juos reikia iš dalies pakeisti ar papildyti;
c) rinkodaros leidimą galima išduoti tik 
įvykdžius tam tikras sąlygas;
d) atitinkamo diagnostikos in vitro 
medicinos prietaiso rinkodaros leidimą 
reikia atmesti dėl to, kad prietaisas 
neatitinka šio reglamento.
10. Gavęs 9 dalyje nurodomą nuomonę, 
pareiškėjas gali per 15 dienų raštu 
pranešti agentūrai apie savo ketinimą 
prašyti, kad nuomonė būtų iš naujo 
išnagrinėta. Tokiu atveju pareiškėjas per 
60 dienų nuo nuomonės gavimo perduoda 
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Agentūrai išsamų tokio prašymo 
pagrindimą. Diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetas iš naujo nagrinėja savo 
nuomonę per 60 dienų nuo reikalavimo 
pagrindimo gavimo. Diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetas paskiria kitą pranešėją ir 
prireikus pranešėjo padėjėją. Pakartotinio 
nagrinėjimo procedūra gali būti susijusi 
tik su pareiškėjo pradžioje nustatytais 
nuomonės punktais ir gali būti 
grindžiama tik moksliniais duomenimis, 
turimais tuo metu, kai Diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komitetas priėmė pradinę 
nuomonę. Pareiškėjas gali prašyti, kad 
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komitetas 
pasikonsultuotų dėl pakartotinio 
nagrinėjimo su moksline patariamąja 
grupe.
11. Agentūra per 15 dienų nuo galutinės 
nuomonės priėmimo siunčia Diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komiteto galutinę nuomonę 
Komisijai, valstybėms narėms ir 
pareiškėjui, kartu ji prideda ataskaitą, 
kurioje aprašomas medicinos prietaiso 
vertinimo Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitete 
procesas ir nurodomi šio komiteto priimtų 
išvadų motyvai.
12. Jei pareiškėjas atsiima Agentūrai 
pateiktą paraišką dėl rinkodaros leidimo 
iki nuomonės apie tą paraišką pareiškimo, 
pareiškėjas pateikia Agentūrai tokio 
atsisakymo priežastis. Agentūra suteikia 
galimybę visuomenei susipažinti su šia 
informacija ir paskelbia vertinimo 
ataskaitą, jei įmanoma, išbraukus visą 
konfidencialaus pobūdžio komercinę 
informaciją.
13. Per 15 dienų nuo 11 dalyje nurodytos 
nuomonės gavimo, Komisija parengia 
sprendimo dėl paraiškos projektą. Jei 
sprendimo projektas skiriasi nuo 
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Agentūros nuomonės, Komisija prideda 
išsamų neatitikimo priežasčių 
paaiškinimą. Sprendimo projektas 
perduodamas valstybėms narėms ir 
pareiškėjui. Valstybės narės per 22 dienas 
pateikia savo raštiškas pastabas dėl 
Komisijos sprendimo projekto. Tačiau jei 
sprendimą reikia priimti skubos tvarka, 
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
komiteto pirmininkas gali nustatyti 
trumpesnį terminą, atsižvelgdamas į 
skubos laipsnį. Šis terminas, išskyrus 
išimtinius atvejus, neturi būti trumpesnis 
nei 5 dienos.
14. Valstybės narės gali pateikti rašytinį 
prašymą, kad 13 dalyje nurodytas 
sprendimo projektas būtų aptariamas 
plenariniame Diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų komiteto posėdyje. 
Tokiame prašyme valstybės narės nurodo 
išsamias priežastis. Jei, Komisijos 
nuomone, valstybės narės raštiškose 
pastabose keliami svarbūs nauji mokslinio 
ar techninio pobūdžio klausimai, kurie 
nebuvo nagrinėti Agentūros nuomonėje, 
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
komiteto pirmininkas sustabdo procedūrą 
ir grąžina paraišką Agentūrai toliau 
nagrinėti.
15. Galutinį sprendimą Komisija priima 
per 30 dienų nuo [...] straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros 
pabaigos.
16. Atsisakymas išduoti rinkodaros 
leidimą reiškia draudimą pateikti 
Sąjungos rinkai 39a straipsnio 1 dalyje 
nurodytus prietaisus.
17. Išdavus rinkodaros leidimą, 
rinkodaros leidimo turėtojas praneša 
Agentūrai apie faktines medicinos 
prietaiso pateikimo rinkai valstybėse 
narėse datas, atsižvelgdamas į įvairius 
leidžiamus pateikimus.
18. Rinkodaros leidimo turėtojas taip pat 
praneša Agentūrai, jei produkto teikimas 
rinkai laikinai sustabdomas arba visiškai 
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nutraukiamas, ir šiuo atžvilgiu nurodo 
medicinines ir (arba) ekonomines 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 253
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39d straipsnis
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 

rinkodaros leidimų komitetas
1. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetą 
sudaro:
a) vienas narys ir vienas pakaitinis narys, 
kuriuos skiria kiekviena valstybė narė 
pagal šio straipsnio 3 dalį;
b) šeši nariai, kuriuos, atsižvelgdama į 
viešai skelbiamo konkurso rezultatus, 
skiria Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
komitetas turėtų atitinkamą patirtį 
medicinos prietaisų srityje;
c) vienas narys ir vienas pakaitinis narys, 
kuriuos, atsižvelgdama į viešai skelbiamo 
konkurso rezultatus ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, skiria Komisija tam, 
kad būtų atstovaujama sveikatos 
priežiūros specialistams;
d) vienas narys ir vienas pakaitinis narys, 
kuriuos, atsižvelgdama į viešai skelbiamo 
konkurso rezultatus ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, skiria Komisija tam, 
kad būtų atstovaujama pacientų 
organizacijoms. Pakaitiniai nariai 
atstovauja nariams ir už juos balsuoja, kai 
narių nėra. Pakaitiniai nariai, nurodyti 
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a punkte, gali būti paskirti pranešėjais 
pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
62 straipsnį.
2. Valstybė narė gali įgalioti kitą valstybę 
narę vykdyti jai paskirtas užduotis 
Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitete. Kiekviena valstybė narė gali 
atstovauti ne daugiau kaip vienai kitai 
valstybei narei.
3. Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komiteto nariai ir pakaitiniai nariai 
skiriami remiantis atitinkama jų patirtimi 
medicinos prietaisų srityje, kad būtų 
užtikrinta aukščiausio lygio specialistų 
kvalifikacija ir visapusiška atitinkama 
patirtis. Šiuo tikslu valstybės narės 
palaiko ryšius su Agentūros valdyba ir 
Komisija siekdamos užtikrinti, kad 
galutinė Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
sudėtis atitiktų mokslines sritis, kuriose 
šis komitetas vykdo užduotis.
4. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
nariai ir pakaitiniai nariai skiriami trejų 
metų kadencijai su galimybe vieną kartą 
pratęsti kadenciją ir po to dar kartą ją 
pratęsti pagal 1 dalyje nurodytas 
procedūras. Komitetas iš savo tikrųjų 
narių išsirenka pirmininką trejų metų 
kadencijai, kuri gali būti vieną kartą 
pratęsta.
5. Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetui taikomos Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 61 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 
8 dalys.
6. Diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
įgaliojimai apima visus medicinos 
prietaisų vertinimo pagal 39c straipsnį 
numatytas procedūras aspektus.

Or. en
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Pakeitimas 254
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39e straipsnis
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komiteto nariai 
įsipareigoja veikti nepriklausomai 
visuomenės labui. Prieš pradėdami eiti 
savo pareigas, jie pateikia įsipareigojimų 
deklaraciją ir interesų deklaraciją, 
kuriose nurodo, kad neturi jokių interesų, 
kurie gali būti laikomi trukdančiais jų 
nepriklausomumui, arba kokių nors 
tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie 
galėtų trukdyti jų nepriklausomumui. Šias 
deklaracijas tikrina Komisija.

Or. en

Pakeitimas 255
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39f straipsnis
Rinkodaros leidimo sąlygų keitimas

1. Visi rinkodaros leidimų turėtojų 
prašymai pakeisti pagal 41c straipsnį 
išduotų rinkodaros leidimų sąlygas 
pateikiami Komisijai. Komisijai, 
konsultuojantis su Agentūra, suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal šio reglamento 89 straipsnį siekiant 
nustatyti tinkamas rinkodaros leidimo 
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sąlygų keitimo taisykles.
2. Jei valstybė narė mano, kad pakeisti 
pagal šio skyriaus nuostatas išduoto 
rinkodaros leidimo sąlygas arba 
sustabdyti jo galiojimą ar jį panaikinti yra 
būtina, siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, susijusi valstybės narė gali 
prašyti, kad būtų surengtos diskusijos 
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komiteto plenariniame 
posėdyje, išsamiai išdėstydama priežastis. 
Išimtiniais atvejais, kai, Komisijos 
nuomone, valstybės narės raštiškose 
pastabose keliami svarbūs nauji mokslinio 
ar techninio pobūdžio klausimai, kurie 
nebuvo įtraukti į išduotą leidimą, 
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
komiteto pirmininkas sustabdo leidimo 
galiojimą ir perduoda paraišką Agentūrai 
toliau nagrinėti.

Or. en

Pakeitimas 256
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 D klasei priskiriamų prietaisų (išskyrus 
skirtuosius veiksmingumui įvertinti), 
gamintojams taikoma atitikties įvertinimo 
pricedūra, pagrįsta visišku kokybės 
užtikrinimu, projekto dokumentų 
nagrinėjimu ir partijos patikra, kaip 
nurodyta VIII priede. Gamintojas gali 
pasirinkti atitikties vertinimą pagal tipo 
patikrinimą, kaip apibrėžta IX priede, 
kartu su atitikties vertinimu, pagrįstu 
gaminio kokybės užtikrinimu ir partijos 
patikra, kaip nustatyta X priede.

D klasei priskiriamų prietaisų (išskyrus 
skirtuosius veiksmingumui įvertinti) 
gamintojams taikoma centralizuota 
rinkodaros leidimų išdavimo procedūra.
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Or. en

Pakeitimas 257
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 D klasei priskiriamų prietaisų (išskyrus 
skirtuosius veiksmingumui įvertinti), 
gamintojams taikoma atitikties įvertinimo 
pricedūra, pagrįsta visišku kokybės 
užtikrinimu, projekto dokumentų 
nagrinėjimu ir partijos patikra, kaip 
nurodyta VIII priede. Gamintojas gali 
pasirinkti atitikties vertinimą pagal tipo 
patikrinimą, kaip apibrėžta IX priede, kartu 
su atitikties vertinimu, pagrįstu gaminio 
kokybės užtikrinimu ir partijos patikra, 
kaip nustatyta X priede.

D klasei priskiriamų prietaisų (išskyrus 
skirtuosius veiksmingumui įvertinti) 
gamintojams taikoma rinkodaros leidimo 
išdavimo procedūra, pagrįsta visišku 
kokybės užtikrinimu, projekto dokumentų 
nagrinėjimu ir partijos patikra, kaip 
nurodyta VIII priede. Gamintojas gali 
pasirinkti rinkodaros leidimą pagal tipo 
patikrinimą, kaip apibrėžta IX priede, kartu 
su rinkodaros leidimu, pagrįstu gaminio 
kokybės užtikrinimu ir partijos patikra, 
kaip nustatyta X priede.

Or. en

Pakeitimas 258
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Be to, jeigu pagal 78 straipsnį yra paskirta 
etaloninė laboratorija, atitikties vertinimą 
atliekanti paskelbtoji įstaiga prašo tos 
etaloninės laboratorijos patikrinti prietaiso 
atitiktį taikomoms BTS (jei yra) arba 
kitiems sprendimams, kuriuos gamintojas 
pasirinko siekdamas užtikrinti bent 
lygiavertį saugos ir veiksmingumo lygį, 
kaip apibrėžta VIII priedo 5.4 skirsnyje ir 
IX priedo 3.5 skirsnyje.

Be to, jeigu pagal 78 straipsnį yra paskirta 
etaloninė laboratorija, 39c straipsnyje 
nurodomas Diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų rinkodaros leidimo 
komitetas arba nacionalinė institucija 
prašo tos etaloninės laboratorijos patikrinti 
prietaiso atitiktį taikomoms BTS (jei yra) 
arba kitiems sprendimams, kuriuos 
gamintojas pasirinko siekdamas užtikrinti 
bent lygiavertį saugos ir veiksmingumo 
lygį, kaip apibrėžta VIII priedo 
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5.4 skirsnyje ir IX priedo 3.5 skirsnyje.

Or. en

Pakeitimas 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Be to, jeigu pagal 78 straipsnį yra paskirta 
etaloninė laboratorija, atitikties vertinimą 
atliekanti paskelbtoji įstaiga prašo tos 
etaloninės laboratorijos patikrinti prietaiso 
atitiktį taikomoms BTS (jei yra) arba 
kitiems sprendimams, kuriuos gamintojas 
pasirinko siekdamas užtikrinti bent 
lygiavertį saugos ir veiksmingumo lygį, 
kaip apibrėžta VIII priedo 5.4 skirsnyje ir 
IX priedo 3.5 skirsnyje.

Be to, jeigu pagal 78 straipsnį yra paskirta 
etaloninė laboratorija, atitikties vertinimą 
atliekanti paskelbtoji įstaiga prašo tos 
etaloninės laboratorijos patikrinti atliekant 
laboratorinį tyrimą prietaiso atitiktį 
taikomoms BTS, kaip apibrėžta VIII priedo 
5.4 skirsnyje ir IX priedo 3.5 skirsnyje. 
Atlikdama laboratorinį tyrimą, etaloninė 
laboratorija didžiausią dėmesį skiria 
pirmiausia analitiniam jautrumui ir 
specifiškumui naudojant etalonines 
medžiagas ir diagnostiniam jautrumui bei 
specifiškumui naudojant nustatytos 
ankstyvosios infekcijos mėginius.

Or. en

Pagrindimas

Patirtis, susijusi su dabar galiojančių teisės aktų taikymu, rodo, kad būtina aiškiai apibrėžti, 
jog tikrinimas etaloninėse laboratorijose reiškia laboratorinius tyrimus, o ne vadinamąjį 
popierinį tyrimą.

Pakeitimas 260
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kai vertinama, ar pacientas gali būti 
gydomas konkrečiu vaistu, ir kai tam 
naudojamas atrankinės diagnostikos 
prietaisas, paskelbtoji įstaiga konsultuojasi 
su viena iš kompetentingų institucijų, 
kurias paskyrė valstybės narės pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, arba Europos 
Vaistų Agentūra (EMA) VIII priedo 6.2 
skirsnyje ir IX priedo 3.6 skirsnyje 
nustatyta tvarka.

Kai etaloninė laboratorija buvo paskirta 
pagal 78 straipsnį ir kai yra naudojamas 
atrankinės diagnostikos prietaisas, atitiktį 
vertinanti paskelbtoji įstaiga prašo tos 
etaloninės laboratorijos patikrinti 
prietaiso atitiktį taikomoms BTS (jei yra).

Or. en

Pagrindimas

Taip atrankinės diagnostikos būdas pavirs bendra EMA ir paskelbtųjų įstaigų bei 
kompetentingų institucijų ekspertų diagnostikos in vitro medicinos prietaisų srityje šiems 
prietaisams taikomų BTS rengimo veikla.

Pakeitimas 261
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 C klasei priskiriamų prietaisų (išskyrus 
skirtuosius veiksmingumui įvertinti), 
gamintojams taikoma atitikties įvertinimo 
procedūra, pagrįsta visišku kokybės 
užtikrinimu, kaip apibrėžta VIII priede, 
vertinant su techniniais dokumentais 
pateiktus tipinius projekto dokumentus. 
Gamintojas gali pasirinkti atitikties 
vertinimą, pagrįstą tipo patikrinimu, kaip 
apibrėžta IX priede, kartu su atitikties 
vertinimu, pagrįstu produkto kokybės 
užtikrinimu, kaip nustatyta X priede.

Nukrypstant nuo 39a straipsnio, C klasei 
priskiriamų prietaisų (išskyrus skirtuosius 
veiksmingumui įvertinti), gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu, kaip 
apibrėžta VIII priede, vertinant su 
techniniais dokumentais pateiktus tipinius 
projekto dokumentus. Gamintojas gali 
pasirinkti atitikties vertinimą, pagrįstą tipo 
patikrinimu, kaip apibrėžta IX priede, kartu 
su atitikties vertinimu, pagrįstu produkto 
kokybės užtikrinimu, kaip nustatyta 
X priede.
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Or. en

Pakeitimas 262
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kai vertinama, ar pacientas gali būti 
gydomas konkrečiu vaistu, ir kai tam 
naudojamas atrankinės diagnostikos 
prietaisas, paskelbtoji įstaiga konsultuojasi 
su viena iš kompetentingų institucijų, 
kurias paskyrė valstybės narės pagal 
Direktyvą 2001/83/EB, arba Europos 
Vaistų Agentūra (EMA) VIII priedo 6.2 
skirsnyje ir IX priedo 3.6 skirsnyje 
nustatyta tvarka.

Kai etaloninė laboratorija yra paskirta 
pagal 78 straipsnį ir kai yra naudojamas 
atrankinės diagnostikos prietaisas, atitiktį 
vertinanti paskelbtoji įstaiga prašo tos 
etaloninės laboratorijos patikrinti 
prietaiso atitiktį taikomoms BTS (jei yra).

Or. en

Pagrindimas

Taip atrankinės diagnostikos būdas pavirs bendra EMA ir paskelbtųjų įstaigų bei 
kompetentingų institucijų ekspertų diagnostikos in vitro medicinos prietaisų srityje šiems 
prietaisams taikomų BTS rengimo veikla.

Pakeitimas 263
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 B klasei priskiriamų prietaisų (išskyrus 
skirtuosius veiksmingumui įvertinti) 
gamintojams taikoma atitikties įvertinimo 
procedūra, pagrįsta visišku kokybės 
užtikrinimu, kaip nurodyta VIII priede.

Nukrypstant nuo 39a straipsnio, B klasei 
priskiriamų prietaisų (išskyrus skirtuosius 
veiksmingumui įvertinti) gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu, kaip 
nurodyta VIII priede.
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Or. en

Pakeitimas 264
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 A klasei priskiriamų prietaisų (išskyrus 
skirtuosius veiksmingumui įvertinti) 
gamintojai deklaruoja savo gaminių atitiktį 
išduodami ES atitikties deklaraciją, 
nurodytą 15 straipsnyje po to, kai parengė 
II priede nustatytus techninius dokumentus.

Nukrypstant nuo 39a straipsnio, A klasei 
priskiriamų prietaisų (išskyrus skirtuosius 
veiksmingumui įvertinti) gamintojai 
deklaruoja savo gaminių atitiktį išduodami 
ES atitikties deklaraciją, nurodytą 
15 straipsnyje po to, kai parengė II priede 
nustatytus techninius dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 265
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai gali pasirinkti atitikties 
įvertinimo procedūrą, kuri taikoma 
aukštesnės klasės prietaisui, nei 
vertinamasis,.

6. Gamintojai gali pasirinkti rinkodaros 
leidimo išdavimo arba atitikties įvertinimo 
procedūrą, kuri taikoma aukštesnei klasės 
prietaisui, nei vertinamasis.

Or. en

Pakeitimas 266
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 9 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dažnumas, kuriuo D klasei priskiriami 
pagaminti prietaisai ar prietaisų partijos 
turi būti siunčiami etaloninei 
laboratorijai, paskirtai pagal 78 straipsnį, 
vadovaujantis VIII priedo 5.7 skirsniu ir 
X priedo 5.1 skirsniu, arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 267
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Paskelbtųjų įstaigų veikla Paskelbtųjų įstaigų įtraukimas į atitikties 
vertinimo procedūrą

Or. en

Pakeitimas 268
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pagal atitikties įvertinimo procedūrą 
reikalaujama, kad dalyvautų paskelbtoji 
įstaiga, gamintojas gali kreiptis į pasirinktą 
paskelbtąją įstaigą, jeigu jos kaip 
paskelbtosios įstaigos užduotys susijusios 
su atitikties vertinimo veikla, atitikties 
įvertinimo procedūromis ir atitinkamais 
prietaisais. Paraiška negali būti pateikta 
kartu dėl daugiau nei vienos paskelbtosios 
įstaigos dėl tos pačios atitikties vertinimo 
veiklos.

1. Jei pagal atitikties įvertinimo procedūrą 
reikalaujama, kad dalyvautų paskelbtoji 
įstaiga, gamintojas gali kreiptis į pasirinktą 
paskelbtąją įstaigą, jeigu jos kaip 
paskelbtosios įstaigos užduotys susijusios 
su atitikties vertinimo veikla, atitikties 
įvertinimo procedūromis ir atitinkamais 
prietaisais. Jei gamintojas kreipiasi į kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jis yra 
registruotas, esančią paskelbtąją įstaigą, 
gamintojas informuoja apie tokį 
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kreipimąsi savo nacionalinę valdžios 
instituciją, atsakingą už paskelbtąsias 
įstaigas. Paraiška negali būti pateikta kartu 
dėl daugiau nei vienos paskelbtosios 
įstaigos dėl tos pačios atitikties vertinimo 
veiklos.

Or. en

Pakeitimas 269
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. cs

Pakeitimas 270
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. de

Pagrindimas

Norint padidinti medicinos prietaisų saugą visų pirma būtina stiprinti paskelbtąsias įstaigas. 
Dėl nagrinėjimo procedūros kyla pavojus, kad nauji, labai naujoviški medicinos prietaisai 
pacientams bus pateikti tik labai uždelsus.

Pakeitimas 271
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for patients.

Pakeitimas 273
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbtosios įstaigos praneša Komisijai 
apie paraiškas dėl prietaisų, priskiriamų D 
klasei, atitikties vertinimo, išskyrus 
paraiškas papildyti ar atnaujinti 

1. Paskelbtosios įstaigos praneša Komisijai 
apie paraiškas dėl prietaisų, priskiriamų D 
klasei, ir prietaisų, priskiriamų C klasei, 
kurie atitinka 2 straipsnio 12a dalyje 
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galiojančius sertifikatus. Prie pranešimo 
pridedamas naudojimo instrukcijų 
projektas, nurodytas I priedo 17.3 
skirsnyje, ir projekto saugos ir 
veiksmingumo duomenų santrauka, 
nurodyta 24 straipsnyje. Paskelbtosios 
įstaigos savo pranešime nurodo numatomą 
datą, iki kurios atitikties vertinimas bus 
baigtas. Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą kartu su dokumentais MPKG.

pateiktą naujovės apibrėžtį, atitikties 
vertinimo, išskyrus paraiškas papildyti ar 
atnaujinti galiojančius sertifikatus. Prie 
pranešimo pridedamas naudojimo 
instrukcijų projektas, nurodytas I priedo 
17.3 skirsnyje, ir projekto saugos ir 
veiksmingumo duomenų santrauka, 
nurodyta 24 straipsnyje. Paskelbtosios 
įstaigos savo pranešime nurodo numatomą 
datą, iki kurios atitikties vertinimas bus 
baigtas. Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą kartu su dokumentais MPKG.

Or. en

Pakeitimas 274
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbtųjų įstaigų pagal VIII, IX ir X 
priedus išduodami sertifikatai surašomi 
oficialia Sąjungos kalba, kurią nustato 
valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi 
paskelbtoji įstaiga, arba kita oficialia 
Sąjungos kalba, priimtina paskelbtajai 
įstaigai. Būtiniausias sertifikatų turinys yra 
nustatomas XI priede.

1. Paskelbtųjų įstaigų pagal VIII, IX ir X 
priedus išduodami sertifikatai surašomi 
oficialia Sąjungos kalba, priimtina 
paskelbtajai įstaigai. Būtiniausias 
sertifikatų turinys yra nustatomas XI 
priede.

Or. cs

Pakeitimas 275
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai gamintojas nutraukia 1. Kai gamintojas nusprendžia nutraukti 
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sutartį su paskelbtąja įstaiga ir sudaro 
sutartį su kita paskelbtąja įstaiga dėl to 
paties prietaiso atitikties vertinimo, 
paskelbtosios įstaigos pakeitimo sąlygos 
turi būti aiškiai apibrėžtos gamintojo, 
ankstesnės paskelbtosios įstaigos ir 
būsimos paskelbtosios įstaigos susitarime. 
Šiame susitarime numatomi bent šie 
aspektai:

sutartį su paskelbtąja įstaiga ir sudaro 
sutartį su kita paskelbtąja įstaiga dėl to 
paties prietaiso atitikties vertinimo, jis 
informuoja apie šį pokytį savo 
nacionalinę instituciją, atsakingą už 
paskelbtąsias įstaigas. Paskelbtosios 
įstaigos pakeitimo sąlygos turi būti aiškiai 
apibrėžtos gamintojo, ankstesnės 
paskelbtosios įstaigos ir būsimos 
paskelbtosios įstaigos susitarime. Šiame 
susitarime numatomi bent šie aspektai:

Or. en

Pakeitimas 276
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės prašymu ir jei tai 
daroma visuomenės sveikatos labui arba 
pacientų saugai keliose valstybėse narėse, 
Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti išplėsti leidimo, suteikto 
valstybės narės pagal 1 dalį, galiojimą ir 
taikyti jį tam tikrą laikotarpį visoje 
Sąjungoje ir nustatyti sąlygas, kuriomis 
prietaisas gali būti pateiktas rinkai ar 
pradėtas naudoti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 84 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Dėl tinkamai pagrįstų privalomų skubos 
priežasčių, susijusių su žmonių sveikata ir 
sauga, Komisija priima nedelsiant 
taikomus įgyvendinimo aktus 84 
straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.

Or. pl

Pagrindimas

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
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członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Pakeitimas 277
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VI skyrius V skyrius

Klinikinis įrodymas Klinikinis įrodymas

Or. en

Pakeitimas 278
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) patikrinti, ar prietaisai duoda
numatytos naudos pacientui, kaip 
nurodyta gamintojo;

b) patikrinti prietaiso klinikinę saugą ir 
veiksmingumą, įskaitant numatytą naudą 
tikslinės populiacijos pacientui, kai 
prietaisas naudojamas pagal numatytą 
paskirtį ir naudojimo instrukciją;

Or. en
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Pakeitimas 279
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klinikinio veiksmingumo tyrimai 
planuojami ir atliekami taip, kad būtų 
apsaugotos tokių klinikinio veiksmingumo 
tyrimų dalyvių teisės, sauga ir gerovė ir 
kad duomenys, gauti atliekant klinikinio 
veiksmingumo tyrimus, būtų patikimi ir 
patvarūs.

4. Klinikinio veiksmingumo tyrimai 
planuojami ir atliekami taip, kad būtų 
apsaugotos tokių klinikinio veiksmingumo 
tyrimų dalyvių teisės, sauga ir gerovė 
pagal 48a straipsnio 3 dalį ir kad 
duomenys, gauti atliekant klinikinio 
veiksmingumo tyrimus, būtų patikimi ir 
patvarūs.

Or. en

Pakeitimas 280
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48a straipsnis
Etikos komiteto dalyvavimas

1. Klinikinį veiksmingumo tyrimą gali 
būti leidžiama atlikti tik tuomet, jei 
nepriklausomas etikos komitetas anksčiau 
teigiamai įvertino tokį veiksmingumo 
tyrimą.
2. Etikos komiteto patvirtinime visų pirma 
aptariamas medicininis pagrindimas, 
klinikiniame veiksmingumo tyrime 
dalyvaujančių asmenų, kuriems buvo 
suteikta išsami informacija apie klinikinį 
tyrimą, sutikimas, tyrėjų ir tyrimo įrangos 
tinkamumas.
3. Etikos komitetas užtikrina klinikiniame 
veiksmingumo tyrime dalyvaujančių 
asmenų teisių, saugos ir gerovės apsaugą.
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4. Jis yra nepriklausomas nuo mokslo 
darbuotojų ir užsakovų, jam negali būti 
daroma jokia kita netinkama įtaka. Etikos 
komitetas veikia pagal šalies arba šalių, 
kuriose bus atliekamas tyrimas, įstatymus 
ir kitus teisės aktus ir turi laikytis visų 
atitinkamų tarptautinių normų ir 
standartų.
5. Etikos komitetą sudaro aiškiai 
apibrėžtas narių ir pakaitinių narių 
skaičius, į kurį įtraukiami sveikatos 
priežiūros specialistai, visuomenės 
atstovai ir bent vienas daug patirties ir 
žinių turintis pacientas ar pacientų 
atstovas, kurie kartu turi atitinkamą 
kvalifikaciją ir patirtį, kad galėtų 
peržiūrėti ir įvertinti siūlomo atlikti 
klinikinio tyrimo mokslinius, 
medicininius ir etinius aspektus.
6. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
etikos komitetams įsteigti tais atvejais, kai 
tokių komitetų nėra, ir jų darbui 
palengvinti.
Valstybės narės paskelbia etikos komitetų 
narių ir pakaitinių narių skaičių, 
pavardes ir profesijas ir praneša Komisijai 
etikos komitetų sudėtį ir jų darbo pradžios 
datą.

Or. en

Pakeitimas 281
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Klinikinio veiksmingumo tyrimo 
užsakovas pateikia paraišką valstybei (-
ėms) narei (-ėms), kurioje (-iose) tas 
bandymas turi būti atliktas, kartu su 
dokumentais, nurodytais XIII priede. Per 
šešias dienas nuo paraiškos gavimo dienos 

Klinikinio veiksmingumo tyrimo 
užsakovas pateikia paraišką valstybei (-
ėms) narei (-ėms), kurioje (-iose) tas 
bandymas turi būti atliktas, kartu su 
dokumentais, nurodytais XIII priede. Per 
dešimt dienų nuo paraiškos gavimo dienos 
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atitinkama valstybė narė praneša 
užsakovui, ar klinikiniam veiksmingumo 
tyrimui taikomas šis reglamentas ir ar 
paraiška yra išsami.

atitinkama valstybė narė praneša 
užsakovui, ar klinikiniam veiksmingumo 
tyrimui taikomas šis reglamentas ir ar 
paraiška yra išsami.

Or. en

Pakeitimas 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu yra keletas susijusių valstybių narių 
ir jos nesutaria dėl to, ar klinikinio 
veiksmingumo tyrimas turėtų būti 
patvirtintas, susijusios valstybės narės 
stengiasi susitarti dėl išvados. Jeigu dėl 
išvados nesusitariama, sprendimą priima 
Europos Komisija, išklausiusi susijusias 
valstybes nares ir, jeigu tinka, 
pasikonsultavusi su Europos vaistų 
agentūra.

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitą rengiančios valstybės narės sprendimas privalomas kitoms valstybėms narėms. Gali 
būti, kad ataskaitą rengianti valstybė narė klinikiniam veiksmingumo tyrimui pritaria, o 
daugumos susijusių valstybių narių institucijos ir etikos komitetai jam nepritaria. Net jei 
institucijos ir etikos komitetai dirba išvien, siekdami susitarti, būtina numatyti konfliktų 
sprendimo būdus. Komisijai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos kontrolė, todėl ją geriau 
įgalioti priimti sprendimą nei ataskaitą rengiančią valstybę narę.

Pakeitimas 283
Dagmar Roth-Behrendt

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

Jei valstybė narė nustato, kad klinikiniam 
veiksmingumo tyrimui, dėl kurio pateikta 
paraiška, šis reglamentas netaikomas arba 
kad paraiška yra neišsami, ji apie tai 
informuoja užsakovą ir nustato ne ilgesnį 
kaip šešių dienų laikotarpį, per kurį 
užsakovas galėtų pateikti pastabas arba 
baigti pildyti paraišką.

Jei valstybė narė nustato, kad klinikiniam 
veiksmingumo tyrimui, dėl kurio pateikta 
paraiška, šis reglamentas netaikomas arba 
kad paraiška yra neišsami, ji apie tai 
informuoja užsakovą ir nustato ne ilgesnį 
kaip dešimties dienų laikotarpį, per kurį 
užsakovas galėtų pateikti pastabas arba 
baigti pildyti paraišką.

Or. en

Pakeitimas 284
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu valstybė narė nieko nepranešė 
užsakovui pagal 2 dalį per tris dienas po to, 
kai buvo gautos pastabos arba užpildyta 
paraiška, laikoma, kad klinikiniam 
veiksmingumo tyrimui taikomas šis 
reglamentas ir paraiška yra išsami.

Jeigu valstybė narė nieko nepranešė 
užsakovui pagal 2 dalį per penkias dienas 
po to, kai buvo gautos pastabos arba 
užpildyta paraiška, laikoma, kad 
klinikiniam veiksmingumo tyrimui 
taikomas šis reglamentas ir paraiška yra 
išsami.

Or. en

Pakeitimas 285
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) praėjus 35 dienoms nuo paraiškos
patvirtinimo datos, nurodytos šio straipsnio 
4 dalyje, išskyrus atvejus, kai atitinkama 
valstybė narė per minėtą laikotarpį pranešė 

c) praėjus 60 dienų nuo paraiškos 
patvirtinimo datos, nurodytos šio straipsnio 
4 dalyje, išskyrus atvejus, kai atitinkama 
valstybė narė per minėtą laikotarpį pranešė 
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užsakovui apie jos atsisakymą patvirtinti 
paraišką, grindžiamą visuomenės 
sveikatos, pacientų saugos arba viešosios 
tvarkos motyvais.

užsakovui apie jos atsisakymą patvirtinti 
paraišką, grindžiamą visuomenės 
sveikatos, pacientų saugos arba viešosios 
tvarkos motyvais.

Or. en

Pakeitimas 286
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) numatomą naudoti metodiką, 
dalyvaujančių asmenų skaičių ir 
planuojamą gauti tyrimo rezultatą.

Or. en

Pakeitimas 287
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Baigęs klinikinį veiksmingumo tyrimą, 
užsakovas įrašo į 51a straipsnyje nurodytą 
elektroninę sistemą tyrimo rezultatų 
santrauką, kuri pateikiama nespecialistui 
lengvai suprantama forma.

Or. en

Pakeitimas 288
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši informacija yra viešai prieinama 
naudojantis 51 straipsnyje nurodyta 
elektronine sistema, išskyrus tuos atvejus, 
kai visa arba dalis šios informacijos yra 
konfidenciali, o konfidencialumas yra 
pagrįstas vienu iš šių motyvų:

3. Ši informacija yra visiškai viešai 
prieinama naudojantis 51 straipsnyje 
nurodyta elektronine sistema.

Or. en

Pakeitimas 289
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmens duomenų apsauga pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Asmens duomenų apsauga jau užtikrinta 4 dalyje, kurioje teigiama, kad „asmenų, 
dalyvaujančių klinikiniuose veiksmingumo tyrimuose, asmens duomenys neskelbiami viešai“.

Pakeitimas 290
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) komercinės neskelbtinos informacijos 
apsauga;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai užtikrinti skaidrumą ir galimybę nepriklausomiems mokslininkams atlikti 
atsitiktinius veiksmingumo tyrimus ir metaanalizę, duomenų bazė turėtų būti viešai prieinama.

Pakeitimas 291
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) komercinės neskelbtinos informacijos 
apsauga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 292
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksminga susijusios (-ių) valstybės (-
ių) narės (-ių) vykdoma klinikinio 
veiksmingumo tyrimo atlikimo priežiūra.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Veiksminga klinikinių tyrimų priežiūra turėtų būti skaidri ir kontroliuojama visuomenės.

Pakeitimas 293
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, parengia ir tvarko 
intervencinių klinikinių veiksmingumo 
tyrimų ir kitų klinikinių veiksmingumo 
tyrimų, susijusių su rizika tiriamiesiems 
asmenims, elektroninę sistemą, kad būtų 
galima sukurti vieną identifikavimo 
numerį 49 straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
tokiems klinikiniams veiksmingumo 
tyrimams ir kaupti ir apdoroti tokią 
informaciją:

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, parengia ir tvarko 
intervencinių klinikinių veiksmingumo 
tyrimų ir kitų klinikinių veiksmingumo 
tyrimų, susijusių su rizika tiriamiesiems 
asmenims, elektroninę sistemą. Sukūrus 
šią duomenų bazę visuomenė galės ieškoti 
joje konkrečių veiksmingumo tyrimų ir 
piliečiai bei specialistai galės priimti 
sprendimus dėl diagnostikos in vitro 
prietaisų turėdami informaciją. Siekiant 
užtikrinti tai, elektroninės sistemos padės 
sukurti vieną identifikavimo numerį 
49 straipsnio 1 dalyje nurodytiems tokiems 
klinikiniams veiksmingumo tyrimams ir 
kaupti ir apdoroti tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Duomenų bazė turėtų būti sukurta siekiant suteikti piliečiams, gydytojams ir 
nepriklausomiems tyrėjams informaciją, kurią turėdami jie galės priimti pagrįstus sprendimus 
dėl diagnostikos in vitro prietaisų naudojimo.

Pakeitimas 294
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagal 56 straipsnio 5 dalį užsakovų 
pateikiamos klinikinių veiksmingumo 
tyrimų ataskaitos;

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad klinikinių veiksmingumo tyrimų ataskaitos yra visuomenei ir 
sveikatos priežiūros specialistams prieinamos informacijos dalis. Šiais pakeitimais 
užtikrinama galimybė pasiekti, kad tikėtinas derybų dėl klinikinių tyrimų rezultatas būtų 
suderintas.

Pakeitimas 295
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kurdama 1 dalyje nurodytą elektroninę 
sistemą Komisija užtikrina, kad ji būtų 
sąveiki su ES žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų duomenų baze, sukurta 
pagal Reglamento (ES) [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl klinikinių tyrimų] straipsnį. 
Išskyrus 50 straipsnyje nurodytą
informaciją, informacija, kaupiama ir 
apdorojama elektroninėje sistemoje, yra 
prieinama tik valstybėms narėms ir 
Komisijai.

2. Kurdama 1 dalyje nurodytą elektroninę 
sistemą Komisija užtikrina, kad ji būtų 
sąveiki su ES žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų duomenų baze, sukurta 
pagal Reglamento (ES) [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl klinikinių tyrimų] straipsnį. 
Išskyrus 50 straipsnyje nurodytą 
informaciją, informacija, kaupiama ir 
apdorojama elektroninėje sistemoje, turi 
būti prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Komisija taip pat užtikrina, kad 
sveikatos priežiūros specialistai galėtų 
pasinaudoti elektronine sistema.

Or. en

Pakeitimas 296
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kurdama 1 dalyje nurodytą elektroninę 
sistemą Komisija užtikrina, kad ji būtų 
sąveiki su ES žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų duomenų baze, sukurta 

2. Kurdama 1 dalyje nurodytą elektroninę 
sistemą Komisija užtikrina, kad ji būtų 
sąveiki su ES žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų duomenų baze, sukurta 
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pagal Reglamento (ES) [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl klinikinių tyrimų] straipsnį. 
Išskyrus 50 straipsnyje nurodytą 
informaciją, informacija, kaupiama ir 
apdorojama elektroninėje sistemoje, yra 
prieinama tik valstybėms narėms ir 
Komisijai.

pagal Reglamento (ES) [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl klinikinių tyrimų] straipsnį. 
Informacija, kaupiama ir apdorojama 
elektroninėje sistemoje, yra prieinama 
valstybėms narėms, Komisijai, kuri taip 
pat užtikrina, kad sveikatos priežiūros 
specialistai galėtų pasinaudoti elektronine 
sistema.

Or. en

Pakeitimas 297
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagrįstą prašymą pateikusiai šaliai 
leidžiama susipažinti su visa elektroninėje 
sistemoje esančia informacija apie 
konkretų diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisą, išskyrus atvejus, kai visai 
informacijai arba jos dalims taikoma 
konfidencialumo pareiga remiantis šiais 
pagrindais:
a) asmens duomenų apsauga pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001;
b) neskelbtinos komercinės informacijos 
apsauga;
c) veiksminga susijusios (-ių) valstybės 
(-ių) narės (-ių) vykdoma klinikinio 
veiksmingumo tyrimo atlikimo priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 298
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei valstybė narė atsisakė leisti atlikti 
klinikinį veiksmingumo tyrimą, jį sustabdė 
arba nutraukė, pasiūlė padaryti jo esminių 
pakeitimų arba jį laikinai sustabdyti, arba 
jei užsakovas pranešė apie priešlaikinį 
klinikinio veiksmingumo tyrimo 
nutraukimą dėl saugos priežasčių, ji 
praneša apie savo sprendimą ir jo priežastis 
visoms valstybėms narėms ir Komisijai 
naudodamasi 51 straipsnyje nurodyta 
elektronine sistema.

1. Jei valstybė narė atsisakė leisti atlikti 
klinikinį veiksmingumo tyrimą, jį sustabdė 
arba nutraukė, pasiūlė padaryti jo esminių 
pakeitimų arba jį laikinai sustabdyti, arba 
jei užsakovas pranešė apie priešlaikinį 
klinikinio veiksmingumo tyrimo 
nutraukimą dėl saugos arba veiksmingumo 
priežasčių, ji praneša apie savo sprendimą 
ir to sprendimo priežastis visoms 
valstybėms narėms ir Komisijai 
naudodamasi 51 straipsnyje nurodyta 
elektronine sistema.

Or. en

Pakeitimas 299
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei užsakovas dėl saugos priežasčių 
laikinai sustabdė klinikinį veiksmingumo 
tyrimą, jis per 15 dienų nuo laikino 
sustabdymo apie tai informuoja 
atitinkamas valstybes nares.

1. Jei užsakovas dėl saugos arba 
veiksmingumo priežasčių laikinai sustabdė 
klinikinį veiksmingumo tyrimą, jis per 15 
dienų nuo laikino sustabdymo apie tai 
informuoja atitinkamas valstybes nares.

Or. en

Pakeitimas 300
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užsakovas praneša kiekvienai susijusiai 
valstybei narei apie klinikinio 

Užsakovas praneša kiekvienai susijusiai 
valstybei narei apie klinikinio 
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veiksmingumo tyrimo pabaigą tos 
valstybės narės atžvilgiu, pagrįsdamas 
priešlaikinį tyrimo nutraukimą. Tas 
pranešimas pateikiamas per 15 dienų po 
klinikinio veiksmingumo tyrimo pabaigos 
toje valstybėje narėje.

veiksmingumo tyrimo pabaigą tos 
valstybės narės atžvilgiu, pagrįsdamas 
priešlaikinį klinikinio bandymo 
nutraukimą, kad visos valstybės narės 
galėtų informuoti tuo pat metu Sąjungoje 
panašius klinikinius veiksmingumo 
tyrimus atliekančius užsakovus apie šio 
klinikinio veiksmingumo tyrimo 
rezultatus. Tas pranešimas pateikiamas per 
15 dienų po klinikinio veiksmingumo 
tyrimo pabaigos toje valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 301
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jei tyrimas atliekamas keliose valstybėse 
narėse, užsakovas praneša visoms 
susijusioms valstybėms narėms apie viso 
klinikinio veiksmingumo tyrimo pabaigą. 
Toks pranešimas pateikiamas per 15 dienų 
po viso klinikinio veiksmingumo tyrimo 
pabaigos.

Jei tyrimas atliekamas keliose valstybėse 
narėse, užsakovas praneša visoms 
susijusioms valstybėms narėms apie viso 
klinikinio veiksmingumo tyrimo pabaigą. 
Informacija apie priešlaikinio klinikinio 
veiksmingumo tyrimo nutraukimo 
priežastis taip pat pateikiama visoms 
valstybėms narėms, kad jos galėtų 
informuoti tuo pat metu Sąjungoje 
panašius klinikinius veiksmingumo 
tyrimus atliekančius užsakovus apie šio 
klinikinio veiksmingumo tyrimo 
rezultatus. Toks pranešimas pateikiamas 
per 15 dienų po viso klinikinio 
veiksmingumo tyrimo pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 302
Rebecca Taylor
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Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
veiksmingumo tyrimo pabaigos užsakovas 
pateikia susijusioms valstybėms narėms 
klinikinio veiksmingumo tyrimo rezultatų 
santrauką klinikinio veiksmingumo tyrimo 
ataskaitos forma, nurodyta XII priedo A 
dalies 2.3.3 skirsnyje. Tais atvejais, kai dėl 
mokslinių priežasčių neįmanoma pateikti 
klinikinio veiksmingumo tyrimo ataskaitos, 
ji turi būti pateikta, kai tik bus parengta. 
Šiuo atveju klinikinio veiksmingumo 
tyrimo protokole, nurodytame XII priedo A 
dalies 2.3.2 skirsnyje, nurodoma, kada 
klinikinio veiksmingumo tyrimo rezultatai 
bus pateikti, kartu su paaiškinimu.

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
veiksmingumo tyrimo pabaigos užsakovas 
pateikia susijusioms valstybėms narėms 
klinikinio veiksmingumo tyrimo rezultatus
klinikinio veiksmingumo tyrimo ataskaitos 
forma, nurodyta XII priedo A dalies 
2.3.3 skirsnyje. Tais atvejais, kai dėl 
mokslinių priežasčių neįmanoma pateikti 
klinikinio veiksmingumo tyrimo ataskaitos, 
ji turi būti pateikta, kai tik bus parengta. 
Šiuo atveju klinikinio veiksmingumo 
tyrimo protokole, nurodytame XII priedo 
A dalies 2.3.2 skirsnyje, nurodoma, kada 
klinikinio veiksmingumo tyrimo rezultatai 
bus pateikti, kartu su paaiškinimu.

Or. en

Pagrindimas

Nors klinikinio veiksmingumo tyrimo ataskaita pateikiama santraukos forma, svarbu, kad 
gamintojai suprastų, jog ši ataskaita taps viešai prieinamos informacijos dalimi.

Pakeitimas 303
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienoje paraiškoje užsakovas gali 
pasiūlyti vieną iš susijusių valstybių narių 
kaip koordinuojančią valstybę narę. Jei ta 
valstybė narė nenori būti koordinuojančia 
valstybe nare, ji per šešias dienas nuo 
bendrosios paraiškos pateikimo susitaria su 
kita valstybe nare, kad pastaroji bus 
koordinuojanti valstybė narė. Jei jokia kita 
valstybė narė nesutinka būti 
koordinuojančia valstybe nare, 

2. Vienoje paraiškoje užsakovas gali 
pasiūlyti vieną iš susijusių valstybių narių 
kaip koordinuojančią valstybę narę. 
Ataskaitą rengianti valstybė narė 
pasirenkama iš susijusių valstybių narių, 
kuriose gyvena daugiausia tiriamųjų 
asmenų, dalyvaujančių atitinkamame 
klinikiniame veiksmingumo tyrime. Jei ta 
valstybė narė nenori būti koordinuojančia 
valstybe nare, ji per šešias dienas nuo 
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koordinuojančia valstybe nare tampa 
užsakovo pasiūlyta valstybė narė. Jei 
koordinuojančia valstybe nare tampa kita 
nei užsakovo pasiūlytoji valstybėje narė, 
49 straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas 
prasideda kitą dieną po to sutikimo.

bendrosios paraiškos pateikimo susitaria su 
kita valstybe nare, kad pastaroji bus 
koordinuojanti valstybė narė. Jei jokia kita 
valstybė narė nesutinka būti 
koordinuojančia valstybe nare, 
koordinuojančia valstybe nare tampa 
užsakovo pasiūlyta valstybė narė. Jei 
koordinuojančia valstybe nare tampa kita 
nei užsakovo pasiūlytoji valstybėje narė, 
49 straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas 
prasideda kitą dieną po to sutikimo.

Or. en

Pakeitimas 304
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sunkių padarinių sukėlusį 
nepageidaujamą reiškinį, kai yra 
priežastinis ryšys su veiksmingumo 
įvertinimo prietaisu, komparatoriumi arba 
tyrimo procedūra arba kai toks priežastinis 
ryšys pagrįstai įmanomas;

a) bet kokį nepageidaujamą reiškinį, kai 
yra priežastinis ryšys su veiksmingumo 
įvertinimo prietaisu, komparatoriumi arba 
tyrimo procedūra arba kai toks priežastinis 
ryšys pagrįstai įmanomas;

Or. en

Pakeitimas 305
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VII skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII skyrius VIII skyrius

 Budrumas ir rinkos priežiūra Budrumas ir rinkos priežiūra

Or. en
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Pakeitimas 306
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokį sunkių padarinių sukėlusį 
incidentą, susijusį su prietaisais Sąjungos 
rinkoje;

a) bet kokį sunkių padarinių sukėlusį 
incidentą, susijusį su prietaisais Sąjungos 
rinkoje, įskaitant tokio incidento datą ir 
vietą; gamintojas taip pat pateikia 
informaciją apie su incidentu susijusį 
pacientą arba naudotoją ir sveikatos 
priežiūros specialistą, kai tokia 
informacija turima;

Or. en

Pakeitimas 307
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokį sunkių padarinių sukėlusį
incidentą, susijusį su prietaisais Sąjungos 
rinkoje;

a) bet kokį incidentą, susijusį su prietaisais 
Sąjungos rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 308
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės imasi visų tinkamų Valstybės narės imasi visų tinkamų 
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priemonių, skatindamos sveikatos 
priežiūros specialistus, pacientus ir 
naudotojus pranešti jų kompetentingoms 
institucijoms apie įtariamus sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus, nurodytus 
1 dalies a punkte. Jos registruoja šiuos 
pranešimus centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu. Kai valstybės narės 
kompetentinga institucija gauna tokius 
pranešimus, ji imasi būtinų priemonių
užtikrinti, kad atitinkamo prietaiso
gamintojas būtų informuojamas apie 
incidentą. Gamintojas užtikrina, kad būtų 
imtasi tinkamų tolesnių veiksmų.

priemonių, įskaitant tikslines informacijos 
kampanijas, skatindamos sveikatos 
priežiūros specialistus, pacientus ir 
naudotojus pranešti jų kompetentingoms 
institucijoms apie įtariamus sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus, nurodytus 
1 dalies a punkte, ir sudaro sąlygas tokiems 
pranešimams teikti. Jos registruoja šiuos 
pranešimus centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu. Kai valstybės narės 
kompetentinga institucija gauna tokius 
pranešimus, ji nedelsdama informuoja
atitinkamo prietaiso gamintoją.
Gamintojas užtikrina, kad būtų imtasi 
tinkamų tolesnių veiksmų.

Kai valstybės narės kompetentinga 
institucija nustato, kad pagal pirmą 
pastraipą gauti pranešimai yra susiję su 
sunkių padarinių sukėlusiu incidentu, ji 
nedelsdama paskelbia šiuos pranešimus 
60 straipsnyje nurodytoje elektroninėje 
sistemoje, išskyrus atvejus, kai apie tą patį 
incidentą jau pranešė gamintojas.

Or. en

Pakeitimas 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės imasi visų tinkamų 
priemonių, skatindamos sveikatos 
priežiūros specialistus, pacientus ir 
naudotojus pranešti jų kompetentingoms 
institucijoms apie įtariamus sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus, nurodytus 
1 dalies a punkte. Jos registruoja šiuos 
pranešimus centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu. Kai valstybės narės 
kompetentinga institucija gauna tokius 
pranešimus, ji imasi būtinų priemonių 

Valstybės narės imasi visų tinkamų 
priemonių, skatindamos sveikatos 
priežiūros specialistus, įskaitant gydytojus 
ir vaistininkus, pacientus ir naudotojus 
pranešti jų kompetentingoms institucijoms 
apie įtariamus sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus, nurodytus 1 dalies a punkte. Jos 
registruoja šiuos pranešimus centralizuotai 
nacionaliniu lygmeniu. Kai valstybės narės 
kompetentinga institucija gauna tokius 
pranešimus, ji imasi būtinų priemonių 
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užtikrinti, kad atitinkamo prietaiso 
gamintojas būtų informuojamas apie 
incidentą. Gamintojas užtikrina, kad būtų 
imtasi tinkamų tolesnių veiksmų.

užtikrinti, kad atitinkamo prietaiso 
gamintojas būtų informuojamas apie 
incidentą. Gamintojas užtikrina, kad būtų 
imtasi tinkamų tolesnių veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Šioje nuostatoje perteiktas požiūris, kuriuo vadovaujamasi Farmakologinio budrumo 
direktyvoje.

Pakeitimas 310
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešant apie įtariamus sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus 
atsižvelgiama į tai, ar prietaiso dalys ar 
komponentai buvo pakeisti, kaip 
nurodoma 19 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimų apie pakaitinių dalių ir komponentų teikimas suteikia kompetentingoms 
institucijoms galimybę greitai nustatyti problemas, kurias lemia pakaitinės dalys arba 
komponentai.

Pakeitimas 311
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje 
standartinių internetinių struktūrinių
formų rengimą, kad sveikatos priežiūros 

Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir konsultuodamasi 
su susijusiais partneriais, įskaitant 



PE510.755v01-00 62/108 AM\936067LT.doc

LT

specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus.

pacientų ir vartotojų organizacijas, rengia 
standartines elektronines ir spausdintines 
formas, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus.

Or. en

Pakeitimas 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kompetentingų institucijų pranešimai 
apie rimtų padarinių sukėlusius 
incidentus ir vietos saugos taisomuosius 
veiksmus sveikatos apsaugos įstaigose, 
naudojančiose prietaisus, nurodytus 
4 straipsnio 4 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti reikalaujama pranešti apie vienoje gydymo įstaigoje pagamintiems ir 
naudojamiems prietaisams viduje taikomą išimtį. Ši informacija bus naudinga Europos 
Komisija ateityje atliekant teisės aktų šioje srityje peržiūrą. 

Pakeitimas 313
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sukaupta ir apdorota informacija 
elektroninėje sistemoje turi būti prieinama 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir Komisijai bei 

2. Sukaupta ir apdorota informacija 
elektroninėje sistemoje turi būti prieinama 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir Komisijai bei 
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paskelbtosioms įstaigoms. paskelbtosioms įstaigoms. Komisija, 
konsultuodamasi su Medicinos prietaisų 
koordinavimo grupe, kas pusmetį teikia 
šios informacijos apžvalgą visuomenei ir 
sveikatos priežiūros specialistams. Ši 
informacija yra viešai prieinama 
naudojantis 25 straipsnyje nurodytu 
Europos duomenų banku.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei bus naudinga budrumo ir rinkos priežiūros 
apžvalgoje pateikiama informacija. Kadangi ši informaciją turės būti tvarkoma ypač 
dėmesingai, Medicinos prietaisų koordinavimo grupė yra tinkamas forumas teikti šią 
informaciją Europos duomenų bankui.

Pakeitimas 314
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sukaupta ir apdorota informacija 
elektroninėje sistemoje turi būti prieinama 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir Komisijai bei
paskelbtosioms įstaigoms.

2. Sukaupta ir apdorota informacija 
elektroninėje sistemoje turi būti prieinama 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir Komisijai, Agentūrai,
paskelbtosioms įstaigoms ir sveikatos 
priežiūros specialistams.

Or. en

Pakeitimas 315
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija užtikrina, kad sveikatos 3. Komisija užtikrina, kad visuomenei būtų 
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priežiūros specialistams ir visuomenei 
būtų suteikiama atitinkamo lygio prieiga 
prie elektroninės sistemos.

suteikiama atitinkamo lygio prieiga prie 
elektroninės sistemos. Visų pirma ji 
užtikrina, kad tais atvejais, kai prašoma 
leisti susipažinti su informacija apie 
konkretų diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisą, ji pateikiama nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 15 dienų.

Or. en

Pakeitimas 316
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu tai pranešimai, gauti pagal 59 
straipsnio 3 dalį, ir kompetentinga 
institucija įsitikina, kad pranešimai yra 
susiję su sunkių padarinių sukėlusiu 
incidentu, ji nedelsdama perduoda tuos 
pranešimus į elektroninę sistemą, 
nurodytą 60 straipsnyje, išskyrus tuos 
atvejus, kai apie tą patį incidentą jau 
pranešė gamintojas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 317
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta 
informacija nedelsiant perduodama 
elektronine sistema visoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir yra 
prieinama valstybėms narėms ir Komisijai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta 
informacija nedelsiant perduodama 
elektronine sistema visoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir yra 
prieinama valstybėms narėms ir Komisijai. 
Komisija, konsultuodamasi su Medicinos 
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prietaisų koordinavimo grupe, kas 
pusmetį teikia šios informacijos apžvalgą 
visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams. Ši informacija yra viešai 
prieinama naudojantis 25 straipsnyje 
nurodytu Europos duomenų banku.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei bus naudinga budrumo ir rinkos priežiūros 
apžvalgoje pateikiama informacija. Kadangi ši informaciją turės būti tvarkoma ypač 
dėmesingai, Medicinos prietaisų koordinavimo grupė yra tinkamas forumas teikti šią 
informaciją Europos duomenų bankui.

Pakeitimas 318
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta 
informacija nedelsiant perduodama 
elektronine sistema visoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir yra 
prieinama valstybėms narėms ir Komisijai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta 
informacija nedelsiant perduodama per 
elektroninę sistemą visoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir turi būti 
prieinama valstybėms narėms, Komisijai, 
Agentūrai ir sveikatos priežiūros 
specialistams. Komisija taip pat užtikrina, 
kad visuomenei būtų suteikiama 
atitinkamo lygio prieiga prie elektroninės 
sistemos. Visų pirma ji užtikrina, kad tais 
atvejais, kai prašoma leisti susipažinti su 
informacija apie konkretų diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisą, ji pateikiama 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 
dienų.

Or. en

Pakeitimas 319
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
VIII skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII skyrius IX skyrius
 Valstybių narių bendradarbiavimas, 
Medicinos prietaisų koordinavimo grupė, 
ES etaloninės laboratorijos, prietaisų 
registrai

Valstybių narių bendradarbiavimas, 
Medicinos prietaisų koordinavimo grupė, 
ES etaloninės laboratorijos, prietaisų 
registrai

Or. en

Pakeitimas 320
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nagrinėti klausimus, susijusiu su 
abipusio pripažinimo procedūra, vykdoma 
pagal 39e straipsnio nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 321
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prižiūrėti paskelbtųjų įstaigų 
koordinavimo grupės veiklą, kaip 
apibrėžta 39 straipsnyje;

Or. en
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Pagrindimas

Medicinos prietaisų koordinavimo grupė (MPKG) turėtų prižiūrėti paskelbtųjų įstaigų 
koordinavimo grupės veiklą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi dalyvavimo reikalavimų ir 
kad ji būtų geriau informuota apie paskelbtųjų įstaigų visoje ES padėtį.

Pakeitimas 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie tam tikrų atitikties 
vertinimų tikrinimo pagal 42 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie tam tikrų atitikties 
vertinimų tikrinimo pagal 42 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

MPKG yra viena iš pagrindinių reglamentavimo sistemos dalių. Todėl jos užduotis reikėtų 
aprašyti išsamiau.

Pakeitimas 324
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) veikti kaip arbitražo forumas 
sprendžiant ginčus, susijusius su 
IV skyriumi dėl paskelbtųjų įstaigų 
kompetencijos;

Or. en

Pagrindimas

Jungtinė vertinimo grupė ir MPKG turėtų veiksmingai kontroliuoti paskelbtųjų įstaigų veiklą. 
Įgaliojus MPKG panaikinti sprendimą sustabdyti paskelbtosios įstaigos veiklą, jos vykdoma 
priežiūra sustiprės.

Pakeitimas 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisidėti rengiant gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti veiksmingą ir suderintą 
šio reglamento įgyvendinimą, ypač dėl 
paskelbtųjų įstaigų paskyrimo ir 
stebėsenos, bendrųjų saugos ir 
veiksmingumo reikalavimų taikymo, 
gamintojų atliekamo klinikinio įvertinimo 
atlikimo ir paskelbtųjų įstaigų vertinimo;

c) prisidėti rengiant gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti veiksmingą ir suderintą 
šio reglamento įgyvendinimą;

Or. en

Pagrindimas

MPKG yra viena iš pagrindinių reglamentavimo sistemos dalių. Todėl jos užduotis reikėtų 
aprašyti išsamiau.

Pakeitimas 326
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) padėti Komisijai kas pusmetį teikti 
budrumo duomenų ir rinkos priežiūros 
veiklos, įskaitant visas taikytas 
prevencines sveikatos apsaugos 
priemones, apžvalgą. Ši informacija yra 
viešai prieinama naudojantis 
75 straipsnyje nurodytu Europos 
duomenų banku;

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei bus naudinga budrumo ir rinkos priežiūros 
apžvalgoje pateikiama informacija. Kadangi ši informaciją turės būti tvarkoma ypač 
dėmesingai, Medicinos prietaisų koordinavimo grupė yra tinkamas forumas teikti šią 
informaciją Europos duomenų bankui.

Pakeitimas 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teikti patarimus ir pagalbą Komisijai, 
jai to paprašius, vertinant bet kurį 
klausimą, susijusį su šio reglamento 
įgyvendinimu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

MPKG yra viena iš pagrindinių reglamentavimo sistemos dalių. Todėl jos užduotis reikėtų 
aprašyti išsamiau.

Pakeitimas 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos f dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) prisidėti prie suderintos administracinės 
praktikos diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų srityje valstybėse narėse.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

MPKG yra viena iš pagrindinių reglamentavimo sistemos dalių. Todėl jos užduotis reikėtų 
aprašyti išsamiau.

Pakeitimas 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio pirmos pastraipos f a–f k punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nuolat tikrinti techninę pažangą, ypač 
implantuojamų prietaisų srityje, ir vertinti 
šiame reglamente nustatytų pagrindinių 
saugos ir veiksmingumo reikalavimų 
tinkamumą, siekiant užtikrinti medicinos 
prietaisų saugą ir veiksmingumą ir 
nustatyti poreikį iš dalies pakeisti 
I priedą;
fb) parengti rekomendacijas dėl 
atitinkamų medicinos prietaisų klinikinių 
tyrimų;
fc) prisidėti rengiant medicinos prietaisų 
standartus;
fd) prisidėti rengiant bendrąsias technines 
specifikacijas (BTS);
fe) išplėtoti ir išlaikyti Europos rinkos 
priežiūros programos sistemą; 
ff) parengti nacionalinėms rinkos 
priežiūros institucijoms taikytinus 
būtinuosius reikalavimus dėl kokybės 
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valdymo sistemos;
fg) organizuoja bendrus rinkos priežiūros 
ir tyrimų projektus;
fh) organizuoti nacionalinių oficialių 
asmenų mokymo ir mainų programas, 
susijusias su rinkos priežiūros, 
paskelbtųjų įstaigų skyrimo ir jų veiklos 
stebėsenos bei klinikinių tyrimų 
klausimais;
fi) organizuoja informacines kampanijas 
ir bendras vizitų programas;
fj) per šešis mėnesius pateikti nuomonę 
dėl VII priede nustatytų klasifikavimo 
kriterijų taikymo konkrečiam prietaisui 
arba prietaisų grupei ar kategorijai pagal 
41 straipsnio 3 dalį;
fk) Komisijai paprašius, pateikti nuomonę 
dėl prietaiso arba prietaisų grupės ar 
kategorijos klasifikavimo pagal 
41 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

MPKG yra viena iš pagrindinių reglamentavimo sistemos dalių. Todėl jos užduotis reikėtų 
aprašyti išsamiau.

Pakeitimas 330
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
77 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

77a straipsnis
Patariamasis komitetas

Parariamasis komitetas, įsteigtas laikantis 
Reglamento (ES) [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl medicinos prietaisų] 
78a straipsnyje apibrėžtų sąlygų ir 
tvarkos, atlieka jam šiuo reglamentu 
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pavestas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 331
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlieka atitinkamus D klasei priskiriamų 
pagamintų prietaisų arba tos klasės 
prietaisų partijų pavyzdžių bandymus, kaip 
nustatyta VIII priedo 5.7 skirsnyje ir X 
priedo 5.1 skirsnyje;

b) atlieka atitinkamus D klasei priskiriamų 
pagamintų prietaisų arba tos klasės 
prietaisų partijų pavyzdžių laboratorinius 
bandymus, kaip nustatyta VIII priedo 
5.7 skirsnyje ir X priedo 5.1 skirsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas, kad tai turi būti laboratorinis bandymas, o ne vadinamasis popierinis tyrimas.

Pakeitimas 332
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlieka atitinkamus D klasei priskiriamų 
pagamintų prietaisų arba tos klasės 
prietaisų partijų pavyzdžių bandymus, 
kaip nustatyta VIII priedo 5.7 skirsnyje ir 
X priedo 5.1 skirsnyje;

b) atlieka kompetentingų institucijų 
prašymu atitinkamų D klasei priskiriamų 
pagamintų prietaisų pavyzdžių, gautų 
pagal 65 straipsnį vykdant rinkos 
priežiūros veiklą, ir paskelbtųjų įstaigų 
prašymu šios klasės prietaisų pavyzdžių, 
gautų pagal VIII priedo 4.4 skirsnį 
atliekant patikrinimus iš anksto 
nepranešus, bandymus; 

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis poveikio įvertinimu, gamintojo atrinktų išleidžiamos partijos prietaisų pavyzdžių 
tikrinimas neturi praktinės vertės užtikrinant pacientų saugą. Kontrolė atliekant veiksmingus 
rinkai jau pateiktų prietaisų pavyzdžių bandymus ne gamintojo patalpose būtų ekonomiškai 
efektyvi ir jai vykdyti nereikėtų skirti papildomų išteklių. Perėjus nuo prietaisų partijos 
išleidimo kontrolės prie rinkai jau pateiktų prietaisų kontrolės atliekant patikrinimus, apie 
kuriuos iš anksto nepranešama, bus lengviau nustatyti sukčiavimo atvejus, aptikti suklastotus 
gaminius ir gaminius su defektais ir užtikrinti ekonomiškai efektyvią kontrolės sistemą.

Pakeitimas 333
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikia mokslinę konsultaciją dėl 
konkrečių prietaisų, prietaisų grupės ar 
kategorijos išsivystymo lygio;

d) teikia mokslinę konsultaciją ir techninę 
pagalbą dėl konkrečių prietaisų, prietaisų 
grupės ar kategorijos išsivystymo lygio 
nustatymo;

Or. en

Pagrindimas

Tinkamiau išdėstytos ir aiškiau apibrėžtos etaloninių laboratorijų užduotys.

Pakeitimas 334
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) prisideda kuriant atitinkamus bandymų ir 
analizės metodus, kurie turi būti taikomi 
atliekant atitikties įvertinimo procedūras ir 
rinkos priežiūrą;

f) prisideda kuriant atitinkamus bandymų ir 
analizės metodus, kurie turi būti taikomi 
atliekant atitikties įvertinimo procedūras, 
ypač tikrinant D klasės prietaisų partiją ir 
vykdant rinkos priežiūrą;

Or. en
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Pagrindimas

Etaloninių laboratorijų užduotis būti atsakingomis už D klasės diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų partijos patikrinimą turi būti išdėstyta 78 straipsnyje.

Pakeitimas 335
Peter Liese, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) prisideda rengiant tarptautinius 
standartus;

i) prisideda rengiant bendras technines 
specifikacijas (BTS) ir tarptautinius 
standartus;

Or. en

Pagrindimas

Etaloninės laboratorijų darbuotojai turės tinkamų žinių, patirties ir techninių įgūdžių ir galės 
prisidėti rengiant BTS. Tinkamiau išdėstytas tekstas.

Pakeitimas 336
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jose dirba tinkamai kvalifikuoti 
darbuotojai, turintys tinkamų žinių ir 
patirties diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų, dėl kurių laboratorijos yra 
paskirtos, srityje;

a) jose dirba tinkamai kvalifikuoti 
darbuotojai, turintys tinkamų žinių ir 
patirties diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų, dėl kurių laboratorijos yra 
paskirtos, srityje;

tinkamos žinios ir patirtis grindžiamos
– patirtimi, įgyta vertinant didelės rizikos 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisus 
ir atliekant atitinkamus laboratorinius 
tyrimus;
– nuodugniomis žiniomis apie didelės 
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rizikos diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisus ir atitinkamas technologijas;
– įrodyta laboratorinio darbo patirtimi 
vienoje iš šių sričių: bandymų arba 
kalibravimo laboratorijoje, priežiūros 
institucijoje arba įstaigoje, D klasės 
prietaisams skirtoje nacionalinėje 
etaloninėje laboratorijoje, diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų kokybės 
kontrolės srityje, diagnostikos in vitro
prietaisams skirtų pamatinių medžiagų 
kūrimo srityje, diagnostinių medicinos 
prietaisų kalibravimo srityje; 
laboratorijose arba kraujo bankuose, 
kurie eksperimentiškai vertina ir naudoja 
didelės rizikos diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisus ir, jei taikoma, 
gamina juos viduje;
– žiniomis ir patirtimi, įgyta atliekant 
produkto arba jo partijos bandymus, 
kokybės patikrinimą, projektuojant, 
gaminant ir naudojant diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisus;
– žiniomis apie pavojų pacientų, jų 
partnerių ir donorų kraujo, organų, 
audinių ir (arba) preparatų gavėjų 
sveikatai, susijusį su didelės rizikos 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
naudojimu ir ypač jų netinkamu veikimu;
– žiniomis apie šį reglamentą ir taikytinus 
įstatymus, taisykles ir gaires, žiniomis apie 
bendras technines specifikacijas (BTS), 
taikomus darnius standartus, konkrečiam 
produktui taikomus reikalavimus ir 
atitinkamus rekomendacinius 
dokumentus;
– dalyvavimu atitinkamose išorės ir vidaus 
kokybės vertinimo schemose, kurias 
organizuoja tarptautinės arba 
nacionalinės organizacijos.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai išdėstyti etaloninėms laboratorijoms taikomi reikalavimai.
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Pakeitimas 337
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Paskelbtosioms įstaigoms arba 
valstybėms narėms paprašius ES etaloninių 
laboratorijų mokslinės ar techninės 
pagalbos arba mokslinės nuomonės, jų gali 
būti paprašyta pagal iš anksto nustatytas ir 
skaidrias sąlygas sumokėti mokestį, 
visiškai arba iš dalies padengti sąnaudoms, 
kurias ta laboratorija patyrė atlikdama tokią 
užduotį.

5. Paskelbtosioms įstaigoms arba 
valstybėms narėms paprašius ES etaloninių 
laboratorijų mokslinės ar techninės 
pagalbos arba mokslinės nuomonės, jų 
paprašoma pagal iš anksto nustatytas ir 
skaidrias sąlygas sumokėti mokestį, 
visiškai padengti sąnaudoms, kurias ta 
laboratorija patyrė atlikdama tokią užduotį.

Or. en

Pagrindimas

Mokesčiais turėtų būti visiškai padengtos sąnaudos siekiant išvengti etaloninių laboratorijų 
tarpusavio konkurencijos iškraipymo.

Pakeitimas 338
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija ir valstybės narės imasi visų 
tinkamų priemonių, skatindamos
konkrečių prietaisų tipų registrų sukūrimą 
ir siekdamos kaupti patirtį po pateikimo 
rinkai, susijusią su tokių prietaisų 
naudojimu. Tokie registrai padeda atlikti 
ilgalaikį prietaisų saugos ir veiksmingumo 
įvertinimą.

Komisija ir valstybės narės imasi visų 
tinkamų priemonių, užtikrindamos
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
registrų sukūrimą patirčiai po pateikimo 
rinkai, susijusios su tokių prietaisų 
naudojimu, kaupti. C ir D klasėms 
priskiriamų prietaisų registrai kuriami 
sistemingai. Tokie registrai padeda atlikti 
ilgalaikį prietaisų saugos ir veiksmingumo 
įvertinimą.
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Or. en

Pakeitimas 339
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
IX skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX Skyrius X skyrius
 Konfidencialumas, duomenų apsauga, 
finansavimas, sankcijos

Konfidencialumas, duomenų apsauga, 
finansavimas, sankcijos

Or. en

Pakeitimas 340
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiuo reglamentu nepažeidžiama valstybių 
narių galimybė nustatyti mokestį už šiame 
reglamente nustatytą veiklą su sąlyga, kad 
mokesčių dydis būtų nustatytas skaidriai ir 
remiantis išlaidų padengimo principais. 
Valstybės narės praneša apie tai Komisijai 
ir kitoms valstybėms narėms ne vėliau kaip 
prieš tris mėnesius iki tol, kol turi būti 
patvirtinti mokesčių struktūra ir dydis.

Šiuo reglamentu nepažeidžiama valstybių 
narių galimybė nustatyti mokestį už šiame 
reglamente nustatytą veiklą su sąlyga, kad 
mokesčių dydis būtų palyginamas ir 
nustatytas skaidriai ir remiantis išlaidų 
padengimo principais. Valstybės narės 
praneša apie tai Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms ne vėliau kaip prieš tris 
mėnesius iki tol, kol turi būti patvirtinti 
mokesčių struktūra ir dydis.

Or. en

Pakeitimas 341
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus šio reglamento nuostatas, skyrimo 
nuostatas ir visomis būtinomis 
priemonėmis užtikrina, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai iki [3 mėnesiai iki 
šio reglamento taikymo datos] ir 
nedelsdamos praneša apie bet kokius 
vėlesnius joms poveikio turinčius 
pakeitimus.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus šio reglamento nuostatas, skyrimo 
nuostatas ir visomis būtinomis 
priemonėmis užtikrina, kad jos būtų 
įgyvendinamos ir pakankamai 
atgrasančios. Nustatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai iki [3 mėnesiai iki šio 
reglamento taikymo datos] ir nedelsdamos 
praneša apie bet kokius vėlesnius joms 
poveikio turinčius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 342
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus šio reglamento nuostatas, skyrimo 
nuostatas ir visomis būtinomis 
priemonėmis užtikrina, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Valstybės narės praneša 
apie šias nuostatas Komisijai iki [3 
mėnesiai iki šio reglamento taikymo datos] 
ir nedelsdamos praneša apie bet kokius 
vėlesnius joms poveikio turinčius 
pakeitimus.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus šio reglamento nuostatas, skyrimo 
nuostatas ir visomis būtinomis 
priemonėmis užtikrina, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Sankcijos atgrasomasis 
pobūdis nustatomas atsižvelgiant į naudą, 
gautą dėl padaryto pažeidimo. Valstybės 
narės praneša apie šias nuostatas Komisijai 
iki [3 mėnesiai iki šio reglamento taikymo 
datos] ir nedelsdamos praneša apie bet 
kokius vėlesnius joms poveikio turinčius 
pakeitimus.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant atgrasyti nuo sukčiavimo ir užtikrinti sankcijos veiksmingumą, sankcija turi būti 
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daug didesnė už naudą, kurią gamintojas gavo dėl padaryto pažeidimo ar sukčiavimo.

Pakeitimas 343
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
X skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X skyrius XI skyrius

Baigiamosios nuostatos Baigiamosios nuostatos

Or. en

Pakeitimas 344
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jis taikomas nuo [5 metai nuo 
įsigaliojimo].

2. Jis taikomas nuo [treji metai nuo 
įsigaliojimo].

Or. en

Pakeitimas 345
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 6 punkto 6.1 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) klinikinį veiksmingumą, pvz., 
diagnostinį jautrumą, diagnostinį 
specifiškumą, numatomąsias teigiamas ir 
neigiamas vertes, tikėtinumo santykį, 
tikėtinas normalių arba paveiktų 

b) klinikinį veiksmingumą, įskaitant 
klinikinio pagrįstumo kriterijus, pvz., 
diagnostinį jautrumą, diagnostinį 
specifiškumą, numatomąsias teigiamas ir 
neigiamas vertes, tikėtinumo santykį, 
tikėtinas normalių arba paveiktų 
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populiacijų vertes. populiacijų vertes; ir, kai tinka, klinikinio 
taikymo kriterijus. Atrankinės 
diagnostikos prietaisų atveju 
reikalaujama pateikti prietaiso klinikinio 
taikymo pagal numatytą paskirtį (atrinkti 
tikslinės terapijos kriterijus atitinkančius 
pacientus, kuriems anksčiau nustatyta 
tam tikra būklė arba polinkis į ją) 
įrodymus. Atrankinės diagnostikos 
prietaisų gamintojai turėtų pateikti 
įrodymus, susijusius su teigiamo arba 
neigiamo tyrimo poveikiu 1) pacientų 
priežiūrai ir 2) pacientų sveikatos būklei, 
kai naudojant prietaisus pagal nurodymą 
kartu taikoma terapinė intervencija.

Or. en

Pakeitimas 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu apribojamas ypatingas dėmesys, kurį reikėtų skirti medžiagoms, turinčioms 
endokrininę sistemą pažeidžiančių savybių ir kurios yra identifikuojamos pagal REACH 
reglamentą. To per maža. Taip pat reikėtų atsižvelgti į endokrininę sistemą pažeidžiančių 
savybių turinčioms medžiagoms taikytinus kriterijus, kuriuos Komisija ketina nustatyti.

Pakeitimas 347
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Savikontrolei skirti prietaisai padeda 
jų naudotojams įvertinti informaciją apie 
savo sveikatą. Tačiau tai, kad nėra 
teikiamos tinkamos konsultacijos dėl 
savikontrolės prietaisų naudojimo, pvz., 
mėginių ėmimo, rodmenų nuskaitymo ir 
rezultatų aiškinimo, gali lemti traumą 
sukeliančius įvykius ar prietaisų 
naudotojų susižalojimus. Todėl valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad prieš 
naudojant tokius savikontrolės prietaisus, 
skirtus nustatyti lėtinėms ir užkrečiamoms 
ligoms, asmenys, kuriems leidžiama 
verstis mediko profesija pagal taikytinus 
nacionalinius teisės aktus, teiktų tinkamas 
konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

Mėginių ėmimas, rodmenų nuskaitymas ir rezultatų aiškinimas – tai procedūros, kurias 



PE510.755v01-00 82/108 AM\936067LT.doc

LT

vykdydamas nespecialistas gali netinkamai naudoti prietaisą arba atlikti netinkamus veiksmus. 
Savikontrolės tyrimai yra tikslingi tik tuo atveju, jeigu jie yra nuoseklaus daug disciplinų 
apimančio sveikatos būklės valdymo dalis. Be tinkamų gydytojo konsultacijų kai kurie 
asmenys gali manyti, kad savikontrolės prietaiso pateikiama informacija yra tiksli. Tinkamos 
konsultacijos taip pat padeda sumažinti galimą piktnaudžiavimo, pvz. partnerio arba 
darbdavio taikomo spaudimo arba prievartos, rizikos.

Pakeitimas 348
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 17 punkto 17.1 papunkčio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prie kiekvieno prietaiso pridedama 
informacija, reikalinga norint identifikuoti 
prietaisą ir jo gamintoją ir perduoti su jo 
sauga ir veiksmingumu susijusią 
informaciją naudotojui, specialistui ar 
nespecialistui, arba atitinkamai kitam 
asmeniui. Tokia informacija gali būti 
nurodoma ant paties prietaiso, ant pakuotės 
arba naudojimo instrukcijose atsižvelgiant į 
tai, kad:

Prie kiekvieno prietaiso pridedama 
informacija, reikalinga norint identifikuoti 
prietaisą ir jo gamintoją ir perduoti su jo 
sauga ir veiksmingumu susijusią 
informaciją naudotojui, specialistui ar 
nespecialistui, arba atitinkamai kitam 
asmeniui. Tokia informacija gali būti 
nurodoma ant paties prietaiso, ant pakuotės 
arba naudojimo instrukcijose ir turi būti 
skelbiama gamintojo interneto svetainėje
atsižvelgiant į tai, kad:

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė etiketės apibrėžtis neapima informacijos apie laboratorijoje atliekamus bandymus. 
Tokius prietaisus naudojant gaunamų rezultatų gavėjams turėtų būti suteikta tokia pati 
galimybė susipažinti su etiketėje pateikiama informacija, kaip ir kitų diagnostikos in vitro
medicinos prietaisų naudotojams.

Pakeitimas 349
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 17 punkto 17.2 papunkčio pirmos pastraipos xv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xv) jei prietaisas skirtas vienkartiniam xv) jei prietaisas skirtas vienkartiniam 
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naudojimui, reikia nurodyti tą faktą. 
Gamintojo nuoroda apie vienkartinį 
naudojimą yra vienoda visoje Sąjungoje;

naudojimui, reikia nurodyti tą faktą. 
Gamintojas pateikia pakankamus 
įrodymus, kad prietaiso negalima saugiai 
perdirbti. Gamintojo nuoroda apie 
vienkartinį naudojimą yra vienoda visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 350
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 17 punkto 17.3.1 ii papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jo funkcija (pvz., profilaktinis 
patikrinimas, stebėsena, diagnostika arba 
pagalbinė diagnostinė priemonė);

– jo funkcija (pvz., profilaktinis 
patikrinimas, stebėsena, diagnostika arba 
pagalbinė diagnostinė, prognozės, 
atrankinė diagnostikos priemonė);

Or. en

Pakeitimas 351
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 17 punkto 17.3 papunkčio 17.3.1 punkto ii papunkčio 7 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atrankinės diagnostikos prietaiso atveju, 
atitinkama tikslinė populiacija ir 
nurodymai, kaip jį naudoti taikant 
susijusią terapiją.

Or. en

Pakeitimas 352
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 17 punkto 17.3.1 xii papunkčio penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei prietaisas skirtas vienkartiniam 
naudojimui, tą faktą reikia nurodyti. 
Gamintojo nuoroda apie vienkartinį 
naudojimą yra vienoda visoje Sąjungoje;

– jei prietaisas skirtas vienkartiniam 
naudojimui, tą faktą reikia nurodyti. 
Gamintojas pateikia pakankamus 
įrodymus, kad prietaiso negalima saugiai 
perdirbti. Gamintojo nuoroda apie 
vienkartinį naudojimą yra vienoda visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 353
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 17 punkto 17.3.1 xii papunkčio šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei prietaisas yra daugkartinio naudojimo, 
informacija apie atitinkamus procesus, po 
kurių prietaisą būtų galima vėl naudoti, 
pvz., valymą, dezinfekavimą, 
nukenksminimą, pakavimą bei prireikus 
validuotą pakartotinio sterilizavimo 
metodą. Pateikiama informacija, pagal 
kurią būtų galima nustatyti, kada prietaisas 
nebegali būti pakartotinai naudojamas, 
pvz., irimo požymiai arba didžiausias
leidžiamas pakartotinio naudojimo atvejų 
skaičius.

– jei prietaisas yra daugkartinio naudojimo, 
informacija apie atitinkamus procesus, po 
kurių prietaisą būtų galima vėl naudoti, 
tarp jų valymą, dezinfekavimą, 
nukenksminimą, pakavimą, didžiausią 
leidžiamą pakartotinio naudojimo atvejų 
skaičių bei prireikus validuotą pakartotinio 
sterilizavimo metodą. Turėtų būti teikiama 
informacija siekiant nustatyti, kada 
prietaisas nebegali būti pakartotinai 
naudojamas, pvz., irimo požymiai.

Or. en

Pakeitimas 354
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 1.1 punkto c papunkčio ii punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jo fukcija (pvz., profilaktinis 
patikrinimas, stebėsena, diagnostika arba 
pagalbinė diagnostinė priemonė);

ii) jo funkcija (pvz., profilaktinis 
patikrinimas, stebėsena, diagnostika arba 
pagalbinė diagnostinė priemonė, prognozė, 
atrankinė diagnostika);

Or. en

Pakeitimas 355
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 1.1 punkto c papunkčio viii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viiia) – atrankinės diagnostikos prietaiso 
atveju, atitinkama tikslinė populiacija ir 
nurodymai, kaip jį naudoti taikant 
susijusią terapiją.

Or. en

Pakeitimas 356
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 dalies 6.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Techniniuose dokumentuose pateikiama 
XII priedo 3 skirsnyje nurodyta klinikinio 
įrodymo ataskaita ir (arba) išsami nuoroda 
į šią ataskaitą.

Techniniuose dokumentuose pateikiama 
XII priedo 3 skirsnyje nurodyta klinikinio 
įrodymo ataskaita ir išsami nuoroda į šią 
ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Į techninius dokumentus turėtų būti įtraukta visa klinikinio įrodymo ataskaita.
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Pakeitimas 357
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Galimybė visuomenei susipažinti su 
techniniais dokumentais
Gamintojų paskelbtosioms įstaigoms 
teikiami techniniai dokumentai ir 
klinikiniai įrodymai turi būti viešai 
skelbiami.

Or. en

Pagrindimas

Visiškai atskleisti techninius dokumentus ir klinikinius įrodymus būtina siekiant užtikrinti, kad 
gaminiai būtų saugūs ir tinkamai veiktų.

Pakeitimas 358
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nuorodos į taikytus atitinkamus 
darniuosius standartus ar BTS, kuriuos 
naudojant buvo deklaruota atitiktis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į darniuosius standartus ir taikomas jų dalis pateikiama techniniuose dokumentuose 
ir valdžios institucijos gali ją išnagrinėti kartu su visais įrodymais. Nuolatinis poreikis 
atitikties deklaracijoje keisti standartus juos atnaujinant būtų didžiulis, o papildomos naudos, 
susijusios su pacientų sauga ar apskritai prietaisų sauga, nebūtų gauta. Tai didžiulė našta 
gamintojams, todėl šią dalį reikėtų išbraukti siekiant išvengti pernelyg didelės biurokratinės 
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naštos.

Pakeitimas 359
Margrete Auken
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) visi techniniai dokumentai ir 
klinikinio veiksmingumo tyrimo ataskaita.

Or. en

Pakeitimas 360
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.1.4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jos organizacinė struktūra ir funkcijos, jos 
aukščiausios vadovybės ir kitų darbuotojų, 
turinčių įtaką atitikties vertinimo veiklai ir 
rezultatams, atsakomybė ir įgaliojimai turi 
būti aiškiai dokumentuoti.

Jos organizacinė struktūra ir funkcijos, jos 
aukščiausios vadovybės ir kitų darbuotojų, 
turinčių įtaką atitikties vertinimo veiklai ir 
rezultatams, atsakomybė ir įgaliojimai turi 
būti aiškiai dokumentuoti. Ši informacija 
skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 361
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.2.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.3a) Paskelbtoji įstaiga pateikia 
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nacionalinei valdžios institucijai 
įrodymus, kad nėra jokių interesų 
konfliktų ir kad 1.2.3 punkto reikalavimų 
laikomasi. Nacionalinė valdžios institucija 
užtikrina visišką skaidrumą ir du kartus 
per metus teikia ataskaitas Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 362
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.2.6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.6. Paskelbtoji įstaiga užtikrina ir 
patvirtina dokumentais, kad jai pavaldžių 
įstaigų ar subrangovų arba bet kurios 
susijusios įstaigos veikla neturėtų poveikio 
jos atitikties vertinimo veiklos 
nepriklausomumui, nešališkumui ir 
objektyvumui.

1.2.6. Paskelbtoji įstaiga užtikrina ir 
patvirtina dokumentais, kad jai pavaldžių 
įstaigų ar subrangovų arba bet kurios 
susijusios įstaigos veikla neturėtų poveikio 
jos atitikties vertinimo veiklos 
nepriklausomumui, nešališkumui ir 
objektyvumui.

Paskelbtoji įstaiga teikia nacionalinei 
valdžios institucijai įrodymus, 
patvirtinančius, kad ji laikosi šio punkto 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 363
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Paskelbtosios įstaigos darbuotojai, 
vykdydami savo užduotis pagal šį 
reglamentą, laikosi profesinio slaptumo 
reikalavimo, taikomo visai informacijai, 
kurią jie gavo, išskyrus atvejus, susijusius 

Paskelbtosios įstaigos darbuotojai laikosi 
profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo 
visai informacijai, kurią jie gavo, 
vykdydami savo užduotis pagal šį 
reglamentą, tik pagrįstais atvejais ir
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su už paskelbtąsias įstaigas atsakingomis 
nacionalinėmis institucijomis, 
kompetentingomis institucijomis arba 
Komisija. Nuosavybės teisės yra 
saugomos. Šiuo tikslu paskelbtoji įstaiga 
turi turėti nustatytas dokumentais pagrįstas 
procedūras.

išskyrus atvejus, susijusius su 
nacionalinėmis institucijomis, 
atsakingomis už paskelbtąsias įstaigas, 
kompetentingomis institucijomis arba 
Komisija. Nuosavybės teisės yra 
saugomos. Šiuo tikslu paskelbtoji įstaiga 
turi turėti nustatytas dokumentais pagrįstas 
procedūras.

Kai informacijos ir duomenų prašo 
visuomenė arba sveikatos priežiūros 
specialistai, paskelbtoji įstaiga viešai 
nurodo priežastis, dėl kurių tokia 
informacija negali būti atskleista.

Or. en

Pakeitimas 364
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.6.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.1. Paskelbtoji įstaiga dalyvauja 
atitinkamoje standartizacijos veikloje ir 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės 
veikloje arba užtikrina, kad vertinimus 
atliekantys jos darbuotojai būtų informuoti 
apie tai ir kad vertinimus atliekantys ir 
sprendimus priimantys darbuotojai būtų 
informuoti apie visus atitinkamus teisės 
aktus, rekomendacijas ir gerosios patirties 
dokumentus, priimtus pagal šį reglamentą.

1.6.1. Paskelbtoji įstaiga dalyvauja 
atitinkamoje standartizacijos veikloje ir 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės 
veikloje arba užtikrina, kad vertinimus 
atliekantys jos darbuotojai būtų informuoti 
apie tai ir kad vertinimus atliekantys ir 
sprendimus priimantys darbuotojai būtų 
informuoti apie visus atitinkamus teisės 
aktus, rekomendacijas ir gerosios patirties 
dokumentus, priimtus pagal šį reglamentą. 
Paskelbtoji įstaiga saugo veiksmų, kurių ji 
imasi siekdama informuoti savo 
darbuotojus, dokumentaciją.

Or. en

Pakeitimas 365
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tam įstaiga turi reikiamą kiekį mokslinių 
darbuotojų, turinčių pakankamai patirties ir 
žinių, kad galėtų vertinti prietaisų, dėl 
kurių įstaigai suteikti įgaliojimai vykdyti 
veiklą kaip paskelbtoji įstaiga, medicininį 
tinkamumą ir veikimą, atsižvelgiant į šio 
reglamento, o ypač į I priede išdėstytus 
reikalavimus.

Tam įstaiga turi turėti pakankamą skaičių 
nuolatinių mokslinių darbuotojų, turinčių 
pakankamai patirties ir žinių vertinti 
prietaisų, dėl kurių įstaigai suteiktas 
paskelbtosios įstaigos statusas, medicininį 
tinkamumą ir veiksmingumą, atsižvelgiant 
į šio reglamento reikalavimus ir ypač į I 
priede išdėstytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 366
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.1.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.2. Visais atvejais kiekvienai atitikties 
vertinimo procedūrai ir kiekvienai gaminių 
rūšiai ar kategorijai, dėl kurios įstaigai 
suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą kaip 
paskelbtoji įstaiga, paskelbtoji įstaiga turi 
turėti savo organizacijoje būtinus 
administracinius, techninius ir mokslo 
darbuotojus, turinčius techninių žinių ir 
pakankamai patyrusius diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų ir atitinkamų 
technologijų srityse atitikties vertinimo 
užduotims atlikti, įskaitant klinikinių 
duomenų vertinimą.

3.1.2. Visais atvejais kiekvienai atitikties 
vertinimo procedūrai ir kiekvienai gaminių 
rūšiai ar kategorijai, dėl kurios įstaigai
suteiktas paskelbtosios įstaigos statusas, 
paskelbtoji įstaiga turi turėti savo 
organizacijoje būtinus administracinius, 
techninius ir mokslo darbuotojus, turinčius
farmakologinių, medicinos ir techninių 
žinių ir pakankamai patyrusius medicinos 
prietaisų ir atitinkamų technologijų srityse 
atitikties vertinimo užduotims atlikti, 
įskaitant klinikinių duomenų vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 367
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.1.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.3a) Paskelbtoji įstaiga leidžia 
Komisijai ir kitoms šalims, jei jos to prašo, 
susipažinti su savo darbuotojų ir ekspertų 
sąrašu. Šis sąrašas yra atnaujinamas.

Or. en

Pakeitimas 368
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.3 punkto 7 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tinkama bent trejų metų darbo 
paskelbtojoje įstaigoje patirtis atitikties 
vertinimo srityje.

Or. en

Pakeitimas 369
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.4. Paskelbtosios įstaigos turi turėti 
pakankamai darbuotojų, turinčių klinikinės 
patirties. Šie darbuotojai paskelbtosios 
įstaigos nuolat įtraukiami į sprendimų 
priėmimo procesą, siekiant:

3.2.4. Klinikiniai ekspertai: paskelbtosios 
įstaigos turi turėti pakankamai nuolatinių 
darbuotojų, turinčių klinikinių tyrimų 
planavimo, medicinos statistikos, 
klinikinio pacientų valdymo, geros 
klinikinės praktikos klinikinių tyrimų ir 
farmakologijos srityje patirtį. Šie 
darbuotojai paskelbtosios įstaigos nuolat 
įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą, 
siekiant:
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Or. en

Pakeitimas 370
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.4 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatyti, kada reikia specialistų vertinant 
klinikinį įvertinimą, atliktą gamintojo, ir 
nustatyti tinkamai kvalifikuotus 
specialistus;

– nustatyti, kada reikia specialistų vertinant
klinikinio veiksmingumo tyrimo planus ir
klinikinį įvertinimą, atliktą gamintojo, ir 
nustatyti tinkamai kvalifikuotus 
specialistus;

Or. en

Pakeitimas 371
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.4 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– turėti galimybę apsvarstyti gamintojo 
klinikinio įvertinimo klinikinius duomenis
su gamintoju ir išorės klinikiniais 
ekspertais ir tinkamai nukreipti išorės 
klinikinių ekspertus vertinant klinikinį 
įvertinimą;

– turėti galimybę apsvarstyti planuojamo 
tyrimo struktūros, klinikinio 
veiksmingumo tyrimo planų ir pasirinktos 
kontrolės intervencijos loginį pagrindą su 
gamintoju ir išorės klinikiniais ekspertais ir 
tinkamai nukreipti išorės klinikinius 
ekspertus vertinant klinikinį įvertinimą;

Or. en

Pakeitimas 372
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.4 punkto ketvirta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– turėti galimybę moksliškai ginčyti 
pateiktus klinikinius duomenis ir išorės 
klinikinių ekspertų atliktą gamintojo 
klinikinį įvertinimo vertinimą;

– turėti galimybę moksliškai ginčyti 
pateiktus klinikinio veiksmingumo tyrimo 
planus ir klinikinius duomenis bei
klinikinių ekspertų atliktą gamintojo 
klinikinį įvertinimo vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 373
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.4 punkto 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikti aiškinimą, susijusį su 
veikliosiomis medžiagomis.

Or. en

Pakeitimas 374
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.5. Darbuotojai, atsakingi už su gaminiu 
susijusią peržiūrą (pvz., projekto 
dokumentų peržiūrą, techninių dokumentų 
peržiūrą ar tipo patikrinimą, įskaitant 
tokius aspektus, kaip klinikinis įvertinimas, 
sterilizavimas ir programinės įrangos 
validavimas), turi turėti tokią patvirtintą 
kvalifikaciją:

3.2.5. Produkto vertintojai: darbuotojai, 
atsakingi už su gaminiu susijusią peržiūrą 
(pvz., projekto dokumentų peržiūrą, 
techninių dokumentų peržiūrą ar tipo 
patikrinimą, įskaitant tokius aspektus, kaip 
klinikinis įvertinimas, sterilizavimas ir 
programinės įrangos validavimas), turi 
turėti tokią patvirtintą kvalifikaciją:

Or. en
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Pakeitimas 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.5. Darbuotojai, atsakingi už su gaminiu 
susijusią peržiūrą (pvz., projekto 
dokumentų peržiūrą, techninių dokumentų 
peržiūrą ar tipo patikrinimą, įskaitant 
tokius aspektus, kaip klinikinis įvertinimas, 
sterilizavimas ir programinės įrangos 
validavimas), turi turėti tokią patvirtintą 
kvalifikaciją:

3.2.5. Darbuotojai, atsakingi už su gaminiu 
susijusią peržiūrą (pvz., projekto 
dokumentų peržiūrą, techninių dokumentų 
peržiūrą ar tipo patikrinimą, įskaitant 
tokius aspektus, kaip klinikinis įvertinimas, 
sterilizavimas ir programinės įrangos 
validavimas), turi turėti tinkamą
kvalifikaciją, kurią patvirtina valstybės 
narės. Tinkama kvalifikacija, pvz., 
laikytina:

Or. lt

Pakeitimas 376
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.6. Darbuotojai, atsakingi už gamintojo 
kokybės valdymo sistemų auditą, turi turėti 
tokią patvirtintą kvalifikaciją:

3.2.6. Auditoriai: darbuotojai, atsakingi už 
gamintojo kokybės valdymo sistemų 
auditą, turi turėti tokią patvirtintą 
kvalifikaciją:

Or. en

Pakeitimas 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2.6 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.6. Darbuotojai, atsakingi už gamintojo 
kokybės valdymo sistemų auditą, turi turėti 
tokią patvirtintą kvalifikaciją:

3.2.6. Darbuotojai, atsakingi už gamintojo 
kokybės valdymo sistemų auditą, turi turėti 
tinkamą kvalifikaciją, kurią patvirtina 
valstybės narės. Tinkama kvalifikacija, 
pvz., laikytina:

Or. lt

Pakeitimas 378
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.3 punkto 3.3.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.3.1. Paskelbtosios įstaigos turi 
parengusios tvarką, kaip visapusiškai 
pagrįsti dokumentais kiekvieno atitikties 
vertinimą atliekančio darbuotojo 
kvalifikaciją ir 3.2 punkte nurodytų 
kriterijų laikymąsi. Kai išimtinėmis 
aplinkybėmis atitiktis kvalifikacijos 
kriterijams, nustatytiems 3.2 punkte, 
negali būti visiškai įrodyta, paskelbtoji 
įstaiga tinkamai pagrindžia šių 
darbuotojų įgaliojimą atlikti konkrečią 
atitikties vertinimo veiklą.

3.3.1. Paskelbtosios įstaigos turi 
parengusios tvarką, kaip visapusiškai 
pagrįsti dokumentais kiekvieno atitikties 
vertinimą atliekančio darbuotojo 
kvalifikaciją ir 3.2 punkte nurodytų 
kriterijų laikymąsi.

Or. en

Pakeitimas 379
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.4 punktas ir 3.4.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4.(-1). paskelbtoji įstaiga turi nuolat joje 
dirbančius kompetentingus darbuotojus ir 
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ekspertus, dirbančius ne tik techninėse 
srityse, susijusiose su prietaisų 
veiksmingumo vertinimu, bet ir medicinos 
sektoriuje. Jie turi įgaliojimus įstaigos 
viduje vertinti subrangovų kokybę. 
Nukrypstant nuo šios nuostatos, taikomos 
šios dalys:

3.4.1. Nepažeidžiant apribojimų, nustatytų 
3.2 punkte, paskelbtosios įstaigos gali 
sudaryti subrangos sutartis dėl aiškiai 
apibrėžtų atitikties vertinimo veiklos dalių. 
Kokybės valdymo sistemų auditų ar su visu 
produktu susijusių peržiūrų atlikimas pagal 
subrangos sutartis yra draudžiamas.

3.4.1. Nepažeidžiant apribojimų, nustatytų 
3.2 punkte, paskelbtosios įstaigos gali 
sudaryti subrangos sutartis dėl aiškiai 
apibrėžtų atitikties vertinimo veiklos dalių 
su valstybės sektoriaus subjektais. Rangos 
sutartys taip pat gali būti sudaromos su 
išorės ekspertais, kai norima įvertinti 
inovatyvius medicinos prietaisus arba 
technologijas ir kai tam nepakanka 
klinikinių žinių. Kokybės valdymo sistemų 
auditų ar su visu produktu susijusių 
peržiūrų atlikimas pagal subrangos sutartis 
yra draudžiamas.

Or. en

Pakeitimas 380
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.4 punkto 3.4.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4.2. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako 
subrangos būdu atlikti atitikties vertinimo 
veiklą organizacijai ar atskiram asmeniui, 
ji turi turėti savo politiką, apibūdinančią 
sąlygas, kuriomis galima sudaryti 
subrangos sutartis. Bet kokia subranga arba 
konsultacijos su išorės ekspertais yra 
tinkamai dokumentuotos, taip pat 
sudaromas rašytinis susitarimas, kuriame, 
be kita ko, yra konfidencialumo ir interesų 
konflikto nuostatos.

3.4.2. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako 
subrangos būdu atlikti atitikties vertinimo 
veiklą organizacijai ar atskiram asmeniui, 
ji turi turėti savo politiką, apibūdinančią 
sąlygas, kuriomis galima sudaryti 
subrangos sutartis. Bet kokia subranga arba 
konsultacijos su išorės ekspertais turi būti 
tinkamai dokumentuotos, viešai 
skelbiamos, taip pat sudaromas rašytinis 
susitarimas, kuriame, be kita ko, yra 
konfidencialumo ir interesų konflikto 
nuostatos.

Or. en
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Pakeitimas 381
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.4 punkto 3.4.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4.4a) Apie 3.4.2 ir 3.4.4 punktuose 
nurodytą politiką ir procedūras 
pranešama nacionalinei valdžios 
institucijai prieš sudarant bet kokią 
subrangos sutartį.

Or. en

Pakeitimas 382
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.5 punkto 3.5.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.5.2. Ji apžvelgia savo darbuotojų 
kompetenciją ir nustato mokymo poreikius, 
kad išlaikytų reikiamo lygio kvalifikaciją ir 
žinias.

3.5.2. Ji apžvelgia savo darbuotojų 
kompetenciją, nustato mokymo poreikius ir 
užtikrina, kad būtų imamasi atitinkamų 
būtinų priemonių, siekiant išlaikyti
reikiamo lygio kvalifikaciją ir žinias.

Or. en

Pakeitimas 383
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 dalies 4.3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3. Paskelbtoji įstaiga turi turėti 
dokumentais pagrįstas procedūras, 

4.3. Paskelbtoji įstaiga turi dokumentais 
pagrįstas viešai skelbiamas procedūras, 
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apimančias bent: apimančias bent:

Or. en

Pakeitimas 384
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 dalies 4.3 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paraiškos nagrinėjimą, įskaitant 
dokumentų išsamumo, produkto 
priskyrimo diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisams ir jo klasifikavimo patikrinimą,

– paraiškos nagrinėjimą, įskaitant 
dokumentų išsamumo, produkto 
priskyrimo diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisams ir jo klasifikavimo patikrinimą, 
taip pat minimalų laiką, būtiną jos audito 
vertinimams atlikti,

Or. en

Pakeitimas 385
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Klasifikavimo taisyklių taikymas 
priklauso nuo prietaisų paskirties.

1.1. Klasifikavimo taisyklių taikymas 
priklauso nuo prietaisų paskirties, 
naujoviškumo, sudėtingumo ir būdingos 
rizikos.

Or. en

Pakeitimas 386
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 dalies 2.3 punkto f punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) prietaisai, skirti atrankinei diagnostikai; i) prietaisai, skirti atrankinei diagnostikai,
priskiriami C klasei, išskyrus atvejus, kai 
jie skirti nustatyti pacientams, kuriems 
kyla gyvybei pavojingo nepageidaujamo 
reiškinio rizika, arba kai atrankos 
sprendimas gali lemti susilaikymą nuo 
gydymo, galinčio padėti išgelbėti gyvybę, o 
tokiu atveju prietaisai priskiriami D 
klasei;

Or. en

Pakeitimas 387
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 dalies 2.3 punkto f punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) prietaisai, skirti ligos stadijai nustatyti; ii) prietaisai, skirti ligos stadijai nustatyti 
arba prognozavimui;

Or. en

Pagrindimas

Ligos prognozavimas yra vis dažniau taikomas molekulinės diagnostikos sektoriuje, jo 
pavyzdžiai: įmonės Agendia atliekamas krūtų mamografinis tyrimas ir įmonės Genomic 
Health atliekamas vėžio žymenų Dx (angl. Oncotype Dx) tyrimas, abu jie naudojami siekiant 
prognozuoti pakartotinio susirgimo krūties vėžiu po chirurginių operacijų tikimybę. Kadangi 
prognozavimas yra pacientų atrankos forma, manome, kad tokie prietaisai neabejotinai turėtų 
būti įtraukti į 3 taisyklės taikymo sritį.

Pakeitimas 388
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 dalies 2.3 punkto j a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisai, skirti antikūniams prieš 
eritrocitus, trombocitus arba leukocitus 
rasti ir nustatyti.

Or. en

Pakeitimas 389
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 dalies 2.6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prietaisai, kuriems netaikomos pirmiau 
išvardytos klasifikavimo taisyklės, 
priskiriami B klasei.

Prietaisai, kuriems netaikomos pirmiau 
išvardytos klasifikavimo taisyklės, 
priskiriami B klasei. Tačiau naujoviški B 
klasės prietaisai priskiriami C klasei.

Or. en

Pakeitimas 390
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 dalies 5 punkto 5.7 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.7. Siekdamas patikrinti D klasei 
priskiriamų pagamintų prietaisų atitiktį, 
gamintojas atlieka bandymus su 
pagamintais prietaisais arba su kiekviena 
prietaisų partija. Užbaigęs tikrinimus ir 
bandymus jis nedelsdamas pateikia 
paskelbtajai įstaigai susijusias tų bandymų 
ataskaitas. Be to, gamintojas paskelbtajai 
įstaigai paruošia pagamintų prietaisų arba 
prietaisų partijų pavyzdžius pagal iš anksto 
sutartas sąlygas ir tvarką, kuriuose turi būti 

5.7. Siekdamas patikrinti D klasei 
priskiriamų pagamintų prietaisų atitiktį, 
gamintojas atlieka bandymus su 
pagamintais prietaisais arba su kiekviena 
prietaisų partija. Užbaigęs tikrinimus ir 
bandymus jis nedelsdamas pateikia 
paskelbtajai įstaigai susijusias tų bandymų 
ataskaitas. Be to, gamintojas paskelbtajai 
įstaigai paruošia pagamintų prietaisų arba 
prietaisų partijų pavyzdžius pagal iš anksto 
sutartas sąlygas ir tvarką, kuriuose turi būti 
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numatyta, kad paskelbtoji įstaiga arba 
gamintojas reguliariai siunčia pagamintų 
prietaisų arba prietaisų partijų pavyzdžius 
etaloninei laboratorijai, jei tokia buvo 
paskirta pagal 78 straipsnį, kad ši atliktų 
atitinkamus bandymus. Etaloninė 
laboratorija praneša paskelbtajai įstaigai 
apie savo išvadas.

numatyta, kad paskelbtoji įstaiga arba 
gamintojas siunčia pagamintų prietaisų 
arba prietaisų partijų pavyzdžius etaloninei 
laboratorijai, jei tokia buvo paskirta pagal 
78 straipsnį, kad ši atliktų atitinkamus 
bandymus. Etaloninė laboratorija praneša 
paskelbtajai įstaigai apie savo išvadas.

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų būti daroma kiekvienu atveju, o ne reguliariai.

Pakeitimas 391
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 dalies 6.2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Prieš išduodama atrankinės 
diagnostikos prietaiso, skirto įvertinti, ar 
pacientą galima gydyti tam tikrais 
vaistais, ES projekto patikrinimo 
sertifikatą, paskelbtoji įstaiga, remdamasi 
saugos ir veiksmingumo duomenų 
santraukos projektu ir naudojimo 
instrukcijų projektu, konsultuojasi su 
viena iš kompetentingų institucijų, kurias 
valstybės narės paskiria vadovaudamosi 
Direktyva 2001/83/EB, (toliau – vaistų 
srities kompetentinga institucija) arba 
Europos vaistų agentūra (toliau – EMA), 
įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, 
nustatančiu Bendrijos leidimų dėl 
žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų 
išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiančiu Europos vaistų agentūrą, dėl 
šio prietaiso tinkamumo susijusių vaistų 
atžvilgiu. Jeigu vaistams taikomas 
išimtinai Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
priedas, paskelbtoji įstaiga konsultuojasi 
su EMA.

c) Prieš išduodama ES projekto 
patikrinimo sertifikatą, paskelbtoji įstaiga
paprašo etaloninės laboratorijos, jei tokia 
buvo paskirta pagal 78 straipsnį, 
patikrinti prietaiso atitiktį BTS (jei tokios 
yra) arba kitiems sprendimams, gamintojo 
pasirinktiems užtikrinti bent lygiavertį 
saugos ir veiksmingumo lygį. Etaloninė 
laboratorija per 30 dienų pateikia 
mokslinę nuomonę. Etaloninės 
laboratorijos mokslinė nuomonė ir visi 
galimi atnaujinimai turi būti įtraukti į 
paskelbtosios įstaigos dokumentus dėl 
prietaiso. Paskelbtoji įstaiga, priimdama 
sprendimą, tinkamai atsižvelgia į 
mokslinėje nuomonėje pareikštas 
nuomones. Jeigu mokslinė nuomonė yra 
nepalanki, paskelbtoji įstaiga sertifikato 
neišduoda.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 392
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 dalies 6.2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Tais atvejais, kai pakeitimai gali turėti 
įtakos prietaiso atitikčiai bendriesiems 
reglamente nustatytiems saugos ir 
veiksmingumo reikalavimams arba 
nustatytoms gaminio naudojimo 
sąlygoms, patvirtinto projekto 
pakeitimams turi pritarti paskelbtoji 
įstaiga, išdavusi ES projekto patikrinimo 
sertifikatą. Pareiškėjas paskelbtajai 
įstaigai, išdavusiai ES projekto 
patikrinimo sertifikatą, praneša apie 
tokius patvirtinto projekto pakeitimus. 
Paskelbtoji įstaiga išnagrinėja 
planuojamus pakeitimus, praneša
gamintojui apie savo sprendimą ir 
pateikia jam ES projekto patikrinimo 
ataskaitos papildymą. Tais atvejais, kai 
pakeitimai gali turėti įtakos atitikčiai BTS 
arba kitiems gamintojo pasirinktiems 
sprendimams, patvirtintiems ES projekto 
patikrinimo sertifikatu, paskelbtoji įstaiga 
pasitaria su etalonine laboratorija, kuri 
dalyvavo pradinėse konsultacijose, kad 
būtų patvirtinta atitiktis BTS arba kitiems 
gamintojo pasirinktiems sprendimams, 
siekiant užtikrinti bent lygiavertį saugos ir 
veiksmingumo lygį. Etaloninė laboratorija 
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per 30 dienų pateikia mokslinę nuomonę. 
Bet kokio patvirtinto projekto pakeitimo 
patvirtinimas pateikiamas kaip ES 
projekto patikrinimo sertifikato 
papildymas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 393
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 dalies 6.2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Paskelbtoji įstaiga, priimdama 
sprendimą, tinkamai atsižvelgia į vaistų 
srities kompetentingos institucijos arba 
EMA pateiktą nuomonę (jei yra). Ji 
pateikia savo galutinį sprendimą 
atitinkamai vaistų srities kompetentingai 
institucijai arba EMA. Projekto patikrinimo 
sertifikatas išduodamas pagal 6.1 skirsnio d 
punktą.

e) Paskelbtoji įstaiga, priimdama 
sprendimą, tinkamai atsižvelgia į vaistų 
srities kompetentingos institucijos arba 
EMA pateiktą nuomonę dėl atrankinės 
diagnostikos mokslinio tinkamumo (jei 
yra). Jeigu paskelbtoji įstaiga nukrypsta 
nuo tos pozicijos, ji pagrindžia savo 
sprendimą atitinkamai vaistų srities 
kompetentingai institucijai arba EMA.
Nepasiekus susitarimo, paskelbtoji įstaiga 
apie tai praneša MPKG. Projekto 
patikrinimo sertifikatas išduodamas pagal 
6.1 skirsnio d punktą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme teigiama, kad paskelbtoji įstaiga „tinkamai atsižvelgia“ į EMA pateiktą nuomonę. 
Taip paliekama daug aiškinimo galimybių ir neatrodo tikėtina, kad paskelbtosios įstaigos 
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EMA nuomonės nepaisys, nors jos ir nėra įpareigotos ja vadovautis. Taigi turi būti apibrėžta, 
kas įvyks, jeigu EMA ir paskelbtosios įstaigos įvertinimai bus nesuderinami.

Pakeitimas 394
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 3 dalies 3.5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.5. jei tai D klasei priskiriami prietaisai, 
paprašo etaloninės laboratorijos, jei tokia 
buvo paskirta pagal 78 straipsnį, patikrinti 
prietaiso atitiktį BTS arba kitiems 
sprendimams, gamintojo pasirinktiems 
užtikrinti bent lygiavertį saugos ir 
veiksmingumo lygį. Etaloninė laboratorija 
per 30 dienų pateikia mokslinę nuomonę. 
Etaloninės laboratorijos mokslinė nuomonė 
ir visi galimi atnaujinimai turi būti įtraukti į 
paskelbtosios įstaigos dokumentus dėl 
prietaiso. Paskelbtoji įstaiga, priimdama 
sprendimą, tinkamai atsižvelgia į 
mokslinėje nuomonėje pareikštas 
nuomones. Jeigu mokslinė nuomonė yra 
nepalanki, paskelbtoji įstaiga sertifikato 
neišduoda;

3.5. jei tai D klasei priskiriami prietaisai 
arba atrankinės diagnostikos prietaisai, 
paprašo etaloninės laboratorijos, jei tokia 
buvo paskirta pagal 78 straipsnį, patikrinti 
prietaiso atitiktį BTS arba kitiems 
sprendimams, gamintojo pasirinktiems 
užtikrinti bent lygiavertį saugos ir 
veiksmingumo lygį. Etaloninė laboratorija
per 30 dienų pateikia mokslinę nuomonę. 
Etaloninės laboratorijos mokslinė nuomonė 
ir visi galimi atnaujinimai turi būti įtraukti į 
paskelbtosios įstaigos dokumentus dėl 
prietaiso. Paskelbtoji įstaiga, priimdama 
sprendimą, tinkamai atsižvelgia į 
mokslinėje nuomonėje pareikštas 
nuomones. Jeigu mokslinė nuomonė yra 
nepalanki, paskelbtoji įstaiga sertifikato 
neišduoda;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 395
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 3 dalies 3.6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.6. jei tai atrankinės diagnostikos 
prietaisai, skirti įvertinti, ar pacientą 
galima gydyti tam tikrais vaistais, 
remdamasi saugos ir veiksmingumo 
duomenų santraukos projektu ir 
naudojimo instrukcijų projektu, 
konsultuojasi su viena iš kompetentingų 
institucijų, kurias valstybės narės paskiria 
vadovaudamosi Direktyva 2001/83/EB, 
(toliau – vaistų srities kompetentinga 
institucija) arba Europos vaistų agentūra 
(toliau – EMA) dėl šio prietaiso 
tinkamumo susijusių vaistų atžvilgiu. 
Jeigu vaistams taikomas išimtinai 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 priedas, 
paskelbtoji įstaiga konsultuojasi su EMA. 
Vaistų srities institucija arba EMA per 60 
dienų nuo galiojančių dokumentų gavimo 
pateikia savo nuomonę (jei yra). Esant 
moksliškai pagrįstų priežasčių šis 60 
dienų laikotarpis gali būti pratęstas tik 
vieną kartą dar 60 dienų. Vaistų srities 
institucijos arba EMA nuomonė ir visi 
galimi atnaujinimai įtraukiami į 
paskelbtosios įstaigos dokumentus dėl 
prietaiso. Paskelbtoji įstaiga, priimdama 
sprendimą, tinkamai atsižvelgia į vaistų 
srities kompetentingos institucijos arba 
EMA pateiktą nuomonę (jei yra). Ji 
pateikia savo galutinį sprendimą 
atitinkamai vaistų srities kompetentingai 
institucijai arba EMA.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 396
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 5 dalies 5.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.4. Tais atvejais, kai pakeitimai gali 
turėti įtakos atrankinės diagnostikos 
prietaiso, patvirtinto ES tipo patikrinimo 
sertifikatu, tinkamumui susijusio vaisto 
atžvilgiu, paskelbtoji įstaiga konsultuojasi 
su vaistų srities kompetentinga institucija, 
kuri dalyvavo pradinėse konsultacijose, 
arba EMA. Vaistų srities kompetentinga 
institucija arba EMA per 30 dienų nuo 
galiojančių dokumentų gavimo pateikia 
savo nuomonę (jei yra) dėl pakeitimų. Bet 
kokio patvirtinto tipo pakeitimo 
patvirtinimas pateikiamas kaip pradinio 
ES tipo patikrinimo sertifikato 
papildymas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 397
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 5 dalies 5.1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1. Gamintojas atlieka D klasei 
priskiriamų pagamintų prietaisų arba 
kiekvienos prietaisų partijos bandymus. 
Užbaigęs tikrinimus ir bandymus jis 
nedelsdamas pateikia paskelbtajai įstaigai 
susijusias tų bandymų ataskaitas. Be to, 
gamintojas paskelbtajai įstaigai paruošia 
pagamintų prietaisų arba prietaisų partijų 
pavyzdžius pagal iš anksto sutartas sąlygas 
ir tvarką, kuriuose turi būti numatyta, kad 
paskelbtoji įstaiga arba gamintojas 
reguliariai siunčia pagamintų prietaisų 
arba prietaisų partijų pavyzdžius etaloninei 
laboratorijai, jei tokia buvo paskirta pagal 
78 straipsnį, kad ši atliktų atitinkamus 
bandymus. Etaloninė laboratorija praneša 
paskelbtajai įstaigai apie savo išvadas.

5.1. Gamintojas atlieka D klasei 
priskiriamų pagamintų prietaisų arba 
kiekvienos prietaisų partijos bandymus. 
Užbaigęs tikrinimus ir bandymus jis 
nedelsdamas pateikia paskelbtajai įstaigai 
susijusias tų bandymų ataskaitas. Be to, 
gamintojas paskelbtajai įstaigai paruošia 
pagamintų prietaisų arba prietaisų partijų 
pavyzdžius pagal iš anksto sutartas sąlygas 
ir tvarką, kuriuose turi būti numatyta, kad 
paskelbtoji įstaiga arba gamintojas siunčia 
pagamintų prietaisų arba prietaisų partijų 
pavyzdžius etaloninei laboratorijai, jei 
tokia buvo paskirta pagal 78 straipsnį, kad 
ši atliktų atitinkamus laboratorinius 
bandymus. Etaloninė laboratorija praneša 
paskelbtajai įstaigai apie savo išvadas.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas, kad tai turi būti laboratorinis bandymas, o ne vadinamasis popierinis tyrimas.

Pakeitimas 398
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo A dalies 1.2.2 punkto 1.2.2.6 papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prietaiso, priskiriamo C klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, klinikinio 
veiksmingumo tyrimo ataskaitą sudaro 
duomenų analizės metodas, tyrimo išvada 
ir svarbūs tyrimo protokolo duomenys;

– prietaisų, priskiriamų D ir C klasėms
pagal VII priede nustatytas taisykles, 
klinikinio veiksmingumo tyrimo ataskaitą 
sudaro duomenų analizės metodas, tyrimo 
išvada, svarbūs tyrimo protokolo 
duomenys ir atskiri duomenų punktai.

Or. en
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Pakeitimas 399
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo A dalies 1.2.2 punkto 1.2.2.6 papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prietaisų, priskiriamų D klasei pagal 
VII priede nustatytas taisykles, klinikinio 
veiksmingumo tyrimo ataskaitą sudaro 
duomenų analizės metodas, tyrimo išvada, 
svarbūs tyrimo protokolo duomenys ir 
atskiri duomenų punktai.

Išbraukta.

Or. en


