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Pakeitimas 297
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį, atsižvelgiant į techninę pažangą, 
iš dalies pakeisti arba papildyti II priede 
nurodytų techninių dokumentų 
elementus.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį, atsižvelgiant į techninę pažangą, 
iš dalies pakeisti arba papildyti II priede 
nurodytų techninių dokumentų 
elementus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 299
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei techniniai dokumentai yra didelės 
apimties arba laikomi įvairiose vietose, 

Išbraukta.
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gamintojas kompetentingos institucijos 
prašymu pateikia techninių dokumentų 
suvestinę ir suteikia galimybę gauti visą 
techninę dokumentaciją jai paprašius.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 300
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jei techniniai dokumentai yra didelės 
apimties arba laikomi įvairiose vietose, 
gamintojas kompetentingos institucijos 
prašymu pateikia techninių dokumentų 
suvestinę ir suteikia galimybę gauti visą 
techninę dokumentaciją jai paprašius.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 301
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir tipui 
prietaisų gamintojai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus prietaisus, numato ir 
nuolat atnaujina sistemingą procedūrą, kuri 
leistų kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir tipui 
prietaisų gamintojai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus prietaisus, numato ir 
nuolat atnaujina sistemingą procedūrą, kuri 
leistų kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 
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prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 
pateikimo rinkai planu. Priežiūros po 
pateikimo rinkai plane išdėstomi sveikatos 
priežiūros specialistų, pacientų ar 
naudotojų skundų ir pranešimų apie 
įtariamus incidentus, susijusius su 
prietaisu, rinkimo, registravimo ir tyrimo 
procedūros, reikalavimų neatitinkančių 
gaminių ir gaminio susigražinimo ar 
pašalinimo iš rinkos atvejų registro 
priežiūra, taip pat, jei laikoma esant 
tikslinga, atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, 
atrankiniai prietaisų, kuriais prekiaujama, 
bandymai. Priežiūros po pateikimo rinkai 
plano dalis yra klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai planas pagal XIII priedo 
B dalį. Jeigu klinikinis stebėjimas po 
pateikimo rinkai nėra laikomas būtinu, tai 
turi būti tinkamai pagrįsta ir aprašyta 
priežiūros po pateikimo rinkai plano 
dokumentuose.

prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 
pateikimo rinkai planu. Nepriklausomos 
organizacijos parengia priežiūros po 
pateikimo rinkai vertinimus ir ataskaitas.
Priežiūros po pateikimo rinkai plane 
išdėstomi sveikatos priežiūros specialistų, 
pacientų ar naudotojų skundų ir pranešimų 
apie įtariamus incidentus, susijusius su 
prietaisu, rinkimo, registravimo ir tyrimo 
procedūros, reikalavimų neatitinkančių 
gaminių ir gaminio susigražinimo ar 
pašalinimo iš rinkos atvejų registro 
priežiūra, taip pat, jei laikoma esant 
tikslinga, atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, 
atrankiniai prietaisų, kuriais prekiaujama, 
bandymai. Priežiūros po pateikimo rinkai 
plano dalis yra klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai planas pagal XIII priedo 
B dalį. Jeigu klinikinis stebėjimas po 
pateikimo rinkai nėra laikomas būtinu, tai 
turi būti tinkamai pagrįsta ir aprašyta 
priežiūros po pateikimo rinkai plano 
dokumentuose.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visapusišką skaidrumą, priežiūrą po pateikimo rinkai turėtų atlikti patyrę ir 
nepriklausomi moksliniai ekspertai.

Pakeitimas 302
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir tipui 
prietaisų gamintojai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus prietaisus, numato ir 
nuolat atnaujina sistemingą procedūrą, kuri 
leistų kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir tipui 
prietaisų gamintojai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus prietaisus, numato ir 
nuolat atnaujina sistemingą procedūrą, kuri 
leistų kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 
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prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 
pateikimo rinkai planu. Priežiūros po 
pateikimo rinkai plane išdėstomi sveikatos 
priežiūros specialistų, pacientų ar 
naudotojų skundų ir pranešimų apie 
įtariamus incidentus, susijusius su 
prietaisu, rinkimo, registravimo ir tyrimo 
procedūros, reikalavimų neatitinkančių 
gaminių ir gaminio susigražinimo ar 
pašalinimo iš rinkos atvejų registro 
priežiūra, taip pat, jei laikoma esant 
tikslinga, atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, 
atrankiniai prietaisų, kuriais prekiaujama, 
bandymai. Priežiūros po pateikimo rinkai 
plano dalis yra klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai planas pagal XIII priedo 
B dalį. Jeigu klinikinis stebėjimas po 
pateikimo rinkai nėra laikomas būtinu, tai 
turi būti tinkamai pagrįsta ir aprašyta 
priežiūros po pateikimo rinkai plano 
dokumentuose.

prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 
pateikimo rinkai planu. Nepriklausomos 
organizacijos taip pat vykdo priežiūros po 
pateikimo rinkai analizę ir teikia su tuo 
susijusias ataskaitas.  Priežiūros po 
pateikimo rinkai plane išdėstomi sveikatos 
priežiūros specialistų, pacientų ar 
naudotojų skundų ir pranešimų apie 
įtariamus incidentus, susijusius su 
prietaisu, rinkimo, registravimo ir tyrimo 
procedūros, reikalavimų neatitinkančių 
gaminių ir gaminio susigražinimo ar 
pašalinimo iš rinkos atvejų registro 
priežiūra, taip pat, jei laikoma esant 
tikslinga, atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, 
atrankiniai prietaisų, kuriais prekiaujama, 
bandymai. Priežiūros po pateikimo rinkai 
plano dalis yra klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai planas pagal XIII priedo 
B dalį. Jeigu klinikinis stebėjimas po 
pateikimo rinkai nėra laikomas būtinu, tai 
turi būti tinkamai pagrįsta ir aprašyta 
priežiūros po pateikimo rinkai plano 
dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir tipui 
prietaisų gamintojai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus prietaisus, numato ir 
nuolat atnaujina sistemingą procedūrą, kuri 
leistų kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 
prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 
pateikimo rinkai planu. Priežiūros po 

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir tipui 
prietaisų gamintojai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus prietaisus, numato ir 
nuolat atnaujina sistemingą procedūrą, kuri 
leistų kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 
prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 
pateikimo rinkai planu. Priežiūros po 
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pateikimo rinkai plane išdėstomi sveikatos 
priežiūros specialistų, pacientų ar 
naudotojų skundų ir pranešimų apie 
įtariamus incidentus, susijusius su 
prietaisu, rinkimo, registravimo ir tyrimo 
procedūros, reikalavimų neatitinkančių 
gaminių ir gaminio susigražinimo ar 
pašalinimo iš rinkos atvejų registro 
priežiūra, taip pat, jei laikoma esant 
tikslinga, atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, 
atrankiniai prietaisų, kuriais prekiaujama, 
bandymai. Priežiūros po pateikimo rinkai 
plano dalis yra klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai planas pagal XIII priedo 
B dalį. Jeigu klinikinis stebėjimas po 
pateikimo rinkai nėra laikomas būtinu, tai 
turi būti tinkamai pagrįsta ir aprašyta 
priežiūros po pateikimo rinkai plano 
dokumentuose.

pateikimo rinkai plane išdėstomi sveikatos 
priežiūros specialistų, pacientų ar 
naudotojų skundų ir pranešimų apie 
įtariamus incidentus, susijusius su 
prietaisu, rinkimo, registravimo ir tyrimo 
procedūros, reikalavimų neatitinkančių 
gaminių ir gaminio susigražinimo ar 
pašalinimo iš rinkos atvejų registro 
priežiūra, taip pat, jei laikoma esant 
tikslinga, atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, 
atrankiniai prietaisų, kuriais prekiaujama, 
bandymai. Priežiūros po pateikimo rinkai 
plano dalis yra klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai planas pagal XIII priedo 
B dalį. Atliekant klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai analizę ir rengiant su juo 
susijusias ataskaitas įtraukiamos 
nepriklausomos organizacijos. Jeigu 
klinikinis stebėjimas po pateikimo rinkai 
nėra laikomas būtinu, tai turi būti tinkamai 
pagrįsta ir aprašyta priežiūros po pateikimo 
rinkai plano dokumentuose.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą taip pat turėtų būti atsižvelgiama į nepriklausomus mokslinius 
duomenis.

Pakeitimas 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir 
tipui prietaisų gamintojai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus prietaisus, numato ir 
nuolat atnaujina sistemingą procedūrą, kuri 
leistų kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 
prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir tipui 
prietaisų gamintojai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus prietaisus, numato ir 
nuolat atnaujina sistemingą procedūrą, kuri 
leistų kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 
prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 
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pateikimo rinkai planu. Priežiūros po 
pateikimo rinkai plane išdėstomi sveikatos 
priežiūros specialistų, pacientų ar 
naudotojų skundų ir pranešimų apie 
įtariamus incidentus, susijusius su 
prietaisu, rinkimo, registravimo ir tyrimo 
procedūros, reikalavimų neatitinkančių 
gaminių ir gaminio susigražinimo ar 
pašalinimo iš rinkos atvejų registro 
priežiūra, taip pat, jei laikoma esant 
tikslinga, atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, 
atrankiniai prietaisų, kuriais prekiaujama, 
bandymai. Priežiūros po pateikimo rinkai 
plano dalis yra klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai planas pagal XIII priedo 
B dalį. Jeigu klinikinis stebėjimas po 
pateikimo rinkai nėra laikomas būtinu, tai 
turi būti tinkamai pagrįsta ir aprašyta 
priežiūros po pateikimo rinkai plano 
dokumentuose.

pateikimo rinkai planu, kurį patvirtina 
institucijos, atsakingos už leidimo pateikti 
rinką suteikimą ar jo naują įvertinimą, ir 
kurį vykdo nepriklausoma institucija, kuri 
jokias būdais neprisidėjo prie prietaiso 
leidimo pateikti į rinką suteikimo ar jo 
naujo įvertinimo.  Priežiūros po pateikimo 
rinkai plane išdėstomi sveikatos priežiūros 
specialistų, pacientų ar naudotojų skundų ir 
pranešimų apie įtariamus incidentus, 
susijusius su prietaisu, rinkimo, 
registravimo ir tyrimo procedūros, 
reikalavimų neatitinkančių gaminių ir 
gaminio susigražinimo ar pašalinimo iš 
rinkos atvejų registro priežiūra, taip pat, jei 
laikoma esant tikslinga, atsižvelgiant į 
prietaiso pobūdį, atrankiniai prietaisų, 
kuriais prekiaujama, bandymai. Priežiūros 
po pateikimo rinkai plano dalis yra 
klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai 
planas pagal XIII priedo B dalį. Jeigu 
klinikinis stebėjimas po pateikimo rinkai 
nėra laikomas būtinu, tai turi būti tinkamai 
pagrįsta ir aprašyta priežiūros po pateikimo 
rinkai plano dokumentuose.

Or. fr

Pakeitimas 305
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu atliekant priežiūrą po pateikimo 
rinkai nustatomas taisomųjų veiksmų 
poreikis, gamintojas taiko tinkamas 
priemones.

Jeigu atliekant priežiūrą po pateikimo 
rinkai nustatomas taisomųjų veiksmų 
poreikis, gamintojas taiko tinkamas 
priemones, ir, be kita ko, nedelsdamas 
pateikia pranešimą Europos medicinos 
prietaisų duomenų bankui (Eudamed), 
įsteigtam remiantis 2010 m. balandžio 
19 d. Komisijos sprendimu 2010/227/ES.

Or. fr
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti galimybę greitai gauti pranešimus, susijusius su komplikacijomis ar 
incidentais, kilusiais dėl prietaiso. Duomenų banku „Eudamed“ gali būti naudojamasi 
siekiant rinkti ir skelbti visą informaciją, susijusią su į Europos rinką pateiktais medicinos 
prietaisais.

Pakeitimas 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu atliekant priežiūrą po pateikimo 
rinkai nustatomas taisomųjų veiksmų 
poreikis, gamintojas taiko tinkamas 
priemones.

Jeigu atliekant priežiūrą po pateikimo 
rinkai nustatomas taisomųjų veiksmų 
poreikis, gamintojas taiko tinkamas 
priemones, kurios, be kita ko apima, 
ataskaitų teikimą Europos medicinos 
prietaisų duomenų bankui (Eudamed), 
įsteigtam remiantis Komisijos sprendimu 
2010/227/ES.

Or. en

Pakeitimas 307
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie prietaiso 
būtų pridedama informacija, kuri turi būti
pateikta pagal I priedo 19 skirsnį oficialia 
Sąjungos kalba, kuri gali būti lengvai 
suprantama numanomam naudotojui ar 
pacientui. Kalbą (-as), kuria (-iomis) 
gamintojas teikia informaciją, galima 
nustatyti valstybės narės, kurioje 
prietaisas tiekiamas naudotojui ar 
pacientui, įstatymais.

7. Gamintojai užtikrina, kad prie prietaiso 
būtų pridedamos naudojimo instrukcijos 
ir saugos informacija, kurios turi būti
pateiktos pagal I priedo 19 skirsnį
atitinkamos valstybės narės nustatyta
kalba, kuri būtų lengvai suprantama 
numanomam naudotojui ar pacientui.
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Or. en

Pakeitimas 308
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. cs

Pakeitimas 309
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de



AM\936125LT.doc 11/82 PE510.765v01-00

LT

Pagrindimas

Medicinos prietaisus pirmiausia naudoja gydytojai. Todėl jie turėtų galėti pasinaudoti visais 
su atitinkamu prietaisu susijusiais techniniais ir klinikiniais duomenimis. Gydytojams ir 
chirurgams tokia informacija yra būtina, kad galėtų vadovaudamiesi veiksmingumo ir saugos 
kriterijais pasirinkti prietaisus, kuriuos nori naudoti.

Pakeitimas 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Medicinos prietaisus pirmiausia naudoja gydytojai. Todėl jie turėtų galėti pasinaudoti visais 
su medicinos prietaisu susijusiais techniniais ir klinikiniais duomenimis.

Pakeitimas 311
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 

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

naudotojų asociacijai, pacientų 
asociacijai ar profesinei sveikatos 
priežiūros asociacijai gamintojai suteikia 
visą informaciją ir dokumentus, būtinus 
gaminio atitikčiai įrodyti, tai institucijai ar 
asociacijai lengvai suprantama Sąjungos 
oficialia kalba. Jei informacijos prašė 
institucija, tai šios institucijos prašymu 
gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų 
taisomųjų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti prietaisų, kuriuos jie pateikė 
rinkai ir (arba) pradėjo naudoti, keliamą 
riziką. Jei informacijos prašė asociacija, 
tai apie visus informacijos mainus, 
susijusius su tuo prašymu, informuojama 
kompetentinga institucija.

Or. fr

Pakeitimas 312
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es



AM\936125LT.doc 13/82 PE510.765v01-00

LT

Pakeitimas 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Jei esama įrodymų, kad būtų galima 
manyti, kad prietaisas padarė žalos, tai
galimai nukentėjęs naudotojas, naudotojo 
teisių paveldėtojas, naudotojo privalomojo 
sveikatos draudimo bendrovė ar trečiosios 
šalys, kurias paveikė žala, taip pat gali iš 
gamintojo ar jo įgalioto atstovo prašyti 
pirmame sakinyje nurodytos informacijos.
Šia teise gauti informaciją taip pat 
naudojamasi, laikantis pirmame sakinyje 
nurodytų sąlygų, kreipiantis į valstybių 
narių kompetentingas institucijas, 
atsakingas už atitinkamo medicinos 
prietaiso priežiūrą, ir į bet kurią 
paskelbtąją įstaigą, išdavusią 
45 straipsnyje nurodytą sertifikatą ar kaip 
nors kitaip dalyvavusią atitinkamo 
medicinos prietaiso atitikties įvertinimo 
procedūroje.

Or. en

Pagrindimas

Praeityje nuo prietaiso nukentėję naudotojai neturėjo galimybių gauti informacijos, 
parodančios žalą padariusio medicinos prietaiso defektus. Numatant šią naują teisę gauti 
informaciją atkuriama pusiausvyra naudotojų labui. 
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Pakeitimas 314
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Jei kompetentinga institucija mano ar turi 
pagrindo manyti, kad prietaisas padarė 
žalos, ji užtikrina, kad galimai nukentėjęs 
naudotojas, naudotojo teisių paveldėtojas, 
naudotojo sveikatos draudimo bendrovė 
ar trečiosios šalys, kurias paveikė 
naudotojo patirta žala, galėtų iš gamintojo 
prašyti pirmoje pastraipoje nurodytos 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Gamintojas yra atsakingas už 
produktą, už atitikties įvertinimo 
procedūros atlikimą prieš pateikiant 
produktą į rinką ir už produkto pateikimą 
į rinką. Jei gamintojas negyvena ar neturi 
buveinės valstybėje narėje, atsakomybė už 
produktą tenka įgaliotam atstovui. Jei 
gamintojas nepaskyrė įgalioto atstovo 
arba jei gamintojas ar įgaliotas atstovas 
nėra atsakingas už produktą pateikimą į 
rinką, tai atsakomybė tenka produktą į 
rinką pateikusiam subjektui.

Or. pl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 316
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Gamintojai turi atitinkamą 
atsakomybės draudimą, pagal kurį būtų 
dengiama bet kokia jų medicinos prietaisų 
pacientams ar naudotojams padaryta žala. 
Pagal šį draudimą padengiama bent jau 
žala, padaryta šiais atvejais:
a) paciento ar naudotojo mirties ar 
sužeidimo atveju arba
b) kelių pacientų ar naudotojų mirties ar 
sužeidimo dėl to paties prietaiso 
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naudojimo atveju.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 85/374/EEB dėl atsakomybės už gaminius prievolė apsidrausti draudimu nuo 
draudžiamųjų įvykių, dėl kurių atsiranda žala, dar nenustatoma. Todėl nesąžiningai su žala 
susijusi rizika ir su gamintojo nemokumu susijusi rizika perkeliama pacientams, 
nukentėjusiems nuo sugedusių medicinos prietaisų poveikio, ir už gydymo išlaidas 
atsakingiems mokėtojams. Remiantis taisyklėmis, kurios jau galioja jau medicinos prietaisų 
srityje, medicinos prietaisų gamintojai taip pat turėtų turėti atsakomybės draudimą, pagal 
kurį būtų numatytos atitinkamos minimalios draudimo sumos.

Pakeitimas 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Gamintojai turi atitinkamą 
atsakomybės draudimą, pagal kurį būtų 
dengiama bet kokia jų medicinos prietaisų 
pacientams, naudotojams ar trečiosioms 
šalims padaryta žala. Pagal šį draudimą 
padengiama bent jau žala, padaryta šiais 
atvejais:
a) paciento, naudotojo ar trečiosios šalies 
mirties ar sužeidimo atveju arba
b) kelių pacientų ar naudotojų, ar kitų 
trečiųjų šalių mirties ar sužeidimo dėl to 
paties prietaiso naudojimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Gamintojas gali pateikti prietaisą 
rinkai tik tuomet, jei jis pakankamai 
pasirūpino, kad užtikrintų, jog pajėgs 
įvykdyti savo įstatymuose numatytas 
prievoles ir sumokėti kompensaciją už 
žalą, atsiradusią dėl jo į rinką pateikto 
prietaiso naudojimo. Draudime turi būti 
numatyti šie su pacientu susiję 
draudiminiai atvejai:
a) asmens mirtis ar sužeidimas,
b) kelių asmenų mirtis ar sužeidimas dėl 
to paties prietaiso.
Draudimas, kurį privaloma turėti, yra 
civilinės atsakomybės draudimas, 
suteikiamas veiklą vykdyti turinčios teisę 
draudimo bendrovės, kurios buveinė yra 
Europos Sąjungos valstybėje narėje, kitoje 
Europos ekonominės erdvės susitarimą 
pasirašiusioje šalyje arba kitoje lygiaverte 
Europos Komisijos pripažintoje šalyje 
remiantis Direktyvos 2009/138/EB dėl 
draudimo ir perdraudimo veiklos 
pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 
172 straipsniu.
Reikalavimus atlyginti nuostolius galima 
taip pat tiesiogiai teikti draudikui. Šių 
reikalavimų teikimui taikomas toks pat 
senaties terminas kaip gamintojui 
pateikiamų reikalavimų atlyginti 
nuostolius atveju remiantis atsakomybės 
už produktus įstatymais.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Direktyva 85/374/EEB dėl atsakomybės už gaminius dar nenumatyta prievolė 
apsidrausti žalos atvejams. Taip pacientams, patyrusiems žalą dėl medicinos prietaisų, ir už 
gydymo išlaidas atsakingiems mokėtojams nesąžiningai perkeliama žalos rizika ir gamintojo 
nemokumo rizika. Pagal galiojančias medicininių produktų srities nuostatas medicinos 
prietaisų gamintojai taip pat turėtų apsidrausti minimalaus dydžio atsakomybės draudimu.
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Pakeitimas 319
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Medicinos prietaisų gamintojai turi 
turėti draudimą ar kitą lygiavertę 
finansinę garantiją, kad galėtų įvykdyti 
reikalavimus atlyginti dėl nesaugių 
medicinos prietaisų sveikatai padarytą 
žalą.
Gamintojai padengia sveikatos sistemos 
išlaidas, susijusias su gydymu, 
operacijomis ar diagnostikos 
procedūromis, kurios buvo taikytos 
pacientams dėl medicinos prietaisų 
defektų ar blogo veikimo, kuriuos nustatė 
sveikatos įstaigos ar patys gamintojai. 
Jie taip pat padengia išlaidas, susijusias 
su produktų išėmimu iš apyvartos, 
taisymu ar pakeitimu minėtais atvejais.

Or. es

Pagrindimas

Pastaruoju metu įvykę incidentai, kai pacientai, kuriems buvo įstatyti krūtų implantai, buvo 
apgaudinėjami ir pacientams turėjo būti atliktos korekcinės operacijos ir taikomas kitoks 
brangus gydymas siekiant stebėti ar diagnozuoti jų būklę, parodė, kad būtina numatyti teisinę 
sąlygą, kad gamintojai privalo turėti draudimą, kad galėtų atlyginti klientams padarytą žalą 
ir sveikatos sistemos išlaidas.

Pakeitimas 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Medicinos prietaisų gamintojai turi 
turėti draudimą ar kitą lygiavertę 
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finansinę garantiją, kad galėtų įvykdyti 
reikalavimus atlyginti dėl nesaugių 
medicinos prietaisų sveikatai padarytą 
žalą.

Or. es

Pagrindimas

Pastaruoju metu įvykę incidentai, kai pacientai, kuriems buvo įstatyti krūtų implantai, buvo 
apgaudinėjami ir pacientams turėjo būti atliktos korekcinės operacijos ir taikomas kitoks 
brangus gydymas siekiant stebėti ar diagnozuoti jų būklę, parodė, kad būtina numatyti teisinę 
sąlygą, kad gamintojai privalo turėti draudimą, kad galėtų atlyginti klientams padarytą žalą 
ir sveikatos sistemos išlaidas.

Pakeitimas 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. Gamintojai padengia sveikatos 
sistemos išlaidas, susijusias su gydymu, 
operacijomis ar diagnostikos 
procedūromis, kurios buvo taikytos 
pacientams dėl medicinos prietaisų 
defektų ar blogo veikimo, kuriuos nustatė 
sveikatos įstaigos ar patys gamintojai. 
Jie taip pat padengia išlaidas, susijusias 
su produktų išėmimu iš apyvartos, 
taisymu ar pakeitimu minėtais atvejais.

Or. es

Pagrindimas

Pastaruoju metu įvykę incidentai, kai pacientai, kuriems buvo įstatyti krūtų implantai, buvo 
apgaudinėjami ir pacientams turėjo būti atliktos korekcinės operacijos ir taikomas kitoks 
brangus gydymas siekiant stebėti ar diagnozuoti jų būklę, parodė, kad būtina numatyti teisinę 
sąlygą, kad gamintojai privalo turėti draudimą, kad galėtų atlyginti klientams padarytą žalą 
ir sveikatos sistemos išlaidas.

Pakeitimas 322
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prieš pateikdami prietaisą rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad:

Prieš pateikdami prietaisą rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad:

gamintoją galima nustatyti ir jis turi 
techninių, mokslinių ir finansinių 
galimybių pagaminti medicinos prietaisą 
laikydamasis šio reglamento nuostatų. 
Importuotojas pateikia nacionalinėms 
institucijoms ir paskelbia savo 
internetinėje svetainėje ataskaitą apie 
tyrimo procedūras, patvirtinančias 
gamintojo kompetenciją.

Or. fr

Pakeitimas 323
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgaliotasis atstovas pagal 9 straipsnį yra 
paskirtas gamintojo;

b) gamintojas yra nustatytas ir įgaliotasis 
atstovas pagal 9 straipsnį yra paskirtas 
gamintojo;

Or. en

Pakeitimas 324
Nora Berra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) gamintojas turi atitinkamą 
atsakomybės draudimą, kaip nurodyta 
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8 straipsnio 10 dalyje, nebent pats 
importuotojas gali užtikrinti pakankamą 
apsaugą pagal tuos pačius reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) gamintojas yra tinkamai apsidraudęs, 
kaip nurodyta 8 straipsnio 10a dalyje 
(naujoje), nebent pats importuotojas 
užtikrina pakankamą apsaugą, 
atitinkančią šios nuostatos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Jei importuotojas importuoja medicinos prietaisą iš trečiosios šalies, apsidraudžiant 
atsakomybės draudimu turi būti užtikrinta, kad būtų faktiškai kompensuojama sugedusių 
medicinos prietaisų padaryta žala.

Pakeitimas 326
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai, manantys arba turintys 7. Importuotojai, manantys arba turintys 
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pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir jo įgaliotajam atstovui ir 
prireikus imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų, siekdami užtikrinti prietaiso 
atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba 
susigrąžinti. Kai prietaisas kelia riziką, jie 
taip pat nedelsdami praneša apie tai 
valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms ir 
prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė 
sertifikatą pagal 45 straipsnį dėl aptariamo 
prietaiso, nurodydami išsamią informaciją, 
visų pirma apie neatitiktį ir visus 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi.

pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir jo įgaliotajam atstovui. Kai 
prietaisas kelia riziką, jie taip pat 
nedelsdami praneša apie tai valstybių 
narių, kuriose jie tiekė rinkai prietaisą, 
kompetentingoms institucijoms ir prireikus 
paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė sertifikatą 
pagal 45 straipsnį dėl aptariamo prietaiso, 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

Or. cs

Pakeitimas 327
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir jo įgaliotajam atstovui ir 
prireikus imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų, siekdami užtikrinti prietaiso 
atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba 
susigrąžinti. Kai prietaisas kelia riziką, jie 
taip pat nedelsdami praneša apie tai 
valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai
prietaisą, kompetentingoms institucijoms ir 
prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė 
sertifikatą pagal 45 straipsnį dėl aptariamo
prietaiso, nurodydami išsamią informaciją, 
visų pirma apie neatitiktį ir visus 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi.

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui ir prireikus pasirūpina, kad būtų 
imamasi reikiamų taisomųjų veiksmų,
siekiant užtikrinti prietaiso atitiktį, 
pašalinti jį iš rinkos arba susigrąžinti, ir 
įvykdo šiuos veiksmus. Kai prietaisas kelia 
riziką, jie taip pat nedelsdami praneša apie 
tai valstybių narių, kuriose jie tiekė 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms ir 
prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė 
sertifikatą pagal 45 straipsnį dėl atitinkamo
prietaiso, nurodydami išsamią informaciją, 
visų pirma apie neatitiktį ir visus 
taisomuosius veiksmus, kuriuos jie įvykdė.
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Or. en

Pakeitimas 328
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir jo įgaliotajam atstovui ir 
prireikus imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų, siekdami užtikrinti prietaiso 
atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba 
susigrąžinti. Kai prietaisas kelia riziką, jie 
taip pat nedelsdami praneša apie tai 
valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
ir prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri 
išdavė sertifikatą pagal 45 straipsnį dėl 
aptariamo prietaiso, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
visus taisomuosius veiksmus, kurių 
imtasi.

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir jo įgaliotajam atstovui ir 
prireikus imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų, siekdami užtikrinti prietaiso 
atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba 
susigrąžinti. Jie taip pat nedelsdami 
praneša apie tai visų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir ES 
paskelbtosioms įstaigoms, nurodydami
gamintojo duomenis ir tai, ar jis priklauso 
įmonių grupei, kad kompetentingos 
institucijos galėtų ištirti visus gamintojo ir 
grupės, kuriai jis priklauso, gaminamus 
gaminius.

Or. fr

Pakeitimas 329
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nurodytą laikotarpį saugo ES atitikties 
deklaracijos kopiją, kad galėtų pateikti 
rinkos priežiūros institucijoms, ir užtikrina, 
kad techniniai dokumentai ir, jei taikytina, 
atitinkamo sertifikato, įskaitant visus 
papildymus, išduoto pagal 45 straipsnį, 
kopija galėtų būti pateikti toms 
institucijoms, jei jos to paprašytų 
gamintojo arba jo įgalioto atstovo.

Or. cs

Pakeitimas 330
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. cs

Pakeitimas 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Platintojai atsakingi už gaminio saugą tiekimo grandinėje. Atsakomybė už medicinos 
prietaiso saugą arba su juo susijusių dokumentų išsamumą tenka gamintojams ir 
importuotojams.

Pakeitimas 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) gamintojui ar importuotojui nepateikus 
atitikties deklaracijos, su gaminiu 
pateikiama informacija, kurią turi pateikti 
gamintojas pagal 8 straipsnio 7 dalį;

Or. de

Pagrindimas

Platintojai atsakingi už gaminio saugą tiekimo grandinėje. Atsakomybė už medicinos 
prietaiso saugą arba su juo susijusių dokumentų išsamumą tenka gamintojams ir 
importuotojams.

Pakeitimas 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gamintojas ir, kai taikoma, 
importuotojas įvykdė 24 straipsnyje ir 11 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

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

Or. de

Pagrindimas

Platintojai atsakingi už gaminio saugą tiekimo grandinėje. Atsakomybė už medicinos 
prietaiso saugą arba su juo susijusių dokumentų išsamumą tenka gamintojams ir 
importuotojams.

Pakeitimas 334
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gamintojas ir, kai taikoma, 
importuotojas įvykdė 24 straipsnyje ir 11 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

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

Or. en

Pagrindimas

Dauguma platintojų (pvz., farmacininkai) negalės užtikrinti, kad gamintojai laikytųsi savo su 
atsekamumu susijusių prievolių. Pavyzdžiui, 24 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad 
gamintojai saugotų prietaisų identifikacijos numerius.  Farmacininkai negali to užtikrinti 
neturėdami prieigos prie gamintojų duomenų bazės.

Pakeitimas 335
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gamintojas ir, kai taikoma, c) gamintojas ir, kai taikoma, 
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importuotojas įvykdė 24 straipsnyje ir 11 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

importuotojas įvykdė 11 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus ir atitinkamas 
gaminys turi UPI, kaip nurodyta 24 
straipsnio 1 dalies a punkte.

Or. fr

Pakeitimas 336
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami praneša 
gamintojui, ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui bei importuotojui ir užtikrina, kad
atitinkamos jų veiklos srityje būtų imamasi
reikiamų taisomųjų veiksmų, kad būtų 
užtikrinta prietaiso atitiktis, jis pašalintas
iš rinkos arba susigrąžintas. Kai prietaisas 
kelia riziką, jie taip pat nedelsdami praneša 
apie tai valstybių narių, kuriose jie tiekė 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme nedaromas skirtumas tarp įvairių tiekimo grandinės subjektų atliekamų vaidmenų 
ir skirtingos jų atsakomybės už medicinos prietaisus. Komisijos tekste visiems platintojams 
numatytos tos pačios prievolės ir kai kurių iš šių prievolių gali būti sunku laikytis. Šis 
pakeitimas pateiktas siekiant sukurti prasmingus platintojo prievolių ir jo vykdomos veiklos 
ryšius pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 dėl maisto saugos 19 straipsnio 2 dalyje 
patvirtintą požiūrį.
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Pakeitimas 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Reikia apibrėžti skirtingų tiekimo grandinės dalyvių veiklos ribas.

Pakeitimas 338
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie
tiekė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami praneša 
gamintojui, o prireikus ir jo įgaliotajam 
atstovui ir importuotojui ir užtikrina, kad 
būtų imtasi reikiamų taisomųjų veiksmų,

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami praneša 
gamintojui, ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui bei importuotojui ir užtikrina, kad
atitinkamos jų veiklos srityje būtų imamasi
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siekiant užtikrinti prietaiso atitiktį arba 
pašalinti jį iš rinkos arba susigrąžinti, jeigu 
būtina. Kai prietaisas kelia riziką, jie taip 
pat nedelsdami praneša apie tai valstybių 
narių, kuriose jie tiekė prietaisą, 
kompetentingoms institucijoms 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

reikiamų taisomųjų veiksmų, kad būtų 
užtikrinta prietaiso atitiktis, jis pašalintas
iš rinkos arba susigrąžintas. Kai prietaisas 
kelia riziką, jie taip pat nedelsdami praneša 
apie tai valstybių narių, kuriose jie tiekė 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nedaromas skirtumas tarp įvairių tiekimo grandinėj dalyvaujančių suinteresuotųjų 
šalių atliekamų užduočių ir skirtingos jų atsakomybės už medicinos prietaisus. Visi platintojai 
turės tas pačias prievoles, tačiau kai kurios iš jų bus praktiškai neįgyvendinamos, t. y. 
platintojai negalės organizuoti prietaiso susigrąžinimo. Platintojų prievolės turėtų būti 
susijusios su jų atliekama veikla.

Pakeitimas 339
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami praneša 
gamintojui, ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui bei importuotojui ir užtikrina, kad
atitinkamos jų veiklos srityje būtų imamasi
reikiamų taisomųjų veiksmų, kad būtų 
užtikrinta prietaiso atitiktis, jis pašalintas
iš rinkos arba susigrąžintas. Kai prietaisas 
kelia riziką, jie taip pat nedelsdami praneša
apie tai valstybių narių, kuriose jie tiekė 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlyme nedaromas skirtumas tarp įvairių tiekimo grandinėj dalyvaujančių suinteresuotųjų 
šalių atliekamų užduočių ir skirtingos jų atsakomybės už medicinos prietaisus.

Pakeitimas 340
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami praneša 
gamintojui, ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui, importuotojui ir, jei tai IIa, IIb ar 
III klasės medicinos prietaisas, už 
prietaiso stebėseną atsakingai paskelbtajai 
įstaigai, taip pat kompetentingai 
nacionalinei institucijai. Jie užtikrina, kad
atitinkamos jų veiklos srityje būtų imtasi 
reikiamų taisomųjų veiksmų prietaiso 
atitikčiai užtikrinti, jam pašalinti iš rinkos 
arba susigrąžinti. Kai prietaisas kelia 
riziką, jie taip pat nedelsdami praneša apie 
tai valstybių narių, kuriose jie tiekė 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms, 
taip pat, jei tai IIa, IIb ar III klasės 
medicinos prietaisas, už prietaiso 
stebėseną atsakingai paskelbtajai įstaigai,
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi.

Or. fr

Pakeitimas 341
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Platintojai, reaguodami į nacionalinės 
kompetentingos institucijos prašymą,
pateikia jai visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti. Šis reikalavimas laikomas 
įvykdytu, jei įgaliotasis atstovas dėl
aptariamo prietaiso, jei taikoma, pateikia 
reikiamą informaciją. Platintojai 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
nacionalinėmis institucijomis jų prašymu, 
kai atliekami bet kokie veiksmai, kuriais 
siekiama pašalinti riziką, kurią kelia 
prietaisai, kuriuos jie tiekė rinkai.

6. Importuotojai, atsakydami į 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
prašymą, persiunčia visą iš gamintojo 
arba jo įgalioto atstovo gautą informaciją 
ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti. Šis reikalavimas laikomas 
įvykdytu, jei gamintojas arba, kai 
įmanoma, įgaliotasis atstovas dėl to
prietaiso pateikia reikiamą informaciją.
Platintojai bendradarbiauja su 
kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis jų prašymu, kai atliekami bet 
kokie veiksmai, kuriais siekiama pašalinti 
riziką, kurią kelia prietaisai, kuriuos jie 
tiekė rinkai.

Or. cs

Pakeitimas 342
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už atitiktį reikalavimams atsakingas 
asmuo

Už atitiktį atsakingas asmuo

Or. en

Pagrindimas

Už reguliavimo, gamybos ar kokybės užtikrinimo reikalavimų laikymąsi gali būti atsakingi 
keli asmenys.

Pakeitimas 343
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis



PE510.765v01-00 32/82 AM\936125LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai turi turėti savo organizacijoje 
bent vienas kvalifikuotą asmenį, turintį
profesinių žinių medicinos prietaisų 
srityje. Profesinės žinios įrodomos vienu iš 
šių kvalifikacijos patvirtinimo būdų:

Gamintojai turi turėti savo organizacijoje 
bent vieną už atitiktį atsakingą asmenį, 
turintį ekspertinių žinių medicinos 
prietaisų srityje. Ekspertinės žinios 
įrodomos diplomu, pažymėjimu ar kitu 
oficialios kvalifikacijos įrodymu, suteiktu 
užbaigus universitetines arba lygiavertes 
gamtos mokslų, medicinos, farmacijos, 
inžinerijos ar kitos atitinkamos srities 
studijas, reikalingas, norint atlikti šio 
straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
numatytas užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Tokie reikalavimai bus didelė kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių medicinos 
prietaisų sektoriuje yra nemažai.

Pakeitimas 344
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai turi turėti savo organizacijoje 
bent vienas kvalifikuotą asmenį, turintį 
profesinių žinių medicinos prietaisų 
srityje. Profesinės žinios įrodomos vienu iš 
šių kvalifikacijos patvirtinimo būdų:

Gamintojai turi turėti savo organizacijoje 
bent vieną kvalifikuotą asmenį, turintį 
reikiamos patirties medicinos prietaisų 
srityje. Kad turima reikiamos patirties 
įrodoma vienu iš šių kvalifikacijos 
patvirtinimo būdų:

Or. de
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Pakeitimas 345
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes gamtos mokslų, inžinerijos, 
medicinos, farmacijos ar kitos susijusios 
disciplinos studijas, ir patvirtinant 
mažiausiai dviejų metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės 
valdymo sistemų srityse, susijusiose su 
medicinos prietaisais;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tokie reikalavimai bus didelė kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių medicinos 
prietaisų sektoriuje yra nemažai.

Pakeitimas 346
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes gamtos mokslų, inžinerijos, 
medicinos, farmacijos ar kitos susijusios 
disciplinos studijas, ir patvirtinant 
mažiausiai dviejų metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės 
valdymo sistemų srityse, susijusiose su 
medicinos prietaisais;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 347
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes gamtos mokslų, inžinerijos, 
medicinos, farmacijos ar kitos susijusios
disciplinos studijas, ir patvirtinant 
mažiausiai dviejų metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų srityse, susijusiose su medicinos 
prietaisais;

a) diplomu, pažymėjimu ar kitu oficialios 
kvalifikacijos įrodymu, suteiktu užbaigus 
universitetines arba lygiavertes 
universitetinio lygio gamtos mokslų, 
inžinerijos, medicinos, farmacijos ar kitos 
atitinkamos disciplinos studijas, ir 
patvirtinant mažiausiai penkerių metų 
profesinę patirtį reguliavimo reikalų arba 
kokybės valdymo sistemų srityse, 
susijusiose su medicinos prietaisais;

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad kvalifikuoto asmens įgyti diplomai ar sertifikatai būtų pakankamai 
aukšto lygio. Be to, dveji metai patirties pramonėje neužtikrina pakankamo reikiamos 
ekspertinės patirties lygio.

Pakeitimas 348
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes gamtos mokslų, inžinerijos, 
medicinos, farmacijos ar kitos susijusios 
disciplinos studijas, ir patvirtinant 
mažiausiai dviejų metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės 
valdymo sistemų srityse, susijusiose su 

a) sertifikatu, įteiktu baigus 
universitetinio lygio gamtos mokslų, 
medicinos ar technologijos studijas, arba
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medicinos prietaisais;

Or. de

Pakeitimas 349
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais
oficialios kvalifikacijos įrodymais,
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes gamtos mokslų, inžinerijos, 
medicinos, farmacijos ar kitos atitinkamos
disciplinos studijas, ir patvirtinant 
mažiausiai dviejų metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės 
valdymo sistemų srityse, susijusiose su 
medicinos prietaisais;

a) diplomu, pažymėjimu ar kitu oficialios 
kvalifikacijos įrodymu, suteiktu užbaigus 
universitetines arba lygiavertes gamtos 
mokslų, inžinerijos, medicinos, farmacijos 
ar kitos atitinkamos disciplinos studijas;

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje teisiškai neapibrėžta, kas yra kvalifikuotas asmuo. Dėl to įmonėms, ypač 
MVĮ, uždedama nauja našta. Toks asmuo reikalingas, bet mes neturėtume numatyti daugiau 
reikalavimų, nei nustatyta toliau pažengusiose valstybėse narėse.

Pakeitimas 350
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turint penkerių metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės 
valdymo sistemų srityse, susijusiose su 
medicinos prietaisais.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Tokie reikalavimai bus didelė kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių medicinos 
prietaisų sektoriuje yra nemažai.

Pakeitimas 351
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turint penkerių metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės 
valdymo sistemų srityse, susijusiose su 
medicinos prietaisais.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 352
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turint penkerių metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų srityse, susijusiose su medicinos 
prietaisais.

b) turint dešimties metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų srityse, susijusiose su medicinos 
prietaisais, taip pat įrodytas išsamias 
žinias terapijos ir atitinkamos (-ų) rūšies 
(-ių) gaminių srityse.

Or. en

Pakeitimas 353
Thomas Ulmer



AM\936125LT.doc 37/82 PE510.765v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turint penkerių metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų srityse, susijusiose su medicinos 
prietaisais.

b) įgijus išsilavinimą, pagal kurį turima 
kompetencijos atlikti 2 dalyje išvardytas 
užduotis ir mažiausiai dvejų metų 
profesinė patirtis. Profesinių žinių 
įrodymai pateikiami atsakingoms valdžios 
institucijoms paprašius.

Or. de

Pakeitimas 354
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turint penkerių metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų srityse, susijusiose su medicinos 
prietaisais.

b) turint dvejų metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų srityse, susijusiose su medicinos 
prietaisais.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje nenurodyta, kas yra kvalifikuotas asmuo. Dėl to įmonėms, ypač MVĮ, 
uždedama nauja našta. Toks asmuo reikalingas, bet mes neturėtume numatyti daugiau 
reikalavimų, nei nustatyta toliau pažengusiose valstybėse narėse.

Pakeitimas 355
Pat the Cope Gallagher

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pripažinta profesinė kvalifikacija, 
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suteikta sėkmingai įvertinus kompetenciją 
dirbti inžinieriumi medicinos prietaisų ar 
gamybos srityje.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiant registruotas profesines pareigas suteikiamas didesnis tikrumas, kad kvalifikuotas 
asmuo pakankamai kompetentingas ir turi pakankamai žinių, kurių reikia pagal teisės aktus. 
Vienas tokio profesinio registravimo pavyzdys būtų kvalifikuoto asmens atitiktis 
nacionaliniams visos ES inžinierių profesinių kvalifikacijų registro (Eur Ing) reikalavimams.

Pakeitimas 356
Marina Yannakoudakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) turint sutartų įgūdžių ir kompetencijų, 
dėl kurių sprendimą priėmė atitinkamos 
kompetentingos nacionalinės institucijos, 
veikiančios gaminio srityje, kurioje dirba 
kvalifikuotas asmuo.

Or. en

Pakeitimas 357
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl 
profesinių kvalifikacijų, prietaisų, 
pagamintų pagal užsakymą, gamintojas 
gali įrodyti savo profesines žinias, 
nurodytas pirmoje pastraipoje, turėdamas 
ne mažiau kaip 2 metų atitinkamos srities 
profesinę patirtį.

Nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl 
profesinių kvalifikacijų, prietaisų, 
pagamintų pagal užsakymą, gamintojas 
gali įrodyti savo profesines žinias, 
nurodytas pirmoje pastraipoje, turėdamas 
ne mažiau kaip 2 metų atitinkamos srities 
profesinę patirtį. Vykdant verslą ir mokant 
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mokinius įgyta kvalifikacija laikoma 
profesinės patirties įrodymu.

Or. de

Pagrindimas

Dėl pagal taisykles reikalaujamos atsakingų asmenų kvalifikacijos lygio: turėtų būti 
nurodoma, kad asmenys, gavę sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos 
pažymėjimą ir toliau turi teisę steigti ir valdyti verslo įmones ir būti pagal užsakymą 
gaminamų prietaisų gamintojai ir jiems neturi būti taikomi jokie kiti reikalavimai.

Pakeitimas 358
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl 
profesinių kvalifikacijų, prietaisų, 
pagamintų pagal užsakymą, gamintojas 
gali įrodyti savo profesines žinias, 
nurodytas pirmoje pastraipoje, turėdamas 
ne mažiau kaip 2 metų atitinkamos srities 
profesinę patirtį.

Nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl 
profesinių kvalifikacijų, prietaisų, 
pagamintų pagal užsakymą, gamintojas 
gali įrodyti savo profesinę kompetenciją, 
nurodytą pirmame sakinyje, turėdamas ne 
mažiau kaip 2 metų atitinkamos srities 
profesinę patirtį.

Or. de

Pakeitimas 359
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ši dalis netaikoma prietaisų, pagamintų 
pagal užsakymą, gamintojams, kurie yra 
labai mažos įmonės, kaip apibrėžta 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB.

Ši dalis netaikoma prietaisų, pagamintų 
pagal užsakymą, gamintojams, kurie yra 
registruotos vaistinės arba labai mažos 
įmonės, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB.
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Or. en

Pakeitimas 360
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ši dalis netaikoma prietaisų, pagamintų 
pagal užsakymą, gamintojams, kurie yra 
labai mažos įmonės, kaip apibrėžta 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB.

Ši dalis netaikoma prietaisų, pagamintų 
pagal užsakymą, gamintojams, kurie yra 
registruotos vaistinės arba labai mažos 
įmonės, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB.

Or. en

Pagrindimas

Vaistinės gamina kai kurias pagal užsakymą gaminamas medicinos priemones, pvz., tam 
tikrus kremus, miltelius ir pleistrus. Per savo formalias studijas jie mokėsi daugelio 
farmacinio parengimo srities dalykų, vėliau taikė šias žinias atlikdami privalomąją praktiką. 
Dvejų metų reikalavimas yra per didelis ir dėl jo gali sumažėti vaistinių pajėgumas imtis šios 
itin svarbios veiklos.

Pakeitimas 361
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotas asmuo yra atsakingas bent 
už šiuos dalykus:

2. Už atitiktų atsakingas asmuo yra 
atsakingas bent už šiuos dalykus:

Or. en

Pagrindimas

Už reguliavimo, gamybos ar kokybės užtikrinimo reikalavimų laikymąsi gali būti atsakingi 
keli asmenys.
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Pakeitimas 362
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad techniniai dokumentai ir atitikties 
deklaracija būtų parengti ir atnaujinami;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techniniai dokumentai ir atitikties deklaracija yra gamintojo bendrų pareigų dalis.

Pakeitimas 363
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad techniniai dokumentai ir atitikties 
deklaracija būtų parengti ir atnaujinami;

b) kad būtų laikomasi prievolės teikti 
pranešimus pagal 61 – 66 straipsnius;

Or. de

Pakeitimas 364
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kad būtų laikomasi prievolės teikti 
pranešimus pagal 61 – 66 straipsnius;

c) kad būtų laikomasi prievolės teikti 
pranešimus pagal 59 ir 61 – 66 straipsnius;

Or. en
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Pagrindimas

Įtraukiama atsakomybė pranešti apie sunkių padarinių sukėlusius nepageidaujamus 
reiškinius.

Pakeitimas 365
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kad tiriamųjų prietaisų atveju būtų 
pateiktas pareiškimas, nurodytas XIV 
priedo II skyriaus 4.1 punkte.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 366
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kad tiriamųjų prietaisų atveju būtų 
pateiktas pareiškimas, nurodytas XIV 
priedo II skyriaus 4.1 punkte.

d) kai daugiau nei vienas už atitiktį 
atsakingas asmuo yra atsakingas už šios 
dalies a punkte nurodytus klausimus, 
atitinkamos jų pareigos įtvirtinamos raštu.

Or. en

Pagrindimas

Techniniai dokumentai ir atitikties deklaracija yra gamintojo bendrų pareigų dalis.

Pakeitimas 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kad tiriamųjų prietaisų atveju būtų 
pateiktas pareiškimas, nurodytas XIV 
priedo II skyriaus 4.1 punkte.

d) kad tiriamųjų prietaisų atveju būtų 
pateiktas pareiškimas, nurodytas XIV 
priedo II skyriaus 4.1 punkte ir įvykdytos 
pranešimo apie sunkių padarinių sukėlusį 
nepageidaujamą reiškinį prievolės.

Or. en

Pakeitimas 368
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keli kvalifikuoti asmenys bendrai 
atsakingi už pirmame sakinyje nurodytą 
nuostatą, atitinkamos jų atsakomybės 
sritys nurodomos raštu.

Or. de

Pakeitimas 369
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvalifikuotas asmuo neturi patirti jokios 
diskriminacijos gamintojo organizacijoje 
dėl deramo savo pareigų vykdymo.

3. Už atitiktį atsakingas asmuo neturi 
patirti jokios diskriminacijos gamintojo 
organizacijoje dėl deramo savo pareigų 
vykdymo.

Or. en
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Pagrindimas

Už reguliavimo, gamybos ar kokybės užtikrinimo reikalavimų laikymąsi gali būti atsakingi 
keli asmenys.

Pakeitimas 370
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgaliotieji atstovai turi turėti savo 
organizacijoje bent vieną kvalifikuotą
asmenį, turintį profesinių žinių dėl
medicinos prietaisų Sąjungos 
reglamentavimo reikalavimų. Profesinės
žinios įrodomos vienu iš šių kvalifikacijos
patvirtinimo būdų:

4. Įgaliotieji atstovai turi turėti savo 
organizacijoje bent vieną už atitiktį 
atsakingą asmenį, turintį žinių apie 
Sąjungoje medicinos prietaisams 
nustatytus reikalavimus. Ekspertinės
žinios įrodomos diplomu, pažymėjimu ar 
kitu oficialios kvalifikacijos įrodymu, 
suteiktu užbaigus universitetines arba 
lygiavertes gamtos mokslų, medicinos, 
farmacijos, inžinerijos ar kitos 
atitinkamos srities studijas, reikalingas 
norint atlikti šio straipsnio 2 dalies a ir b 
punktuose numatytas užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Už reguliavimo, gamybos ar kokybės užtikrinimo reikalavimų laikymąsi gali būti atsakingi 
keli asmenys.

Pakeitimas 371
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 

Išbraukta.
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lygiavertes teisės, gamtos mokslų, 
inžinerijos, medicinos, farmacijos ar kitos 
susijusios disciplinos studijas, ir 
patvirtinant mažiausiai dviejų metų 
profesinę patirtį reguliavimo reikalų arba 
kokybės valdymo sistemų srityse, 
susijusiose su medicinos prietaisais;

Or. en

Pagrindimas

Už reguliavimo, gamybos ar kokybės užtikrinimo reikalavimų laikymąsi gali būti atsakingi 
keli asmenys.

Pakeitimas 372
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diplomais, pažymėjimais ar kitais 
oficialios kvalifikacijos įrodymais, 
suteiktais užbaigus universitetines arba 
lygiavertes teisės, gamtos mokslų,
inžinerijos, medicinos, farmacijos ar kitos
susijusios disciplinos studijas, ir 
patvirtinant mažiausiai dviejų metų 
profesinę patirtį reguliavimo reikalų arba 
kokybės valdymo sistemų srityse, 
susijusiose su medicinos prietaisais;

a) diplomu, pažymėjimu ar kitu oficialiu
kvalifikacijos įrodymu, suteiktu užbaigus 
universitetines arba lygiavertes
universitetinio lygio teisės, gamtos 
mokslų, medicinos, farmacijos, inžinerijos
ar kitos atitinkamas dalykines studijas, ir 
patvirtinant mažiausiai penkerių metų 
profesinę patirtį reguliavimo reikalų arba 
kokybės valdymo sistemų srityse, 
susijusiose su medicinos prietaisais;

Or. en

Pakeitimas 373
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas



PE510.765v01-00 46/82 AM\936125LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turint penkerių metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės 
valdymo sistemų srityse, susijusiose su 
medicinos prietaisais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Už reguliavimo, gamybos ar kokybės užtikrinimo reikalavimų laikymąsi gali būti atsakingi 
keli asmenys.

Pakeitimas 374
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turint penkerių metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų srityse, susijusiose su medicinos 
prietaisais.

b) turint dešimties metų profesinę patirtį 
reguliavimo reikalų arba kokybės valdymo 
sistemų srityse, susijusiose su medicinos 
prietaisais, taip pat įrodytas išsamias 
žinias terapijos ir atitinkamos (-ų) rūšies 
(-ių) gaminių srityse.

Or. en

Pakeitimas 375
Pat the Cope Gallagher

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pripažinta profesinė kvalifikacija, 
suteikta sėkmingai įvertinus kompetenciją 
dirbti inžinieriumi medicinos prietaisų ar 
gamybos srityje.
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Or. en

Pagrindimas

Įtraukiant registruotas profesines pareigas suteikiamas didesnis tikrumas, kad kvalifikuotas 
asmuo pakankamai kompetentingas ir turi pakankamai žinių, kurių reikia pagal teisės aktus. 
Vienas tokio profesinio registravimo pavyzdys būtų kvalifikuoto asmens atitiktis 
nacionaliniams visos ES inžinierių profesinių kvalifikacijų registro (Eur Ing) reikalavimams.

Pakeitimas 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pakeičia jau pateiktą rinkai ar pradėtą 
naudoti prietaisą taip, kad tai gali turėti 
įtakos jo atitikčiai taikomiems 
reikalavimams.

c) pakeičia jau pateiktą rinkai ar pradėtą 
naudoti prietaisą taip, kad tai gali turėti 
įtakos jo atitikčiai taikomiems 
reikalavimams; tai apima ir pakartotinį 
prietaiso naudojimą ne pagal gamintojo 
naudojimo instrukcijoje nustatytas 
specifikacijas.

Or. en

Pakeitimas 377
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma asmeniui, kuris, 
nors ir nėra laikomas gamintoju, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies 19 punkte, 
surenka arba pritaiko jau esantį rinkoje 
prietaisą pagal numatomą paskirtį 
individualiam pacientui.

Platintojas, importuotojas ar kitas fizinis 
arba juridinis asmuo prisiima 
gamintojams pagal 1 dalies a punktą 
nustatomas prievoles tik tuo atveju, jei 
atitinkamas prietaisas buvo pagamintas 
ne Europos Sąjungoje. Jei prietaisai 
pagaminti ES, užtenka gamintojo 
įrodymo, kad laikomasi šio reglamento 
nuostatų.
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Pirma pastraipa netaikoma asmeniui, kuris, 
nors ir nėra laikomas gamintoju, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies 19 punkte, 
surenka arba pritaiko jau esantį rinkoje 
prietaisą pagal numatomą paskirtį 
individualiam pacientui.

Or. de

Pagrindimas

14 straipsnio 1 dalies a punktas taikomas įmonėms, kurios kuria savo prekės ženklus, –jos 
perka klausos aparatus ar akinius iš gamintojų ir teikia juos rinkai savo vardu. Pagal 
Komisijos pasiūlymą šių įmonių prievolės būtų tokios pačios, kaip ir faktinių gamintojų. Tuo 
atveju, jei prietaisų kilmė yra ES, tai neproporcinga, nes gamintojams čia jau nustatyta 
pakankamai prievolių.

Pakeitimas 378
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma asmeniui, kuris, 
nors ir nėra laikomas gamintoju, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies 19 punkte, 
surenka arba pritaiko jau esantį rinkoje 
prietaisą pagal numatomą paskirtį 
individualiam pacientui.

Pirma pastraipa netaikoma asmeniui, kuris, 
nors ir nėra laikomas gamintoju, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies 19 punkte, 
surenka arba pritaiko jau esantį rinkoje 
prietaisą pagal numatomą paskirtį 
individualiam pacientui.

Or. en

Pakeitimas 379
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš tiekdamas iš naujo paženklintą 
arba perpakuotą prietaisą, platintojas ar 

4. Bent prieš 28 kalendorines dienas prieš 
tiekdamas iš naujo paženklintą arba 
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importuotojas, nurodytas 3 dalyje, apie tai 
praneša gamintojui ir tos valstybės narės, 
kurioje jis ketina rinkai tiekti prietaisą, 
kompetentingai institucijai ir, paprašius, 
pateikia jiems iš naujo paženklinto arba 
perpakuoto prietaiso pavyzdį ar maketą, 
įskaitant išverstą etiketę ir naudojimo 
instrukcijas. Jis kompetentingai institucijai 
pateikia sertifikatą, kurią išdavė paskelbtoji 
įstaiga, nurodyta 29 straipsnyje, atsakinga 
už prietaisų, kuriems taikoma 2 dalies a ir b 
punktuose minima veikla, tipą, kuriame 
patvirtinama, kad kokybės valdymo 
sistema atitinka 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

perpakuotą prietaisą, platintojas ar 
importuotojas, nurodytas 3 dalyje, apie tai 
praneša gamintojui ir tos valstybės narės, 
kurioje jis ketina tiekti prietaisą, 
kompetentingai institucijai ir, paprašius, 
pateikia jiems iš naujo paženklinto arba 
perpakuoto prietaiso pavyzdį, įskaitant 
išverstą etiketę ir naudojimo instrukcijas.
Per tą patį 28 kalendorinių dienų 
laikotarpį jis kompetentingai institucijai 
pateikia sertifikatą, kurią išdavė paskelbtoji 
įstaiga, nurodyta 29 straipsnyje, atsakinga 
už prietaisų, kuriems taikoma 2 dalies a ir b 
punktuose minima veikla, tipą, kuriame 
patvirtinama, kad kokybės valdymo 
sistema atitinka 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. cs

Pakeitimas 380
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 381
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienkartiniai prietaisai ir jų perdirbimas Vienkartiniam naudojimui numatyti
prietaisai ir jų perdirbimas

Or. en
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Pakeitimas 382
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje, 
laikomas perdirbto prietaiso gamintoju ir 
prisiima gamintojams nustatomas 
prievoles, nustatytas šiame reglamente.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje, jei 
prietaisas neįtrauktas į netinkamų 
perdirbti prietaisų sąrašą, laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju ir prisiima 
gamintojams nustatomas prievoles, 
nustatytas šiame reglamente.

Or. cs

Pakeitimas 383
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje, 
laikomas perdirbto prietaiso gamintoju ir 
prisiima gamintojams nustatomas 
prievoles, nustatytas šiame reglamente.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartiniam naudojimui 
numatytą prietaisą, kad jis būtų tinkamas 
toliau naudoti Sąjungoje, laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju ir prisiima 
gamintojams nustatomas prievoles, 
nustatytas šiame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 384
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje, 
laikomas perdirbto prietaiso gamintoju ir 
prisiima gamintojams nustatomas 
prievoles, nustatytas šiame reglamente.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje, 
laikomas perdirbto prietaiso gamintoju ir 
prisiima gamintojams nustatomas 
prievoles, nustatytas šiame reglamente.

Ligoninės, pačios perdirbančios 
vienkartinius prietaisus, nelaikomos 
gamintojomis. Tačiau jos turi įrodyti, kad 
turi techninių žinių, kurių reikia vykdant 
perdirbimą įmonės viduje, ir turi turėti 
atsakomybės draudimą, kuris padengtų jų 
išlaidas, jei kiltų perdirbimo problemų.

Or. de

Pakeitimas 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje, 
laikomas perdirbto prietaiso gamintoju ir 
prisiima gamintojams nustatomas 
prievoles, nustatytas šiame reglamente.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo,
įskaitant sveikatos įstaigas, kaip nurodyta 
4 straipsnio 4 dalyje, kuris perdirba 
vienkartinį prietaisą, kad jis būtų tinkamas 
toliau naudoti Sąjungoje, laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju ir prisiima 
gamintojams nustatomas prievoles, 
nustatytas šiame reglamente.

Or. en

Pagrindimas

Paciento sauga turi būti užtikrinama vienodai, nesvarbu, kas perdirba vienkartinį prietaisą. 
Todėl turi būti paaiškinta, kad visi perdirbėjai, įskaitant ligonines ir kitas sveikatos įstaigas, 
turi atitikti tokius pačius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, kokie taikomi pagaminto 
prietaiso originalui.
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Pakeitimas 386
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje, 
laikomas perdirbto prietaiso gamintoju ir 
prisiima gamintojams nustatomas 
prievoles, nustatytas šiame reglamente.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje, 
laikomas perdirbto prietaiso gamintoju ir 
prisiima gamintojams nustatomas 
prievoles, nustatytas šiame reglamente. Šis 
reikalavimas taip pat taikomas ligoninėms 
ir kitoms sveikatos įstaigoms, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies 24 punkte.

Or. da

Pakeitimas 387
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje,
laikomas perdirbto prietaiso gamintoju ir 
prisiima gamintojams nustatomas 
prievoles, nustatytas šiame reglamente.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje,
laikosi gairių, kurias įgyvendinimo aktais 
turi nustatyti Komisija, kad būtų 
užtikrinta perdirbimo sauga.

Or. en

Pagrindimas

Perdirbimui turėtų būti taikomi saugos reikalavimai, tačiau jie turėtų būti nustatyti 
įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 388
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tik vienkartiniai prietaisai, kurie buvo 
pateikti Sąjungos rinkai pagal šį 
reglamentą, arba iki [šio reglamento 
taikymo data] pagal Direktyvą 90/385/EEB 
ar Direktyvą 93/42/EEB, gali būti 
perdirbami.

2. Tik vienkartiniai prietaisai, kurie buvo 
pateikti Sąjungos rinkai pagal šį 
reglamentą, arba iki [šio reglamento 
taikymo data] pagal Direktyvą 90/385/EEB 
ar Direktyvą 93/42/EEB, gali būti 
perdirbami, ir tik tuo atveju, jei tai 
leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus, 
taip pat tuo atveju, jei perdirbėjas gali 
įrodyti, kad jie saugūs pacientui.

Or. en

Pakeitimas 389
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tik vienkartiniai prietaisai, kurie buvo 
pateikti Sąjungos rinkai pagal šį 
reglamentą, arba iki [šio reglamento 
taikymo data] pagal Direktyvą 90/385/EEB 
ar Direktyvą 93/42/EEB, gali būti 
perdirbami.

2. Tik vienkartiniam naudojimui numatyti
prietaisai, kurie buvo pateikti Sąjungos 
rinkai pagal šį reglamentą, arba iki [šio 
reglamento taikymo data] pagal Direktyvą 
90/385/EEB ar Direktyvą 93/42/EEB, gali 
būti perdirbami.

Or. en

Pakeitimas 390
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
medicinos prietaisų perdirbimo gaires, 
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kuriose, atsižvelgdama į atitinkamų 
prietaisų rizikos vertinimą, su higienos, 
infekcijų prevencijos, kokybės valdymo ir 
dokumentavimo sistemomis susijusius 
reikalavimus, taikytinus fiziniams ar 
juridiniams medicinos prietaisus 
perdirbantiems asmenims, pateikia 
standartizuotų, galimų pakartoti ir 
veiksmingų valymo, dezinfekavimo ir 
sterilizavimo procedūrų nuostatas. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodą saugos lygį, medicinos prietaisai ES bendrojoje rinkoje turėtų būti 
perdirbami laikantis bendrų gairių. Siekiant parengti tokias gaires galima pasinaudoti 
esamais nacionaliniais tekstais.

Pakeitimas 391
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu perdirbami vienkartiniai 
prietaisai, skirti naudoti kritiniais atvejais, 
gali būti atliekamas tik tas perdirbimas, 
kuris laikomas saugiu pagal naujausias 
mokslo žinias.

3. Draudžiama perdirbti 
implantuojamuosius vienkartinius 
prietaisus ir vienkartinius chirurginius 
invazinius prietaisus.

Or. fr

Pakeitimas 392
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu perdirbami vienkartiniai prietaisai, 
skirti naudoti kritiniais atvejais, gali būti 
atliekamas tik tas perdirbimas, kuris 
laikomas saugiu pagal naujausias mokslo 
žinias.

3. Jeigu perdirbami vienkartiniai prietaisai, 
skirti naudoti kritiniais atvejais, gali būti 
atliekamas tik tas perdirbimas, kuris 
laikomas saugiu pagal naujausias mokslo 
žinias; šiuo tikslu kaip praktiniais 
pavyzdžiais reikėtų pasinaudoti Ligoninių 
higienos ir infekcijų prevencijos komisijos 
(vok. KRINKO) prie Roberto Kocho 
instituto (vok. RKI) ir Vokietijos 
federacinio vaistų ir medicinos prietaisų 
instituto (vok. BfArM) rekomendacijomis 
dėl medicinos prietaisų perdirbimo 
higienos reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Medicinos prietaisų perdirbimas yra daugelyje valstybių narių prasmingai vykdoma veikla. 
Jis turi būti vykdomas moksliniu pagrindu ir taikant atitinkamą sistemą. Nurodytos 
rekomendacijos kaip tik ir sudarytų tokią sistemą.

Pakeitimas 393
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu perdirbami vienkartiniai prietaisai, 
skirti naudoti kritiniais atvejais, gali būti 
atliekamas tik tas perdirbimas, kuris 
laikomas saugiu pagal naujausias mokslo 
žinias.

3. Jeigu perdirbami vienkartiniai prietaisai, 
skirti naudoti kritiniais atvejais, gali būti 
atliekamas tik tas perdirbimas, kuris 
laikomas saugiu pagal naujausias mokslo 
žinias. Kaupiant mokslines žinias taip pat 
reikia atsižvelgti į atvejus, kai situacija 
kritinė dėl ligos, nuo kurios gydoma, 
sunkumo.

Or. en
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Pagrindimas

Pavyzdžiui, adrenalino injektoriai alergiškiems pacientams.

Pakeitimas 394
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perdirbant vienkartinio naudojimo 
prietaisus 1 dalyje nurodytas juridinis ar 
fizinis asmuo užtikrina perdirbto prietaiso 
atsekamumą, taip pat aiškiai nurodo, kiek 
kartų prietaisas jau buvo perdirbtas.

Or. en

Pakeitimas 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 1 dalyje nurodytas juridinis ar fizinis 
asmuo nustato maksimalų kartų, kuriuos 
vienkartinis prietaisas gali būti perdirbtas, 
skaičių ir užtikrina, kad prietaisas nebūtų 
perdirbamas daugiau kartų nei nustatyta. 

Or. en

Pakeitimas 396
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo teisės aktais 
sudaro ir nuolat atnaujina vienkartinių 
prietaisų, skirtų naudoti kritiniais atvejais,
kurie gali būti perdirbti pagal 3 dalį, 
kategorijų ar grupių sąrašą. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

4. Komisija deleguotaisiais aktais sudaro ir 
nuolat atnaujina vienkartinių prietaisų, 
kurie negali būti perdirbti dėl realaus 
pavojaus saugai, kategorijų ar grupių 
sąrašą. Deleguotieji aktai priimami pagal 
89 straipsnį.

Komisija deleguotaisiais aktais sudaro ir 
nuolat atnaujina vienkartinių prietaisų, 
skirtų naudoti kritiniais atvejais, kurie 
gali būti perdirbti pagal 3 dalį, kategorijų 
ar grupių sąrašą. Deleguotieji aktai 
priimami pagal 89 straipsnį.

Or. cs

Pakeitimas 397
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo teisės aktais 
sudaro ir nuolat atnaujina vienkartinių
prietaisų, skirtų naudoti kritiniais atvejais, 
kurie gali būti perdirbti pagal 3 dalį, 
kategorijų ar grupių sąrašą. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

4. Komisija deleguotaisiais aktais sudaro ir 
nuolat atnaujina vienkartiniam naudojimui 
numatytų prietaisų, skirtų naudoti kritiniais 
atvejais, kurie gali būti perdirbti pagal 3 
dalį, kategorijų ar grupių sąrašą. Tie
deleguotieji aktai priimami pagal 89 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 398
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo teisės aktais 
sudaro ir nuolat atnaujina vienkartinių 
prietaisų, skirtų naudoti kritiniais atvejais, 
kurie gali būti perdirbti pagal 3 dalį, 
kategorijų ar grupių sąrašą. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

4. Komisija įgyvendinimo aktais sudaro 
vienkartinių prietaisų, skirtų naudoti 
kritiniais atvejais, kurie gali būti perdirbti 
pagal 3 dalį, kategorijų ar grupių sąrašą.
Sąraše taip pat pateikiami su higienos, 
infekcijų prevencijos, kokybės valdymo ir 
dokumentavimo sistemomis susiję 
reikalavimai, taikytini fiziniams ar 
juridiniams medicinos prietaisus 
perdirbantiems asmenims Jis nuolat 
atnaujinamas. Tie įgyvendinimo teisės 
aktai priimami laikantis 88 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pagrindimas

Konkretūs su perdirbėjų kompetencija ir įranga susiję reikalavimai būtini siekiant užtikrinti 
saugų ypač jautriose srityse naudojamų prietaisų perdirbimą. Siekiant užtikrinti vienodo lygio 
apsaugą ES, šiuos reikalavimus turėtų nustatyti Komisija.

Pakeitimas 399
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pradinio vienkartinio prietaiso gamintojo 
pavadinimas (pavardė) ir adresas etiketėje 
nebenurodomi, tačiau nurodomi perdirbto 
prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Pradinio vienkartiniam naudojimui 
numatyto prietaiso gamintojo pavadinimas
(pavardė) ir adresas etiketėje 
nebenurodomi, tačiau nurodomi perdirbto 
prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Or. en
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Pakeitimas 400
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybė narė gali palikti galioti arba 
priimti nacionalines nuostatas, kuriomis 
savo teritorijoje dėl visuomenės sveikatos 
motyvų, būdingų tai valstybei narei, 
draudžia :

Išbraukta.

a) perdirbti vienkartinius prietaisus ir 
perkelti vienkartinius prietaisus į kitą 
valstybę narę arba į trečiąją šalį, siekiant 
juos perdirbti;
b) tiekti perdirbtus vienkartinius 
prietaisus.
Valstybės narės praneša Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms apie 
nacionalines nuostatas ir jų priėmimo 
pagrindą. Komisija šią informaciją 
paskelbia viešai.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 72 straipsnyje numatyta procedūra, skirta reikalavimus atitinkantiems 
prietaisams, kurie kelia riziką sveikatai ir saugai. Siekiant bendrosios rinkos interesų, ši 
procedūra taip pat turėtų būti taikoma perdirbtiems produktams.

Pakeitimas 401
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pacientai visada informuojami, kai 
naudojami perdirbti vienkartiniai 
prietaisai.
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Or. en

Pakeitimas 402
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija įgyvendinimo aktais ir 
bendradarbiaudama su Tarptautiniu 
medicinos prietaisų reguliavimo forumu 
ir tarptautinėmis standartizacijos 
įstaigomis nustato aiškius aukštus 
vienkartinių prietaisų perdirbimo 
standartus, taip pat perdirbtų prietaisų 
gamintojams taikomus konkrečius 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 403
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perdirbti vienkartinius prietaisus ir 
perkelti vienkartinius prietaisus į kitą 
valstybę narę arba į trečiąją šalį, siekiant 
juos perdirbti;

a) perdirbti vienkartiniam naudojimui 
numatytus prietaisus ir perkelti
vienkartiniam naudojimui numatytus
prietaisus į kitą valstybę narę arba į trečiąją 
šalį, siekiant juos perdirbti;

Or. en

Pakeitimas 404
Nora Berra
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tiekti perdirbtus vienkartinius prietaisus. b) tiekti perdirbtus vienkartiniam 
naudojimui numatytus prietaisus.

Or. en

Pakeitimas 405
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Vienkartiniai prietaisai ir jų perdirbimas

Vienkartiniai prietaisai neperdirbami 
pakartotinio naudojimo Europos rinkoje 
tikslais.

Or. fr

Pakeitimas 406
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Implanto kortelė Informacija apie implantuojamuosius 
prietaisus ir implanto kortelę

Or. en

Pakeitimas 407
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Implanto kortelė Informacija apie implantuojamuosius 
prietaisus

Or. en

Pagrindimas

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed.
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Pakeitimas 408
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto kortelę, 
kuri turi būti prieinama konkrečiam 
pacientui, kuriam yra implantuojamas 
prietaisas.

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto kortelę, 
kuri turi būti prieinama konkrečiam 
pacientui, kuriam yra implantuojamas 
prietaisas.

Ši dalis netaikoma kabėms, siūlėms ir 
dantų užpildams.

Or. fr

Pakeitimas 409
Nora Berra
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto 
kortelę, kuri turi būti prieinama 
konkrečiam pacientui, kuriam yra 
implantuojamas prietaisas.

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas
sveikatos priežiūros specialistui arba, jei 
kai tinka, pacientui, kuriam bus 
implantuojamas prietaisas, iš anksto
pateikia informaciją, kuri turi būti įtraukta 
į implanto pasą ar implanto kortelę.

Or. en

Pakeitimas 410
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas
pateikia kartu su prietaisu implanto 
kortelę, kuri turi būti prieinama 
konkrečiam pacientui, kuriam yra 
implantuojamas prietaisas.

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas
sterilioje pakuotėje kartu su prietaisu iš 
anksto pateikia atitinkamam sveikatos 
priežiūros specialistui implanto kortelę, 
kuri turi būti prieinama konkrečiam 
pacientui, kuriam yra implantuojamas 
prietaisas.

Implantuotojas atsako už tai, kad kortelė 
būtų prieinama pacientui, ir už duomenų 
įvedimą į atitinkamą duomenų bazę.
Tai netaikoma šių tipų implantams: 
siūlėms, kabėms, varžtams, plokštelėms ir 
ortopedinių implantų priedams.
Komisija deleguotaisiais aktais nuolat 
persvarsto ir atnaujina implantų, kuriems 
taikoma išimtis, sąrašą. Deleguotieji aktai 
priimami pagal 88 straipsnio 3 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad duomenys būtų perduodami Europos medicinos prietaisų duomenų 
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bankui (Eudamed).

Pakeitimas 411
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto kortelę, 
kuri turi būti prieinama konkrečiam 
pacientui, kuriam yra implantuojamas 
prietaisas.

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto kortelę, 
kuri turi būti prieinama prietaisą 
implantuojančiam sveikatos priežiūros 
specialistui, kuris: 

Or. en

Pakeitimas 412
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas
pateikia kartu su prietaisu implanto 
kortelę, kuri turi būti prieinama 
konkrečiam pacientui, kuriam yra 
implantuojamas prietaisas.

1. Komisijai pagal 89 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma, kokių 
implantuojamųjų prietaisų atveju
gamintojas kartu su prietaisu turi pateikti
implanto kortelę, kuri gali būti pateikta 
elektronine forma ar kitomis 
priemonėmis, kuriose yra 2 dalyje 
nurodyta informacija, kuri turi būti 
prieinama konkrečiam pacientui, kuriam 
yra implantuojamas prietaisas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia apibrėžti, kokiems implantuojamiesiems prietaisams reikia tokių implanto kortelių, 
pvz., kai implantuojami tokie medicinos prietaisai kaip siūlės, chirurginės kabės, kaiščiai, 



AM\936125LT.doc 65/82 PE510.765v01-00

LT

varžtai ir dantų užpildai.

Pakeitimas 413
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto kortelę, 
kuri turi būti prieinama konkrečiam 
pacientui, kuriam yra implantuojamas 
prietaisas.

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto kortelę, 
kuri turi būti prieinama konkrečiam 
pacientui, kuriam yra implantuojamas 
prietaisas. Implanto kortelė taip pat 
suteikiama elektroniniu formatu, ir 
valstybės narės turi užtikrinti, kad 
ligoninės ir klinikos turėtų įrašytą 
elektroninę versiją, kad paciento prašymu 
ją būtų galima lengvai pateikti.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 2012 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl netinkamų 
silikono gelio krūtų implantų, pagamintų Prancūzijos bendrovės PIP, pateiktas 
rekomendacijas.

Pakeitimas 414
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto 
kortelę, kuri turi būti prieinama 
konkrečiam pacientui, kuriam yra 
implantuojamas prietaisas.

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu informaciją, 
kuri pateikiama prietaisą 
implantuojančiam sveikatos priežiūros 
specialistui, kuris bus atsakingas už:
– informacijos suteikimą pacientui ir



PE510.765v01-00 66/82 AM\936125LT.doc

LT

– šios informacijos įrašymą į paciento 
medicinos dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed.
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Pakeitimas 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto kortelę, 
kuri turi būti prieinama konkrečiam 
pacientui, kuriam yra implantuojamas 
prietaisas.

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto kortelę, 
kuri turi būti prieinama konkrečiam 
pacientui, kuriam yra implantuojamas 
prietaisas.

Turi būti saugoma elektroninė šios 
informacijos versija ir gamintojas 
paciento prašymu ją turi teikti tol, kol 
pacientui implantuotas prietaisas.

Or. en

Pakeitimas 416
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visos kortelėje esančios informacijos 
įrašymą į paciento medicinos dokumentus

Or. en

Pakeitimas 417
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kortelės perdavimą pacientui

Or. en

Pakeitimas 418
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali pradėti taikyti 
nacionalines nuostatas, pagal kurias 
reikalaujama, kad implanto kortelėje taip 
pat būtų informacija apie tolesnes 
pooperacines priežiūros priemones ir kad 
ją pasirašytų ir pacientas, ir už operaciją 
atsakingas chirurgas.

Or. en

Pakeitimas 419
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje kortelėje turi būti: Ši informacija turi apimti:

Or. en

Pagrindimas

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed.
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Pakeitimas 420
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacija apie konkrečias prietaiso 
savybes ir bet kokį galimą neigiamą 
poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 2012 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl netinkamų 
silikono gelio krūtų implantų, pagamintų Prancūzijos bendrovės PIP, pateiktas 
rekomendacijas.

Pakeitimas 421
Antonyia Parvanova
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) trumpas prietaisų, įskaitant 
naudojamas medžiagas, savybių aprašas;

Or. en

Pakeitimas 422
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vietos chirurgo ir paciento parašui, 
kad kortelę būtų galima naudoti kaip 
sutikimą operacijai;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 2012 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl netinkamų 
silikono gelio krūtų implantų, pagamintų Prancūzijos bendrovės PIP, pateiktas 
rekomendacijas.

Pakeitimas 423
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) galimi sunkūs padariniai, kurių, 
remiantis klinikinių vertinimų ir tyrimų 
duomenimis, gali būti.

Or. en
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Pakeitimas 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Informacija yra rašytinė ir parengiama 
taip, kad ją lengvai galėtų suprasti 
nespecialistas.

Informacija yra rašytinė ir parengiama taip, 
kad ją lengvai galėtų suprasti 
nespecialistas. Ši informacija suteikiama 
pacientui tada, kai jis duoda sutikimą, 
prieš implantuojant prietaisą. Pacientai 
turi žinoti, kad implantai nenuolatiniai ir 
kad gali prireikti juos pakeisti ar 
pašalinti; pacientus taip pat reikia 
informuoti apie implantų kokybę ir apie 
su jais susijusią galimą riziką.

Or. en

Pagrindimas

Taip nustatyta Europos Parlamento rezoliucijoje dėl netinkamų silikono gelio krūtų implantų, 
pagamintų Prancūzijos bendrovės (2012/2621(RSP)).

Pakeitimas 425
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. Būtiniausias ES atitikties 
deklaracijos turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti išversta į oficialią
Sąjungos kalbą ar kalbas, kurių 
reikalauja valstybė (-ės) narė (-ės), 
kurioje (-ose) prietaisas tiekiamas rinkai.

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. Būtiniausias ES atitikties 
deklaracijos turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti parengta viena iš 
oficialių Sąjungos kalbų, kuri priimtina 
paskelbtajai įstaigai, tvarkančiai atitikties 
deklaraciją pagal 42 straipsnį.
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Or. cs

Pakeitimas 426
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. Būtiniausias ES atitikties 
deklaracijos turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti išversta į oficialią
Sąjungos kalbą ar kalbas, kurių reikalauja 
valstybė (-ės) narė (-ės), kurioje (-ose) 
prietaisas tiekiamas rinkai.

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. Būtiniausias ES atitikties 
deklaracijos turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti išleista viena iš oficialių
Sąjungos kalbų, kurių reikalauja valstybė
(-ės) narė (-ės), kurioje (-ose) prietaisas
teikiamas rinkai, ir anglų kalba, jei 
prietaisas tiekiamas rinkai kitose 
valstybėse narėse.

Or. de

Pakeitimas 427
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. Būtiniausias ES atitikties 
deklaracijos turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti išversta į oficialią 
Sąjungos kalbą ar kalbas, kurių 
reikalauja valstybė (-ės) narė (-ės),
kurioje (-ose) prietaisas tiekiamas rinkai.

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. Būtiniausias ES atitikties 
deklaracijos turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti išversta ne tik į valstybės 
narės, kurioje gamintojas ar įgaliotasis 
atstovas turi registruotą verslo vietą, kalbą
(jei reikia), bet ir jį anglų kalbą.

Or. en
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Pagrindimas

Atitikties deklaracija skirta paskelbtosioms įstaigoms ir valdžios institucijoms, o ne 
pacientams. Jeigu reikės pateikti ES atitikties deklaracijos vertimus į visų ES valstybių, 
kuriose gaminiai tiekiami rinkai, kalbas, padidės mažųjų įmonių sąnaudos.

Pakeitimas 428
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. Būtiniausias ES atitikties 
deklaracijos turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti išversta į oficialią
Sąjungos kalbą ar kalbas, kurių 
reikalauja valstybė (-ės) narė (-ės), 
kurioje (-ose) prietaisas tiekiamas rinkai.

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. Būtiniausias ES atitikties 
deklaracijos turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti prieinama viena iš 
oficialių Sąjungos kalbų.

Or. en

Pagrindimas

ES deklaracijų vertimas į įvairias kalbas yra apsunkinantis ir todėl nereikalingas dalykas.

Pakeitimas 429
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama priimti Išbraukta.
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deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį, atsižvelgiant į technikos 
pažangą, iš dalies keisti arba papildyti 
būtiniausią ES atitikties deklaracijos 
turinį, nurodytą III priede.

Or. cs

Pakeitimas 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį, atsižvelgiant į technikos 
pažangą, iš dalies keisti arba papildyti 
būtiniausią ES atitikties deklaracijos 
turinį, nurodytą III priede.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai taikoma, po CE ženklo nurodomas 
paskelbtosios įstaigos, atsakingos už 42 
straipsnyje nustatytas atitikties vertinimo 
procedūras, identifikavimo numeris.
Identifikavimo numeris taip pat nurodomas 
bet kurioje reklaminėje medžiagoje, kurioje 
užsimenama, kad prietaisas atitinka 
teisinius reikalavimus dėl CE ženklo.

5. Kai taikoma, po CE ženklo nurodomas 
paskelbtosios įstaigos, atsakingos už 42 
straipsnyje nustatytas atitikties vertinimo 
procedūras, identifikavimo numeris.
Identifikavimo numeris ir kontaktinė 
atsakingos paskelbtosios įstaigos 
informacija taip pat nurodomas bet kurioje 
reklaminėje medžiagoje, kurioje 
užsimenama, kad prietaisas atitinka 
teisinius reikalavimus dėl CE ženklo.
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Or. en

Pakeitimas 432
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, skirtą tokiai 
pačiai arba panašiai neatskiriamai prietaiso, 
kuris yra sugedęs ar susidėvėjęs, daliai 
arba komponentui pakeisti arba prietaiso
funkcijai atkurti reikšmingai nekeičiant jo 
veiksmingumo ar saugos charakteristikų, 
užtikrina, kad gaminys nepakenktų 
prietaiso saugai ir veiksmingumui.
Patvirtinamieji įrodymai saugomi, kad juos 
būtų galima pateikti valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, specialiai skirtą 
tokiai pačiai arba panašiai neatskiriamai
sugedusio arba susidėvėjusio prietaiso 
daliai arba komponentui pakeisti siekiant 
išlaikyti arba atkurti prietaiso funkciją
nekeičiant jo veiksmingumo ar saugos 
charakteristikų, užtikrina, kad gaminys 
nepakenktų prietaiso saugai ir 
veiksmingumui. Patvirtinamieji įrodymai 
saugomi, kad juos būtų galima pateikti 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 433
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, skirtą tokiai 
pačiai arba panašiai neatskiriamai prietaiso, 
kuris yra sugedęs ar susidėvėjęs, daliai 
arba komponentui pakeisti arba prietaiso 

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, specialiai skirtą 
tokiai pačiai arba panašiai neatskiriamai 
sugedusio arba susidėvėjusio prietaiso 
daliai arba komponentui pakeisti siekiant 
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funkcijai atkurti reikšmingai nekeičiant jo 
veiksmingumo ar saugos charakteristikų, 
užtikrina, kad gaminys nepakenktų 
prietaiso saugai ir veiksmingumui. 
Patvirtinamieji įrodymai saugomi, kad juos 
būtų galima pateikti valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

išlaikyti arba atkurti prietaiso funkciją
nekeičiant jo veiksmingumo ar saugos 
charakteristikų, užtikrina, kad gaminys 
nepakenktų prietaiso saugai ir 
veiksmingumui. Jei tai prietaisai, kuriuos 
sudaro daugiau kaip viena 
implantuojamoji dalis, taip pat turi būti 
užtikrinama, kad dėl to, jog gaminys 
nesuderinamas su veikiančia prietaiso 
dalimi, nereikėtų keisti viso prietaiso.
Patvirtinamieji įrodymai saugomi, kad juos 
būtų galima pateikti valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 434
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, skirtą tokiai 
pačiai arba panašiai neatskiriamai prietaiso, 
kuris yra sugedęs ar susidėvėjęs, daliai 
arba komponentui pakeisti arba prietaiso 
funkcijai atkurti reikšmingai nekeičiant jo 
veiksmingumo ar saugos charakteristikų, 
užtikrina, kad gaminys nepakenktų 
prietaiso saugai ir veiksmingumui.
Patvirtinamieji įrodymai saugomi, kad juos 
būtų galima pateikti valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, specialiai skirtą 
tokiai pačiai arba panašiai neatskiriamai
sugedusio arba susidėvėjusio prietaiso 
daliai arba komponentui pakeisti siekiant 
išlaikyti arba atkurti prietaiso funkciją 
nekeičiant jo veiksmingumo ar saugos 
charakteristikų, užtikrina, kad gaminys 
nepakenktų prietaiso saugai ir 
veiksmingumui. Patvirtinamieji įrodymai 
saugomi, kad juos būtų galima pateikti 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 435
Thomas Ulmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gaminys, specialiai skirtas pakeisti
prietaiso daliai ar komponentui ir iš esmės 
keičiantis prietaiso veiksmingumo ar 
saugos charakteristikas, laikomas prietaisu.

2. Gaminys, specialiai skirtas prietaiso 
daliai ar komponentui pakeisti ir keičiantis 
prietaiso veiksmingumo ar saugos 
charakteristikas, laikomas prietaisu ir turi 
atitikti šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 436
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, 
perdirbantis prietaisą pagal gamintojo 
rekomendacijas, turi užtikrinti, kad 
nepakenks prietaiso saugos 
charakteristikoms.

Or. de

Pakeitimas 437
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, 
perdirbantis prietaisą ne pagal gamintojo 
rekomendacijas dėl perdirbimo ar 
nesilaikantis tų rekomendacijų arba jas 
pažeidžiantis, laikomas gamintoju, kaip 
apibrėžta šiame reglamente.
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Or. de

Pakeitimas 438
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Atsakomybė pacientui IIb ar III klasės 
medicinos prietaisais padarytos žalos 

atveju
Gamintojas bus laikomas teisiškai 
atsakingu už žalą, padarytą pacientui IIb 
ar III klasės medicinos prietaisu, nebent 
jis gali įrodyti, kad žala buvo padaryta dėl 
to, kad sveikatos priežiūros specialistas ar, 
kai tinka, pacientas jį netinkamai taikė.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kas atsako, kai pacientui padaroma žala.

Pakeitimas 439
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl prietaisų, išskyrus pagal užsakymą 
pagamintus arba tiriamuosius prietaisus, 
ekonominės veiklos vykdytojai turi galėti 
identifikuoti šiuos aspektus 8 straipsnio 4 
dalyje nurodytą laikotarpį:

Dėl prietaisų, išskyrus pagal užsakymą 
pagamintus arba tiriamuosius prietaisus, 
ekonominės veiklos vykdytojai turi galėti 
identifikuoti šiuos aspektus 10 metų
laikotarpį:

Or. cs
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Pakeitimas 440
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungoje turi būti sukurta prietaisų, 
išskyrus pagal užsakymą pagamintus ir 
tiriamuosius prietaisus, unikalių 
identifikatorių sistema. UPI sistema turi 
leisti identifikuoti ir atsekti prietaisus ir ją 
sudaro:

1. Sąjungoje turi būti sukurta II klasės
prietaisų, išskyrus pagal užsakymą 
pagamintus ir tiriamuosius prietaisus, 
unikalių identifikatorių sistema. UPI 
sistema turi leisti identifikuoti ir atsekti 
prietaisus ir ją sudaro:

Or. de

Pakeitimas 441
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungoje turi būti sukurta prietaisų, 
išskyrus pagal užsakymą pagamintus ir 
tiriamuosius prietaisus, unikalių 
identifikatorių sistema. UPI sistema turi 
leisti identifikuoti ir atsekti prietaisus ir ją 
sudaro:

1. Sąjungoje turi būti sukurta bendra
prietaisų, išskyrus pagal užsakymą 
pagamintus ir tiriamuosius prietaisus, 
unikalių identifikatorių sistema. UPI 
sistema turi leisti identifikuoti ir atsekti 
prietaisus, jei įmanoma, derėti su 
pasauline medicinos prietaisų UPI 
reguliavimo sistema ir ją sudaro:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi vieno suderinto požiūrio į UPI Europoje ir, jei 
įmanoma, pasaulyje, reikia įterpti žodį „bendra“.

Pakeitimas 442
Rebecca Taylor
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

UPI sistema yra esminis naujos reguliavimo sistemos elementas ir UPI sistemų prižiūrėtojai 
turėtų šia funkciją vykdyti ilgiau.

Pakeitimas 443
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuriais nustatomi prietaisai, prietaisų 
kategorijos ar grupės, kurių tapatybė turi 
būti grindžiama UPI sistema, kaip 
nustatyta 1–6 dalyse, ir įgyvendinimo 
tvarkaraštis. Vadovaujantis rizika pagrįstu 
požiūriu, UPI sistema turi būti diegiama
laipsniškai, pradedant prietaisais, kurie 
priklauso didžiausios rizikos klasei;

a) kuriais nustatomi prietaisai, prietaisų 
kategorijos ar grupės, kurių tapatybė turi 
būti grindžiama UPI sistema, kaip 
nustatyta 1–6 dalyse, ir įgyvendinimo 
tvarkaraštis. Vadovaujantis rizika pagrįstu 
požiūriu, UPI sistema turi būti diegiama tik 
tuo atveju, jei tai prietaisai, kurie 
priklauso didžiausios rizikos klasei;

Or. en

Pagrindimas

Privalomi reikalavimai pagal būsimą unikalių prietaisų identifikatorių (UPI) sistemą turėtų 
būti taikomi tik didžiausios rizikos prietaisams, kad neatsirastų papildomos administracinės ir 
finansinės naštos sveikatos priežiūros srityje, tačiau dėl to atitinkamai nepagerėtų pacientų 
sauga.

Pakeitimas 444
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kuriais nurodomi duomenys, kurie turi 
būti įtraukti į gamybos identifikatorių, 
kuris, vadovaujantis rizikos vertinimo 
principu, gali skirtis atsižvelgiant į 
prietaiso rizikos klasę;

b) kuriais nurodomi duomenys, kurie turi 
būti įtraukti į gamybos identifikatorių;

Or. en

Pagrindimas

Privalomi reikalavimai pagal būsimą unikalių prietaisų identifikatorių (UPI) sistemą turėtų 
būti taikomi tik didžiausios rizikos prietaisams, kad neatsirastų papildomos administracinės ir 
finansinės naštos sveikatos priežiūros srityje, tačiau dėl to atitinkamai nepagerėtų pacientų 
sauga.

Pakeitimas 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) suderinamumą su rinkoje jau esančių 
medicinos prietaisų identifikavimo 
sistemomis;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 446
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) suderinamumą su kitomis 
suinteresuotųjų subjektų, susijusių su 
medicinos prietaisais, naudojamomis 
sistemomis;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 447
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) suderinamumą su kitomis 
suinteresuotųjų subjektų, susijusių su 
medicinos prietaisais, naudojamomis 
sistemomis;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 448
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) UPI sistemos suderinamumą su 
apsaugos priemonėmis, nustatytomis 
pagal Direktyvą 2011/62/ES, kuria iš 
dalies keičiamos Direktyvos 2001/83/EB 
dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, nuostatos dėl 
falsifikuotų vaistų patekimo į teisėtą 
tiekimo tinklą prevencijos.

Or. fr

Pakeitimas 449
Gilles Pargneaux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) suderinamumą su kitomis medicinos 
prietaisų srityje dirbančių veiklos 
vykdytojų naudojamomis kitomis 
atsekamumo sistemomis;

Or. fr

Pagrindimas

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


