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Pakeitimas 450
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, sukuria ir tvarko 
elektroninę sistemą, skirtą kaupti ir 
apdoroti informacijai, kuri yra būtina ir 
proporcinga norint apibūdinti ir 
identifikuoti prietaisą ir nustatyti gamintoją 
ir, jei taikoma, įgaliotąjį atstovą arba 
importuotoją. Informacija, kurią turi 
pateikti ekonominės veiklos vykdytojai, 
yra išsamiai nurodyta V priedo A dalyje. 
Komisija nuspręs, kuri viena bendra 
kalba taps visiems privaloma registracijos 
kalba.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad viena privaloma registracijos kalba būtų tinkamas sprendimas.

Pakeitimas 451
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikiant prietaisą, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, rinkai, gamintojas arba jo 
įgaliotasis atstovas pateikia į elektroninę 
sistemą 1 dalyje nurodytą informaciją.

2. Prieš pateikiant prietaisą, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, rinkai, gamintojas arba jo 
įgaliotasis atstovas pateikia į elektroninę 
sistemą 1 dalyje nurodytą informaciją.

Turi būti užtikrinama, kad nebūtų 
reikalingos papildomos nacionalinės 
registracijos procedūros.
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Or. de

Pakeitimas 452
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo 
informacijos pateikimo pagal 2 ir 3 dalis, o 
po to – kas antri metai atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas patvirtina, 
kad duomenys yra tikslūs. Jeigu tikslumo 
nepavyksta patvirtinti per šešis mėnesius 
nuo nurodytos datos, bet kuri valstybė narė 
gali imtis priemonių, siekdama sustabdyti 
arba kitaip apriboti atitinkamų prietaisų 
tiekimą jos teritorijoje tol, kol šioje dalyje 
nurodyta prievolė bus įvykdyta.

5. Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo 
informacijos pateikimo pagal 2 ir 3 dalis, o 
po to – kas penkeri metai atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas patvirtina, 
kad duomenys yra tikslūs. Jeigu tikslumo 
nepavyksta patvirtinti per šešis mėnesius 
nuo nurodytos datos, bet kuri valstybė narė 
gali imtis priemonių, siekdama sustabdyti 
arba kitaip apriboti atitinkamų prietaisų 
tiekimą jos teritorijoje tol, kol šioje dalyje 
nurodyta prievolė bus įvykdyta.

Or. de

Pakeitimas 453
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Saugos ir klinikinio veiksmingumo 
duomenų santrauka

Saugos ir klinikinio veiksmingumo 
duomenų ataskaita

Or. es

Pakeitimas 454
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Saugos ir klinikinio veiksmingumo 
santrauka

Saugos ir klinikinio veiksmingumo 
duomenų ataskaita

Or. en

Pakeitimas 455
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Saugos ir klinikinio veiksmingumo 
santrauka

Saugos ir klinikinio veiksmingumo 
duomenų ataskaita

Or. en

Pakeitimas 456
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų 
santrauką. Ji surašoma taip, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
santraukos projektas pridedamas prie 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti 
paskelbtajai įstaigai, dalyvaujančiai 
atliekant atitikties vertinimą pagal 42 
straipsnį, ir turi būti tos įstaigos validuotas.

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų 
santrauką ir ją atnaujina pasinaudodamas 
XIII priedo B dalies 3 punkte minėtos 
klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai 
įvertinimo ataskaitos išvadomis. Ji 
surašoma tos šalies, kurioje prietaisas 
pateiktas rinkai, kalba ir taip, kad būtų 
suprantama numatomo naudojimo 
reikmėms. Šios santraukos projektas 
pridedamas prie dokumentų, kuriuos reikia
pateikti paskelbtajai įstaigai, 
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dalyvaujančiai atliekant atitikties vertinimą 
pagal 42 straipsnį, ir turi būti tos įstaigos 
validuotas.

Or. en

Pakeitimas 457
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų 
santrauką. Ji surašoma taip, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
santraukos projektas pridedamas prie 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti 
paskelbtajai įstaigai, dalyvaujančiai 
atliekant atitikties vertinimą pagal 42 
straipsnį, ir turi būti tos įstaigos validuotas.

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų 
ataskaitą, į kurią įtraukiami visi 
klinikinių tyrimų ir bandymų rezultatai. Ji 
surašoma taip, kad būtų suprantama 
numatomam naudotojui. Šios santraukos 
projektas pridedamas prie dokumentų, 
kuriuos reikia pateikti paskelbtajai įstaigai, 
dalyvaujančiai atliekant atitikties vertinimą 
pagal 42 straipsnį, ir turi būti tos įstaigos 
validuotas.

Or. fr

Pakeitimas 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų 

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų 
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santrauką. Ji surašoma taip, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
santraukos projektas pridedamas prie 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti 
paskelbtajai įstaigai, dalyvaujančiai 
atliekant atitikties vertinimą pagal 42 
straipsnį, ir turi būti tos įstaigos validuotas.

ataskaitą, kurioje pateikia klinikinių 
tyrimų ir klinikinių bandymų rezultatus. 
Šios santraukos projektas pridedamas prie 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti 
paskelbtajai įstaigai, dalyvaujančiai 
atliekant atitikties vertinimą pagal 42 
straipsnį, ir turi būti tos įstaigos validuotas.

Or. de

Pagrindimas

Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai turi turėti galimybę gauti visus techninius ir 
klinikinius duomenis, susijusius su medicinos prietaisu, išskyrus saugomą intelektinę 
nuosavybę. Tokia informacija reikalinga gydytojams ir chirurgams, kad atsižvelgdami į jų 
efektyvumą ir saugumą jie galėtų pasirinkti medicinos produktus, kuriuos jie nori naudoti.

Pakeitimas 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų 
santrauką. Ji surašoma taip, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
santraukos projektas pridedamas prie 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti 
paskelbtajai įstaigai, dalyvaujančiai 
atliekant atitikties vertinimą pagal 42 
straipsnį, ir turi būti tos įstaigos validuotas.

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas teikia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų, 
įskaitant visus klinikinių tyrimų ir
bandymų rezultatus, ataskaitą. Ji 
surašoma taip, kad būtų suprantama 
numatomam naudotojui, atskiriant 
pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų 
informacijos poreikius. Šios santraukos 
projektas pridedamas prie dokumentų, 
kuriuos reikia pateikti paskelbtajai įstaigai, 
dalyvaujančiai atliekant atitikties vertinimą 
pagal 42 straipsnį, ir turi būti tos įstaigos 
validuotas. Santrauka taip pat viešai 
skelbiama.

Or. en
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Pakeitimas 460
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų 
santrauką. Ji surašoma taip, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
santraukos projektas pridedamas prie 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti 
paskelbtajai įstaigai, dalyvaujančiai 
atliekant atitikties vertinimą pagal 42 
straipsnį, ir turi būti tos įstaigos validuotas.

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia išsamią 
saugos ir klinikinio veiksmingumo 
duomenų ataskaitą, į kurią įtraukiami 
vertinimo ir klinikinių tyrimų rezultatai. Ji 
surašoma taip, kad būtų suprantama 
numatomam naudotojui. Šios santraukos 
projektas kartu su kitais dokumentais turi 
būti pateikiamas su atitikties vertinimu 
susijusiai paskelbtajai įstaigai 
vadovaujantis 42 straipsniu; minėta įstaiga 
santrauką validuoja.

Or. es

Pakeitimas 461
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų
santrauką. Ji surašoma taip, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
santraukos projektas pridedamas prie 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti 
paskelbtajai įstaigai, dalyvaujančiai 
atliekant atitikties vertinimą pagal 42 
straipsnį, ir turi būti tos įstaigos validuotas.

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinę informaciją, gautą vykdant 
klinikinį tyrimą ir iš santraukos, kuri 
surašoma taip, kad būtų išsami ir lengvai 
suprantama. Šios ataskaitos projektas 
pridedamas prie dokumentų, kuriuos reikia 
pateikti paskelbtajai įstaigai, 
dalyvaujančiai atliekant atitikties vertinimą 
pagal 42 straipsnį, ir turi būti tos įstaigos 
validuotas. Saugos ir klinikinio 
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veiksmingumo duomenų ataskaitos turėtų 
būti viešai skelbiamos Europos duomenų 
banke, kaip nurodyta 27 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai prietaisai, priskiriami III klasei, 
ir implantuojamieji prietaisai, išskyrus 
pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojas 
parengia saugos ir klinikinio 
veiksmingumo duomenų santrauką. Ji 
surašoma taip, kad būtų suprantama 
numatomam naudotojui. Šios santraukos 
projektas pridedamas prie dokumentų, 
kuriuos reikia pateikti paskelbtajai įstaigai, 
dalyvaujančiai atliekant atitikties 
vertinimą pagal 42 straipsnį, ir turi būti 
tos įstaigos validuotas.

1. Jei tai prietaisai, dėl kurių pradėta 
rinkodaros leidimo išdavimo procedūra, 
išskyrus pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojas 
parengia saugos ir klinikinio 
veiksmingumo duomenų ataskaitą ir 
santrauką. Ji surašoma taip, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
ataskaitos projektas pridedamas prie 
dokumentų, kuriuos tvirtinti reikia pateikti, 
kai tinkama, nacionalinei valdžios 
institucijai arba Agentūrai, 
dalyvaujančioms rinkodaros leidimo 
išdavimo procedūroje.

Or. en

Pakeitimas 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Visa ataskaita ir santrauka skelbiama 
viešai Europos medicinos prietaisų 
duomenų banke (Eudamed).

Or. en
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Pakeitimas 464
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo teisės aktais 
nustatyti duomenų elementų, kurie turi būti 
įtraukti į saugos ir klinikinio 
veiksmingumo santrauką, formą. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

2. Komisija gali įgyvendinimo teisės aktais 
nustatyti duomenų elementų, kurie turi būti 
įtraukti į saugos ir klinikinės informacijos
ataskaitą ir santrauką, formą. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 88 
straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 465
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gydytojai ir sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų turėti prieigą prie visų 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banko sričių.

Or. de

Pakeitimas 466
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pranešti duomenys, prieš teikiant 
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prieigą prie jų, patikrinami ir įvertinami 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke.

Or. de

Pakeitimas 467
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad visuomenė būtų tinkamai 
informuojama apie rinkai pateiktus 
prietaisus, apie atitinkamus paskelbtųjų 
įstaigų išduotus sertifikatus ir apie 
atitinkamus ekonominės veiklos 
vykdytojus;

a) kad visuomenė būtų tinkamai 
informuojama apie rinkai pateiktus 
prietaisus, apie atitinkamus paskelbtųjų 
įstaigų išduotus sertifikatus ir apie 
atitinkamus ekonominės veiklos 
vykdytojus, tačiau šioje labai inovatyvioje 
rinkoje gamintojai turi turėti galimybę 
išsaugoti savo komercines paslaptis;

Or. de

Pakeitimas 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad visuomenė būtų tinkamai 
informuojama apie rinkai pateiktus 
prietaisus, apie atitinkamus paskelbtųjų 
įstaigų išduotus sertifikatus ir apie 
atitinkamus ekonominės veiklos 
vykdytojus;

a) kad visuomenė būtų tinkamai 
informuojama pagrindiniuose 
informacijos punktuose, kuriuose 
pacientai gali prašyti, ieškoti informacijos 
apie rinkai pateiktus prietaisus, apie 
atitinkamus paskelbtųjų įstaigų išduotus 
sertifikatus ir apie atitinkamus ekonominės 
veiklos vykdytojus ir ją rasti.
Komisija, konsultuodamasi su 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
kompetentingas valstybių narių 
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institucijas, mokslo bendruomenę ir 
pacientų ir naudotojų organizacijas, 
turėtų parengti gaires ir nurodyti 
konkretų skelbtinos informacijos turinį ir 
formatą;

Or. en

Pakeitimas 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad visuomenė būtų tinkamai 
informuojama apie rinkai pateiktus 
prietaisus, apie atitinkamus paskelbtųjų 
įstaigų išduotus sertifikatus ir apie 
atitinkamus ekonominės veiklos 
vykdytojus;

a) kad visuomenė būtų tinkamai 
informuojama apie rinkai pateiktus 
prietaisus, taip pat iš rinkos pašalintus 
prietaisus, apie atitinkamus paskelbtųjų 
įstaigų išduotus sertifikatus ir apie 
atitinkamus ekonominės veiklos 
vykdytojus;

Or. en

Pagrindimas

Pacientų saugos reikmėms ir siekiant išvengti bet kokios nereikalingos administracinės naštos 
ir sąnaudų, itin svarbu sekti iš rinkos pašalintus prietaisus.

Pakeitimas 470
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kad visuomenė būtų tinkamai 
informuojama apie klinikinius bandymus ir 
kad klinikinių bandymų, numatomų atlikti 
keliose valstybėse narėse, užsakovai turėtų 
galimybę laikytis dėl su informacija 

c) kad visuomenė būtų tinkamai 
informuojama apie klinikinius bandymus, 
kad sveikatos priežiūros specialistai turėtų 
tinkamą prieigą prie klinikinių bandymų 
rezultatų ir kad klinikinių bandymų, 
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susijusių prievolių pagal 50–60 straipsnius; numatomų atlikti keliose valstybėse narėse, 
užsakovai turėtų galimybę laikytis dėl su 
informacija susijusių prievolių pagal 50–60 
straipsnius;

Or. en

Pagrindimas

Europos duomenų banke teikiamas pagrindinis portalas, per kurį galima prieiti prie su 
visuomenės sveikata susijusios informacijos. Informacija, susijusi su klinikiniais bandymais, 
turėtų būti prieinama tiek plačiajai visuomenei, tiek sveikatos priežiūros specialistams.

Pakeitimas 471
Rebecca Taylor

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kad visuomenė ir sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų galimybę peržiūrėti
duomenis apie budrumą ir rinkos 
priežiūros veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Europos duomenų banke reguliariai turėtų būti teikiama bendra duomenų apie budrumą ir 
rinkos priežiūros veiklą apžvalga.

Pakeitimas 472
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 29a straipsnyje minima elektroninė 
pavaldžių įstaigų ir subrangovų 
registracijos sistema.
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Or. en

Pakeitimas 473
Antonyia Parvanova

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) elektroninė saugos ir klinikinių 
duomenų ataskaitų ir saugos ir klinikinių 
duomenų santraukų sistema, minima 26 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenis į Europos medicinos prietaisų 
duomenų banką įrašo valstybės narės, 
paskelbtosios įstaigos, ekonominės veiklos 
vykdytojai ir užsakovai, kaip apibrėžta 2 
dalyje nurodytose nuostatose dėl 
elektroninių sistemų.

3. Duomenis į Europos medicinos prietaisų 
duomenų banką įrašo Agentūra, valstybės 
narės, paskelbtosios įstaigos, ekonominės 
veiklos vykdytojai, užsakovai, sveikatos 
priežiūros specialistai ir pacientai, kaip 
apibrėžta 2 dalyje nurodytose nuostatose 
dėl elektroninių sistemų.

Or. en

Pakeitimas 475
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis



AM\936127LT.doc 15/89 PE510.766v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa informacija, sukaupta ir apdorota 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke, yra prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Informacija yra prieinama 
paskelbtosioms įstaigoms, ekonominės 
veiklos vykdytojams, užsakovams ir 
visuomenei tokiu mastu, kaip apibrėžta 2 
dalyje minimose nuostatose.

4. Visa informacija, sukaupta ir apdorota 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke, yra prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Informacija yra prieinama 
paskelbtosioms įstaigoms, ekonominės 
veiklos vykdytojams, užsakovams, 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
visuomenei tokiu mastu, kaip apibrėžta 2 
dalyje minimose nuostatose.

Or. fr

Pakeitimas 476
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa informacija, sukaupta ir apdorota 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke, yra prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Informacija yra prieinama 
paskelbtosioms įstaigoms, ekonominės 
veiklos vykdytojams, užsakovams ir 
visuomenei tokiu mastu, kaip apibrėžta 2 
dalyje minimose nuostatose.

4. Visa informacija, sukaupta ir apdorota 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke, yra prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Informacija yra prieinama 
paskelbtosioms įstaigoms, ekonominės 
veiklos vykdytojams, užsakovams, 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
visuomenei tokiu mastu, kaip apibrėžta 2 
dalyje minimose nuostatose.

Or. de

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistai turi turėti galimybę gauti visus su medicinos prietaisais 
susijusius duomenis, kad atsižvelgdami į jų efektyvumą ir saugumą galėtų pasirinkti, kokį 
prietaisą naudoti, ir jie turi būti informuojami apie galimą šalutinį poveikį ir susigrąžinimo 
veiksmus.

Pakeitimas 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa informacija, sukaupta ir apdorota 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke, yra prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Informacija yra prieinama 
paskelbtosioms įstaigoms, ekonominės 
veiklos vykdytojams, užsakovams ir 
visuomenei tokiu mastu, kaip apibrėžta 2 
dalyje minimose nuostatose.

4. Visa informacija, sukaupta ir apdorota 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke, yra prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Informacija yra prieinama 
paskelbtosioms įstaigoms, ekonominės 
veiklos vykdytojams, sveikatos priežiūros 
specialistams, užsakovams ir visuomenei 
tokiu mastu, kaip apibrėžta 2 dalyje 
minimose nuostatose.

Or. en

Pakeitimas 478
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa informacija, sukaupta ir apdorota 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke, yra prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Informacija yra prieinama 
paskelbtosioms įstaigoms, ekonominės 
veiklos vykdytojams, užsakovams ir 
visuomenei tokiu mastu, kaip apibrėžta 2 
dalyje minimose nuostatose.

4. Visa informacija, sukaupta ir apdorota 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke, yra prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Informacija yra prieinama 
paskelbtosioms įstaigoms, ekonominės 
veiklos vykdytojams, užsakovams, 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
visuomenei tokiu mastu, kaip apibrėžta 2 
dalyje minimose nuostatose.

Or. es

Pakeitimas 479
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Europos duomenų banke esanti 
informacija yra išsami, skaidri ir patogi 
naudoti, taip suteikiant galimybę 
visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams palyginti informaciją apie 
registruotus prietaisus, ekonominės 
veiklos vykdytojus, klinikinius bandymus, 
duomenis apie budrumą ir rinkos 
priežiūros veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Europos duomenų banke teikiamas pagrindinis portalas, per kurį galima prieiti prie su 
visuomenės sveikata susijusios informacijos. Informacija, susijusi su registruotais prietaisais,
ekonominės veiklos vykdytojais, klinikiniais bandymais, duomenimis apie budrumą ir rinkos 
priežiūros veiklą, turėtų būti prieinama tiek plačiajai visuomenei, tiek sveikatos priežiūros 
specialistams.

Pakeitimas 480
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija, plėtodama Europos 
duomenų banką, konsultuojasi su 
pacientų grupėmis ir specialistais.

Or. en

Pagrindimas

Europos duomenų banke teikiamas pagrindinis portalas, per kurį galima prieiti prie su 
visuomenės sveikata susijusios informacijos. Informacija, susijusi su registruotais prietaisais, 
ekonominės veiklos vykdytojais, klinikiniais bandymais, duomenimis apie budrumą ir rinkos 
priežiūros veiklą, turėtų būti prieinama tiek plačiajai visuomenei, tiek sveikatos priežiūros 
specialistams.



PE510.766v01-00 18/89 AM\936127LT.doc

LT

Pakeitimas 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 
dalyje nurodytą vertinimą ir stebėjimą 
vykdytų nacionalinė akreditacijos įstaiga, 
kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. 765/2008 ir laikantis jo.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 482
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, 
užtikrina informacijos, kurią ji gauna, 
konfidencialumą. Tačiau ji keičiasi 
informacija apie paskelbtąją įstaigą su 
kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija.

5. Nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, 
užtikrina informacijos, kurią ji gauna, 
konfidencialius aspektus Tačiau ji keičiasi 
informacija apie paskelbtąją įstaigą su 
kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 483
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Galutinė atsakomybė už paskelbtąsias 
įmones ir nacionalinės valdžios 
institucijas, atsakingas už paskelbtąsias 
įstaigas, tenka toms valstybėms narėms, 
kuriose jos įsikūrusios. Reikalaujama, 
kad valstybės narės tikrintų, kad 
paskirtosios nacionalinės valdžios 
institucijos, atsakingos už paskelbtąsias 
įstaigas, tinkamai atliktų savo vertinimo, 
paskyrimo ir atitikties vertinimo įstaigų 
informavimo bei paskelbtųjų įstaigų 
priežiūros vertinimo darbą ir kad 
paskirtoji nacionalinės valdžios 
institucija, atsakinga už paskelbtąsias 
įmones, dirbtų nešališkai ir objektyviai.
Valstybės narės pateikia Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms informaciją apie 
savo procedūras, taikomas vertinant, 
paskiriant ir paskelbiant atitikties vertinimo 
įstaigas ir atliekant paskelbtųjų įstaigų 
stebėseną, taip pat apie susijusius 
pasikeitimus.

Or. da

Pakeitimas 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės pateikia Komisijai ir
kitoms valstybėms narėms informaciją apie 
savo procedūras, taikomas vertinant, 

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

paskiriant ir paskelbiant atitikties vertinimo 
įstaigas ir atliekant paskelbtųjų įstaigų 
stebėseną, taip pat apie susijusius 
pasikeitimus.

Tokia informacija skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 485
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
paskelbtoji įstaiga skelbia savo už 
medicinos prietaisų atitikties vertinimą ir 
sertifikavimą atsakingų darbuotojų 
sąrašą. Sąraše nurodomos bent kiekvienos 
darbuotojo kvalifikacijos, CV ir interesų 
konfliktų deklaracija. Sąrašas siunčiamas 
nacionalinės valdžios institucijai, 
atsakingai už paskelbtąsias įstaigas, kuri 
tikrina, ar darbuotojai atitinka šio 
reglamento taisykles. Sąrašas taip pat 
siunčiamas Komisijai.

Or. da

Pakeitimas 486
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Elektroninė pavaldžių įstaigų ir 
subrangovų registracijos sistema
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1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, sukuria ir valdo 
elektroninę sistemą, skirtą informacijai 
apie subrangovus ir pavaldžias įstaigas 
bei apie konkrečias užduotis, už kurias jie 
atsakingi, rinkti ir apdoroti.
2. Prieš tai, kai galima sudaryti subrangos 
sutartis su viešaisiais subjektais ar išorės 
specialistais, paskelbtoji įstaiga, ketinanti 
samdyti subrangovą konkrečioms 
užduotims, susijusioms su atitikties 
vertinimu, atlikti arba pavaldžiai įstaigai 
pavesti atlikti konkrečias užduotis, 
susijusias su atitikties vertinimu, 
įregistruoja savo pavadinimą (-us) ir 
konkrečias savo užduotis.
3. Bent kiek pasikeitus šio straipsnio 1 
dalyje nurodytai informacijai atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas per vieną 
savaitę po tokio pakeitimo atnaujina 
duomenis elektroninėje sistemoje.
4. Elektroninėje sistemoje turimi 
duomenys turi būti prieinami visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 487
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Paskelbtosios įstaigos turi atitikti 
organizacinius ir bendruosius reikalavimus, 
taip pat kokybės valdymo, išteklių ir 
proceso reikalavimus, kurie yra būtini 
siekiant vykdyti užduotis, kurioms jos yra 
skirtos pagal šį reglamentą. Reikalavimai, 
kuriuos turi atitikti paskelbtosios įstaigos, 
yra nustatyti VI priede.
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant nustatyti vienodus reikalavimus paskelbtosioms įstaigoms visose valstybėse narėse ir 
užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas, vietoje „būtinųjų reikalavimų“ reikėtų kalbėti apie 
„reikalavimus“ paskelbtosioms įstaigoms. Be to, tokie terminai vartojami Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 768/2008/EB kalbant apie paskelbtąsias įstaigas.

Pakeitimas 488
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Paskelbtosios įstaigos turi atitikti 
organizacinius ir bendruosius reikalavimus, 
taip pat kokybės valdymo, išteklių ir 
proceso reikalavimus, kurie yra būtini 
siekiant vykdyti užduotis, kurioms jos yra 
skirtos pagal šį reglamentą. Šiuo atžvilgiu 
labai svarbūs yra nuolat paskelbtojoje 
įstaigoje dirbantys administraciniai, 
techniniai ir moksliniai darbuotojai, 
turintys medicinos, techninių ir, kai 
įmanoma, farmakologinių žinių. Yra 
nuolat vietoje dirbantys darbuotojai, 
tačiau paskelbtosios įmonės turi turėti 
galimybę samdyti išorės specialistus 
dalinio ir laikino pobūdžio darbui ir kai to 
reikia. Būtinieji reikalavimai, kuriuos turi 
atitikti paskelbtosios įstaigos, yra nustatyti 
VI priede.

Or. en

Pakeitimas 489
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį iš dalies pakeisti arba papildyti 
VI priede nustatytus būtinuosius 
reikalavimus, atsižvelgiant į techninę 
pažangą ir į tai, kokie būtinieji 
reikalavimai reikalingi vertinant 
konkrečius prietaisus arba prietaisų 
kategorijas ar grupes.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 490
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį iš dalies pakeisti arba papildyti 
VI priede nustatytus būtinuosius 
reikalavimus, atsižvelgiant į techninę 
pažangą ir į tai, kokie būtinieji 
reikalavimai reikalingi vertinant 
konkrečius prietaisus arba prietaisų 
kategorijas ar grupes.

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį papildyti VI priede nustatytus 
reikalavimus, atsižvelgiant į techninę 
pažangą ir į tai, kokie reikalavimai 
reikalingi vertinant konkrečius prietaisus 
arba prietaisų kategorijas ar grupes.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant nustatyti vienodus reikalavimus paskelbtosioms įstaigoms visose valstybėse narėse ir 
užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas, vietoje „būtinųjų reikalavimų“ reikėtų kalbėti apie 
„reikalavimus“ paskelbtosioms įstaigoms. Ne Komisija, o abu teisės aktų leidėjai turi teisę iš 
dalies pakeisti VI priede nustatytus pagrindinius reikalavimus. Komisija reikalavimus gali 
papildyti.
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Pakeitimas 491
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Metiniame paskelbtųjų įmonių 
vertinime, kaip numatyta 35 straipsnio 3 
dalyje, pagal VI priedo reikalavimus 
pateikiama paskelbtųjų įmonių 
subrangovų ir pavaldžių įstaigų patikra.

Or. en

Pakeitimas 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paraiškoje pateikiamas atitikties vertinimo 
veiklos aprašas, atitikties vertinimo 
procedūros ir prietaisai, kurių atžvilgiu 
įstaiga teigia esanti kompetentinga, taip pat 
akreditacijos sertifikatai, kai tokių esama, 
kuriuos išduoda nacionalinė akreditacijos 
įstaiga, patvirtinanti, kad atitikties 
vertinimo įstaiga atitinka VI priede 
nurodytus reikalavimus, arba pateikiami 
dokumentai, įrodantys atitiktį visiems VI 
priede nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 493
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 494
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Per 14 dienų nuo 2 dalyje nurodyto 
pakeitimo Komisija paskiria bendro 
vertinimo grupę, sudarytą iš ne mažiau 
kaip dviejų ekspertų, atrinktų iš ekspertų 
sąrašo, kurie yra kvalifikuoti vertinti 
atitikties vertinimo įstaigas ir kuriems 
nekyla interesų konfliktų su pareiškėjo 
atitikties vertinimo įstaiga. Sąrašą parengia 
Komisija, bendradarbiaudama su MPKG. 
Bent vienas iš šių ekspertų yra Komisijos
atstovas, kuris vadovauja bendro vertinimo 
grupei.

Or. en

Pakeitimas 495
Horst Schnellhardt



PE510.766v01-00 26/89 AM\936127LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Per 14 dienų nuo 2 dalyje nurodyto 
pakeitimo Komisija paskiria bendro 
vertinimo grupę, sudarytą iš ne mažiau 
kaip trijų ekspertų, atrinktų iš ekspertų 
sąrašo, kurie yra kvalifikuoti vertinti 
atitikties vertinimo įstaigas. Sąrašą 
parengia Komisija, bendradarbiaudama su 
MPKG. Bent vienas iš šių ekspertų yra 
Komisijos atstovas ir bent vienas kitas 
ekspertas yra iš kitos valstybės narės, nei 
ta, kurioje yra įsisteigusi paraišką 
pateikusi atitikties vertinimo įstaiga; 
Komisijos atstovas vadovauja bendro 
vertinimo grupei

Or. de

Pagrindimas

Siekiant didesnio objektyvumo priimant sprendimus, be Komisijos atstovo, vertinime turėtų 
dalyvauti ekspertas iš kitos valstybės narės. Grupę turėtų sudaryti vadovas ir bent du 
ekspertai.

Pakeitimas 496
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Duomenys dėl įstaigos neatitikties VI 
priede nustatytiems reikalavimams 
nustatomi per vertinimo procesą ir juos 
aptaria nacionalinė institucija, atsakinga už 
paskelbtąsias įstaigas, ir bendro vertinimo 
grupė, siekdamos rasti bendrą sprendimą 
dėl paraiškos vertinimo. Jei yra skirtingos 
nuomonės, prie atsakingos nacionalinės 
valdžios institucijos vertinimo ataskaitos 
galima pridėti atskirą vertinimo grupės 
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nuomonę, kurioje būtų išsakytos abejonės 
dėl paskelbimo.

Or. de

Pagrindimas

Jei vertinimo grupė nesutaria su atsakinga nacionaline valdžios institucija dėl paraiškos 
vertinimo, vertinimo grupė savo motyvus Komisijai ir MPKG turėtų paaiškinti atskiroje 
nuomonėje.

Pakeitimas 497
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, pateikia 
vertinimo ataskaitą ir jos paskelbimo 
pranešimo projektą Komisijai, kuri 
nedelsdama perduoda šiuos dokumentus 
MPKG ir bendros vertinimo grupės 
nariams. Komisijai paprašius, institucija 
ataskaitą pateikia trimis oficialiomis 
Europos Sąjungos kalbomis.

5. Nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, pateikia 
vertinimo ataskaitą ir jos paskelbimo 
pranešimo projektą Komisijai, kuri 
nedelsdama perduoda šiuos dokumentus 
MPKG ir bendros vertinimo grupės 
nariams. Jei vertinimo grupė yra pateikusi 
atskirą nuomonę, ji taip pat turi būti 
pateikiama Komisijai, kad ši ją persiųstų 
MPKG. Komisijai paprašius, institucija 
ataskaitą pateikia trimis oficialiomis 
Europos Sąjungos kalbomis.

Or. de

Pagrindimas

Jei vertinimo grupė nesutaria su atsakinga nacionaline valdžios institucija dėl paraiškos 
vertinimo, vertinimo grupė savo motyvus Komisijai ir MPKG turėtų paaiškinti atskiroje 
nuomonėje.

Pakeitimas 498
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Bendro vertinimo grupė teikia savo 
galutinę nuomonę dėl vertinimo ataskaitos,
paskelbimo pranešimo projekto ir, 
atsižvelgiant į aplinkybes, vertinimo 
grupės atskiros nuomonės per 21 dieną 
nuo šių dokumentų gavimo ir Komisija 
nedelsdama pateikia šią nuomonę MPKG. 
Per 21 dieną nuo bendro vertinimo grupės 
nuomonės gavimo MPKG pateikia 
rekomendaciją dėl paskelbimo pranešimo 
projekto, į kurią atitinkama nacionalinė 
valdžios institucija turi tinkamai atsižvelgti 
savo sprendime dėl paskelbtosios įstaigos 
paskyrimo. Jei atsakinga nacionalinė 
valdžios institucija priima priešingą 
sprendimą, negu rekomendavo MPKG, šis 
sprendimas Komisijai turi būti 
paaiškinamas raštu nurodant motyvus.

Or. de

Pagrindimas

Nuo MPKG nukrypstantis sprendimas dėl paskelbtosios įstaigos paskelbimo turi būti 
įmanomas tik dėl objektyvių, aiškiai įvardytų priežasčių.

Pakeitimas 499
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Komisija priima gaires dėl trumpiausios 
atitikties vertinimo proceso trukmės ir 
teikia nuorodas dėl vidutinės kiekvienos 
rūšies medicinos prietaisų atitikties 
vertinimo proceso trukmės.
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Or. en

Pakeitimas 500
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės gali pranešti kaip apie 
paskelbtąsias įstaigas tik apie tas atitikties 
vertinimo įstaigas, kurios atitinka 
reikalavimus, nustatytus VI priede, ir 
bendro vertinimo grupės reikalavimus, 
kaip nustatyta 32 straipsnio 3 dalyje, ir 
yra gavusios teigiamą MPKG įvertinimą 
(44a straipsnis (naujas).

Or. de

Pakeitimas 501
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodą paskelbtųjų įstaigų informavimo procedūros įgyvendinimą Europos 
mastu, VI priede išdėstytų atitikties vertinimo įstaigų informavimo reikalavimų vykdymas 
turėtų būti privalomas.
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Pakeitimas 502
Mairead McGuinness

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais atvejais, kai paraišką pateikusi 
įstaiga teigia esanti kompetentinga 
prietaisų, išvardytų III klasėje, 
implantuojamųjų prietaisų, susidedančių 
iš medicinos produktų medžiagų, kuriuose 
yra negyvybingų žmogaus arba gyvūninės 
kilmės audinių ar ląstelių arba jų darinių, 
srityje, valstybės narės gali pranešti tik 
atitikties vertinimo įstaigoms, kurios buvo 
vertinamos kartu su Komisija, medicinos 
prietaisų koordinavimo grupe (MPKG) ir 
nacionaline valdžios institucija, atsakinga 
už valstybės narės, kurioje įsikūrusi 
paraišką pateikusi įstaiga, paskelbtąsias 
įstaigas.

Or. en

Pakeitimas 503
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbimo pranešime aiškiai nurodoma 
paskyrimo aprėptis apibūdinant atitikties 
vertinimo veiklą, atitikties vertinimo 
procedūras ir prietaisų, kuriuos paskelbtoji 
įstaiga yra įgaliota vertinti, tipą.

Paskelbimo pranešime aiškiai nurodoma 
paskyrimo aprėptis apibūdinant atitikties 
vertinimo veiklą, atitikties vertinimo 
procedūras ir prietaisų, kuriuos paskelbtoji 
įstaiga yra įgaliota vertinti, tipą ir klasę.

Or. de

Pagrindimas

Prietaiso klasę nurodyti būtina, kad paskelbtųjų įstaigų, įskaitant jų specializacijos sritis, 
paskyrimą, tikrinimą ir stebėseną būtų galima vykdyti visapusiškai ir tiksliai.
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Pakeitimas 504
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Negavus jokių prieštaravimų pagal 7 dalį 
arba kai MPKG arba Komisija, su kuriomis 
buvo konsultuojamasi pagal 8 dalį, laikosi 
nuomonės, kad paskelbimo pranešimas gali 
būti priimtas visiškai arba iš dalies, 
Komisija pranešimą paskelbia.

9. Negavus jokių prieštaravimų pagal 7 dalį 
arba kai MPKG arba Komisija, su kuriomis 
buvo konsultuojamasi pagal 8 dalį, laikosi 
nuomonės, kad paskelbimo pranešimas gali 
būti priimtas visiškai, Komisija pranešimą 
paskelbia, taip pat įtraukia informaciją, 
susijusią su paskelbtųjų įstaigų 
pranešimu, teikiamu per 27 straipsnio 2 
dalyje nurodytą elektroninę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 505
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Negavus jokių prieštaravimų pagal 7 dalį 
arba kai MPKG arba Komisija, su kuriomis 
buvo konsultuojamasi pagal 8 dalį, laikosi 
nuomonės, kad paskelbimo pranešimas gali 
būti priimtas visiškai arba iš dalies, 
Komisija pranešimą paskelbia.

9. Negavus jokių prieštaravimų pagal 7 dalį 
arba kai MPKG arba Komisija, su kuriomis 
buvo konsultuojamasi pagal 8 dalį, laikosi 
nuomonės, kad paskelbimo pranešimas gali 
būti priimtas visiškai arba iš dalies, 
Komisija pranešimą paskelbia.

Kartu Komisija taip pat pateikia 
informaciją, susijusią su paskelbtosios 
įstaigos paskelbimu elektroninėje 
sistemoje, numatytoje 27 straipsnio 2 
dalies e punkte. Kartu su šia informacija 
paskelbiamos nacionalinės institucijos, 
atsakingos už paskelbtąsias įstaigas, 
galutinė vertinimo ataskaita, bendros 
vertinimo grupės nuomonė ir MPKG 
rekomendacija, kurios nurodytos šiame 
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straipsnyje.
Elektroninėje sistemoje pateikiami 
duomenys prieinami valstybėms narėms ir 
Komisijai.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia patikslinti Europos Komisijos vykdomą pranešimo paskelbimo procesą. Paskelbimas 
turi būti grindžiamas visomis ataskaitomis ir nuomonėmis, dėl kurių pranešimas paskelbtas.

Pakeitimas 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Negavus jokių prieštaravimų pagal 7 dalį 
arba kai MPKG arba Komisija, su kuriomis 
buvo konsultuojamasi pagal 8 dalį, laikosi 
nuomonės, kad paskelbimo pranešimas gali 
būti priimtas visiškai arba iš dalies, 
Komisija pranešimą paskelbia.

9. Negavus jokių prieštaravimų pagal 7 dalį 
arba kai MPKG arba Komisija, su kuriomis 
konsultuotasi pagal 8 dalį, laikosi 
nuomonės, kad pranešimas apie paskelbtąją 
įstaigą gali būti priimtas visiškai arba iš 
dalies, Komisija pranešimą apie 
paskelbtąją įstaigą atitinkamai paskelbia.

Tokie pranešimo duomenys kaip prietaisų 
klasė ir tipologija viešai skelbiami.

Or. en

Pakeitimas 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Negavus jokių prieštaravimų pagal 7 dalį 
arba kai MPKG arba Komisija, su kuriomis 
buvo konsultuojamasi pagal 8 dalį, laikosi 

9. Negavus jokių prieštaravimų pagal 7 dalį 
arba kai MPKG arba Komisija, su kuriomis 
buvo konsultuojamasi pagal 8 dalį, laikosi 
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nuomonės, kad paskelbimo pranešimas gali 
būti priimtas visiškai arba iš dalies, 
Komisija pranešimą paskelbia.

nuomonės, kad paskelbimo pranešimas gali 
būti priimtas visiškai arba iš dalies, 
Komisija pranešimą paskelbia.

Visi pranešimo duomenys, įskaitant 
priedus, viešai skelbiami. 

Or. en

Pakeitimas 508
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija suteikia identifikacinį numerį 
kiekvienai paskelbtajai įstaigai, dėl kurios 
paskelbimo pranešimas yra priimtas pagal 
33 straipsnį. Ji suteikia tik vieną tokį 
numerį, net jei įstaigai yra suteiktas 
paskelbtosios įstaigos statusas pagal kelis 
Sąjungos teisės aktus.

1. Komisija suteikia identifikacinį numerį 
kiekvienai paskelbtajai įstaigai, dėl kurios 
paskelbimo pranešimas yra priimtas pagal 
33 straipsnį. Ji suteikia tik vieną tokį 
numerį, net jei įstaigai yra suteiktas 
paskelbtosios įstaigos statusas pagal kelis 
Sąjungos teisės aktus. Įstaigoms, 
paskelbtoms remiantis direktyvomis 
90/385/EEB ir 93/42/EEB, paliekamas jų 
identifikacinis numeris, jei joms dar kartą 
suteikiamas paskelbtosios įstaigos 
statusas.

Or. de

Pagrindimas

Jei esamoms paskelbtosioms įstaigoms dar kartą suteikiamas paskelbtosios įstaigos statusas, 
joms turėtų būti paliekamas jų identifikacinis numeris. Taip būtų išvengiama nereikalingos 
biurokratinės naštos, pavyzdžiui, naujų identifikacinių numerių įvedimo į įvairias europines 
duomenų bazes ir daug kainuojančio prietaisų etikečių keitimo.

Pakeitimas 509
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad jos turėtų 
įgyvendintą sankcijų sistemą, jeigu 
paskelbtosios įstaigos neįvykdo 
būtiniausių reikalavimų. Ši sistema turėtų 
būti skaidri ir turėtų būti proporcinga 
neatitikties lygio pobūdžiui.

Or. en

Pakeitimas 510
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažiausiai vieną kartą per metus –
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, įvertina, ar 
kiekviena paskelbtoji įstaiga, už kurią ji yra 
atsakinga, vis dar atitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus. Šis vertinimas 
atliekamas apsilankant kiekvienoje 
paskelbtojoje įstaigoje.

3. Mažiausiai vieną kartą per metus –
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, įvertina, ar 
kiekviena paskelbtoji įstaiga, už kurią ji yra 
atsakinga, vis dar atitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus, įskaitant 
vertinimą, ar jų subrangovai ir pavaldžios 
įstaigos atitinka tuos reikalavimus.. Šis 
vertinimas atliekamas apsilankant 
kiekvienoje paskelbtojoje įstaigoje.

Or. en

Pakeitimas 511
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažiausiai vieną kartą per metus –
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 

3. Mažiausiai vieną kartą per metus –
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
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už paskelbtąsias įstaigas, įvertina, ar 
kiekviena paskelbtoji įstaiga, už kurią ji yra 
atsakinga, vis dar atitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus. Šis vertinimas 
atliekamas apsilankant kiekvienoje 
paskelbtojoje įstaigoje.

už paskelbtąsias įstaigas, įvertina, ar 
kiekviena paskelbtoji įstaiga, už kurią ji yra 
atsakinga, vis dar atitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus. Šis vertinimas 
atliekamas apsilankant kiekvienoje 
paskelbtojoje įstaigoje. Šis vertinimas taip 
pat apima projekto dokumentų rinkinio 
vertinimo pavyzdžių peržiūrą, kurią vykdo 
paskelbtoji įstaiga, kad būtų nustatyta 
esama paskelbtosios įstaigos kompetencija 
ir jos vertinimų kokybė, o ypač 
paskelbtosios įstaigos galimybė vertinti ir 
įvertinti klinikinius įrodymus.

Or. en

Pakeitimas 512
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažiausiai vieną kartą per metus –
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, įvertina, ar 
kiekviena paskelbtoji įstaiga, už kurią ji yra 
atsakinga, vis dar atitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus. Šis vertinimas 
atliekamas apsilankant kiekvienoje 
paskelbtojoje įstaigoje.

3. Mažiausiai vieną kartą per metus –
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, įvertina, ar 
kiekviena paskelbtoji įstaiga, už kurią ji yra 
atsakinga, vis dar atitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus, taip pat patikrina, 
ar šiuos reikalavimus atitinka šios įstaigos 
patronuojamosios bendrovės ir 
subrangovai. Šis vertinimas atliekamas 
apsilankant kiekvienoje paskelbtojoje 
įstaigoje ir prireikus jos 
patronuojamosiose bendrovėse bei 
subrangovų patalpose, esančiose 
Sąjungoje arba už jos ribų.

Or. fr

Pagrindimas

Tikrinant paskelbtąsias įstaigas turi būti atsižvelgiama į patronuojamąsias bendroves ir 
subrangovus.
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Pakeitimas 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažiausiai vieną kartą per metus –
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, įvertina, ar 
kiekviena paskelbtoji įstaiga, už kurią ji yra 
atsakinga, vis dar atitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus. Šis vertinimas 
atliekamas apsilankant kiekvienoje 
paskelbtojoje įstaigoje.

3. Mažiausiai vieną kartą per metus –
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, įvertina, ar 
kiekviena paskelbtoji įstaiga, už kurią ji yra 
atsakinga, vis dar atitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus. Šis vertinimas 
atliekamas nepranešus apsilankant 
kiekvienoje paskelbtojoje įstaigoje.

Or. en

Pakeitimas 514
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Praėjus trejiems metams nuo paskelbimo 
pranešimo ir po to kas trečius metus tos 
valstybės narės, kur įstaiga yra įsisteigusi, 
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, ir bendro 
vertinimo grupė, sudaryta 32 straipsnio 3 ir 
4 dalyse nustatyta tvarka, atlieka vertinimą, 
siekiant nustatyti, ar paskelbtoji įstaiga vis 
dar atitinka VI priede nustatytus 
reikalavimus. Komisijos ar valstybės narės 
prašymu MPKG gali inicijuoti šioje dalyje 
aprašytą vertinimą bet kuriuo metu tada, 
kai yra pagrįstas susirūpinimas dėl to, ar 
paskelbtoji įstaiga nuolat laikosi VI priede 
nustatytų reikalavimų.

4. Praėjus trejiems metams nuo 
paskelbtosios įstaigos paskelbimo ir po to 
kas trečius metus už paskelbtąsias įstaigas 
atsakinga tos valstybės narės, kurioje 
minėta įstaiga yra įsisteigusi, nacionalinė 
institucija ir bendro vertinimo grupė, 
paskirta laikantis 32 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytos procedūros, atlieka vertinimą, 
kad nustatytų, ar paskelbtoji įstaiga vis dar 
atitinka VI priede nustatytus reikalavimus. 
Komisijos ar valstybės narės prašymu 
MPKG gali inicijuoti šioje dalyje aprašytą 
vertinimą bet kuriuo metu tada, kai yra 
pagrįstas susirūpinimas dėl to, ar 
paskelbtoji įstaiga arba paskelbtosios 
įstaigos pavaldi įstaiga ar subrangovas
nuolat laikosi VI priede nustatytų 
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reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 515
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Praėjus trejiems metams nuo paskelbimo
pranešimo ir po to kas trečius metus tos 
valstybės narės, kur įstaiga yra įsisteigusi, 
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, ir bendro 
vertinimo grupė, sudaryta 32 straipsnio 3 ir 
4 dalyse nustatyta tvarka, atlieka vertinimą, 
siekiant nustatyti, ar paskelbtoji įstaiga vis 
dar atitinka VI priede nustatytus 
reikalavimus. Komisijos ar valstybės narės 
prašymu MPKG gali inicijuoti šioje dalyje 
aprašytą vertinimą bet kuriuo metu tada, 
kai yra pagrįstas susirūpinimas dėl to, ar 
paskelbtoji įstaiga nuolat laikosi VI priede 
nustatytų reikalavimų.

4. Praėjus trejiems metams nuo 
paskelbtosios įstaigos paskelbimo ir po to 
kas trečius metus tos valstybės narės, kur 
įstaiga yra įsisteigusi, nacionalinė valdžios 
institucija, atsakinga už paskelbtąsias 
įstaigas, ir bendro vertinimo grupė, 
sudaryta 32 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatyta tvarka, atlieka vertinimą, siekiant 
nustatyti, ar paskelbtoji įstaiga vis dar 
atitinka VI priede nustatytus reikalavimus. 
Komisijos ar valstybės narės prašymu 
MPKG gali inicijuoti šioje dalyje aprašytą 
vertinimą bet kuriuo metu, jei yra pagrįstas 
susirūpinimas dėl to, ar paskelbtoji įstaiga, 
paskelbtosios įstaigos patronuojamoji 
bendrovė arba subrangovas nuolat laikosi 
VI priede nustatytų reikalavimų.

Or. fr

Pagrindimas

Tikrinant paskelbtąsias įstaigas turi būti atsižvelgiama į patronuojamąsias bendroves ir 
subrangovus.

Pakeitimas 516
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Praėjus trejiems metams nuo paskelbimo 
pranešimo ir po to kas trečius metus tos 
valstybės narės, kur įstaiga yra įsisteigusi, 
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, ir bendro 
vertinimo grupė, sudaryta 32 straipsnio 3 ir 
4 dalyse nustatyta tvarka, atlieka vertinimą, 
siekiant nustatyti, ar paskelbtoji įstaiga vis 
dar atitinka VI priede nustatytus 
reikalavimus. Komisijos ar valstybės narės 
prašymu MPKG gali inicijuoti šioje dalyje 
aprašytą vertinimą bet kuriuo metu tada, 
kai yra pagrįstas susirūpinimas dėl to, ar 
paskelbtoji įstaiga nuolat laikosi VI priede 
nustatytų reikalavimų.

4. Praėjus dvejiems metams nuo 
paskelbtosios įstaigos paskelbimo ir po to 
kas antrus metus tos valstybės narės, kur 
įstaiga yra įsisteigusi, nacionalinė valdžios 
institucija, atsakinga už paskelbtąsias 
įstaigas, ir bendro vertinimo grupė, 
sudaryta 32 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatyta tvarka, atlieka vertinimą, siekiant 
nustatyti, ar paskelbtoji įstaiga vis dar 
atitinka VI priede nustatytus reikalavimus. 
Komisijos ar valstybės narės prašymu 
MPKG gali inicijuoti šioje dalyje aprašytą 
vertinimą bet kuriuo metu, jei yra pagrįstas 
susirūpinimas dėl to, ar paskelbtoji įstaiga 
nuolat laikosi VI priede nustatytų 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Praėjus trejiems metams nuo paskelbimo 
pranešimo ir po to kas trečius metus tos 
valstybės narės, kur įstaiga yra įsisteigusi, 
nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, ir bendro 
vertinimo grupė, sudaryta 32 straipsnio 3 ir 
4 dalyse nustatyta tvarka, atlieka vertinimą, 
siekiant nustatyti, ar paskelbtoji įstaiga vis 
dar atitinka VI priede nustatytus 
reikalavimus. Komisijos ar valstybės narės 
prašymu MPKG gali inicijuoti šioje dalyje 
aprašytą vertinimą bet kuriuo metu tada, 
kai yra pagrįstas susirūpinimas dėl to, ar 
paskelbtoji įstaiga nuolat laikosi VI priede 
nustatytų reikalavimų.

4. Praėjus trejiems metams nuo 
paskelbtosios įstaigos paskelbimo ir po to 
kas trečius metus tos valstybės narės, kur 
įstaiga yra įsisteigusi, nacionalinė valdžios 
institucija, atsakinga už paskelbtąsias 
įstaigas, ir bendro vertinimo grupė, 
sudaryta 32 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatyta tvarka, atlieka vertinimą, siekiant 
nustatyti, ar paskelbtoji įstaiga ir jos 
pavaldžios įstaigos ir subrangovai vis dar 
atitinka VI priede nustatytus reikalavimus. 
Komisijos ar valstybės narės prašymu 
MPKG gali inicijuoti šioje dalyje aprašytą 
vertinimą bet kuriuo metu, jei yra pagrįstas 
susirūpinimas dėl to, ar paskelbtoji įstaiga 
nuolat laikosi VI priede nustatytų 
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reikalavimų.

Skelbiami visi vertinimo rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

Paskelbtosios įstaigos pavaldi įstaiga ir subrangovai turėtų būti įtraukti į trejų metų 
vertinimą, kad būtų užtikrinta, kad valdžios institucijos atliktų išsamų paskelbtosios įstaigos ir 
jos veiklos vertinimą. Be to, patikimumo ir skaidrumo atžvilgiu visoms suinteresuotosioms 
šalims svarbu, kad vertinimų rezultatai būtų viešai skelbiami.

Pakeitimas 518
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kiekvienais metais atliekamas šios 
straipsnio 4 dalyje minimas atitikties 
vertinimo įstaigų, priskirtų III klasės 
prietaisams, vertinimas. Šis vertinimas 
apima projekto dokumentų rinkinio 
vertinimo pavyzdžių peržiūrą, kurią vykdo 
paskelbtoji įstaiga, kad būtų nustatyta 
esamą paskelbtosios įstaigos kompetencija
ir jos vertinimų kokybė, o ypač 
paskelbtosios įstaigos galimybė vertinti ir 
įvertinti klinikinius įrodymus.

Or. en

Pagrindimas

Išankstinis didžiausios rizikos III klasės medicinos prietaisų pateikimo rinkai vertinimas, kurį 
atlieka paskelbtosios įstaigos, turėtų atitikti aukščiausią įmanomą saugumo standartą. 
Siekiant užtikrinti griežtą valstybės narės ir Komisijos kontrolę, patvirtintos paskelbtosios 
įstaigos III klasės prietaisų priežiūrą turi atlikti dažniau, t. y. kartą per metus, o ne kas trejus 
metus, ir turi konkrečiai įtraukti jų patvirtintų medicinos prietaisų apžvalgų pavyzdžius. 

Pakeitimas 519
Gilles Pargneaux
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kiekvienais metais paskelbtosios 
įstaigos už jas atsakingai kompetentingai 
institucijai ir Komisijai pateikia metinę 
veiklos ataskaitą, kurioje pateikiama VI 
priedo 5 punkte nurodyta informacija; 
Komisija šią ataskaitą perduoda MPKG.

Or. fr

Pagrindimas

Paskelbtosios įstaigos turėtų būti įpareigotos parengti metinę veiklos ataskaitą, skirtą 
kompetentingai institucijai ir Europos Komisijai.

Pakeitimas 520
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kai nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, 
įsitikina, kad paskelbtoji įstaiga 
nebeatitinka VI priede nustatytų 
reikalavimų arba kad ji nevykdo savo 
prievolių, institucija, atsižvelgdama į tų 
reikalavimų nesilaikymo arba prievolių 
nevykdymo rimtumą, sustabdo, apriboja ar 
visai ar iš dalies atšaukia paskelbtosios 
įstaigos statusą. Laikinas sustabdymas 
taikomas ne ilgiau kaip vienerius metus, 
jis gali būti pratęstas dar vieną tokį patį 
laikotarpį. Jei paskelbtoji įstaiga nutraukia 
savo veiklą, nacionalinė valdžios 
institucija, atsakinga už paskelbtąsias 
įstaigas, paskelbimo pranešimą atsiima.

Kai nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, 
įsitikina, kad paskelbtoji įstaiga 
nebeatitinka VI priede nustatytų 
reikalavimų arba kad ji nevykdo savo 
prievolių, institucija, atsižvelgdama į tų 
reikalavimų nesilaikymo arba prievolių 
nevykdymo rimtumą, sustabdo, apriboja ar 
visai ar iš dalies atšaukia paskelbtosios 
įstaigos statusą. Laikinas sustabdymas
taikomas, kol MPKG nepriima sprendimo 
jo panaikinti, po kurio bendro vertinimo 
grupė, paskirta laikantis 30 straipsnio 3 ir 
4 dalyse nurodytos procedūros, atlieka 
vertinimą. Jei paskelbtoji įstaiga nutraukia 
savo veiklą, nacionalinė valdžios 
institucija, atsakinga už paskelbtąsias 
įstaigas, paskelbimo pranešimą atsiima.
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Or. en

Pagrindimas

Bendro vertinimo grupė ir MPKG turėtų veiksmingai stebėti paskelbtųjų įstaigų darbą. 
Atsakomybės laikinai sustabdyti paskelbtosios įstaigos statusą suteikimas MPKG sustiprins jų 
priežiūrą.

Pakeitimas 521
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, nedelsdama 
informuoja Komisiją ir kitas valstybes 
nares apie kiekvieną paskelbimo pranešimo 
galiojimo sustabdymą, apribojimą ar 
atsiėmimą.

Nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, nedelsdama 
informuoja Komisiją, kitas valstybes nares, 
gamintojus ir atitinkamus sveikatos 
priežiūros specialistus apie kiekvieną 
paskelbimo pranešimo galiojimo 
sustabdymą, apribojimą ar atsiėmimą.

Or. fr

Pagrindimas

Gamintojai ir atitinkami sveikatos priežiūros specialistai taip pat turi būti informuojami apie 
paskelbimo pranešimo galiojimo sustabdymą, apribojimą ar atsiėmimą.

Pakeitimas 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei paskelbimo pranešimo galiojimas 
apribojamas, sustabdomas ar pranešimas 
atsiimamas, valstybė narė imasi atitinkamų 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad 
atitinkamos paskelbtosios įstaigos bylas 
tvarkytų kita paskelbtoji įstaiga arba kad su 

3. Jei paskelbimo pranešimo galiojimas 
apribojamas, sustabdomas ar pranešimas 
atsiimamas, valstybė narė nedelsdama apie 
tai praneša Komisijai, kuri imasi 
atitinkamų priemonių, būtinų užtikrinti, 
kad atitinkamos paskelbtosios įstaigos 
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jomis galėtų susipažinti to prašančios 
nacionalinės institucijos, atsakingos už 
paskelbtąsias įstaigas ir rinkos priežiūrą.

bylas tvarkytų kita paskelbtoji įstaiga arba 
kad su jomis galėtų susipažinti to 
prašančios nacionalinės institucijos, 
atsakingos už paskelbtąsias įstaigas ir 
rinkos priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Komisija, o ne valstybės narės turėtų būti atsakingos už įgaliojimų sustabdymą, apribojimą 
arba panaikinimą.

Pakeitimas 523
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia patikslinti įvairius paskelbtųjų įstaigų įgaliojimų pakeitimo etapus, nurodant įvairias 
galimybes (sustabdymas, apribojimas ar atsiėmimas).

Pakeitimas 524
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Siekdama įvertinti, ar priežastys, dėl kurių 
buvo sustabdyti, apriboti ar atsiimti 
paskelbtųjų įstaigų įgaliojimai, turi įtakos 
išduotiems sertifikatams, atsakinga 
nacionalinė institucija, pranešdama apie 
paskelbimą, prašo atitinkamų gamintojų 
pateikti atitikties įrodymus; gamintojai 
atsakymą pateikia per 30 dienų.

Or. fr

Pagrindimas

Mažosios ir labai mažos sektoriaus įmonės dažniausiai pardavinėja tik vieną produktą. Net 
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laikinai sustabdžius jų sertifikato galiojimą būtų nutraukta prekyba, taigi įmonės užsidarytų. 
Reikia rasti kompromisą, kad šios įmonės galėtų tęsti veiklą ir būtų užtikrintas pacientų 
saugumas. Būtų galima numatyti, kad prieš galutinai sustabdant nepagrįstai išduoto 
sertifikato galiojimą arba prieš galutinai atsiimant sertifikatą, būtų taikomas trumpas 
atitikties pagrindimo terminas.

Pakeitimas 525
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pranešimo galiojimo sustabdymo atveju: 
su sąlyga, kad per tris mėnesius nuo 
sustabdymo valstybės narės, kurioje 
įsisteigęs prietaiso gamintojas, kuriam 
išduotas sertifikatas, kompetentinga 
medicinos prietaisų institucija arba kita 
paskelbtoji įstaiga raštu patvirtina, kad ji 
prisiima paskelbtosios įstaigos funkcijas 
sustabdymo laikotarpiu;

a) pranešimo galiojimo sustabdymo atveju: 
su sąlyga, kad per tris mėnesius nuo 
sustabdymo kita paskelbtoji įstaiga raštu 
patvirtina, kad ji prisiima paskelbtosios 
įstaigos funkcijas sustabdymo laikotarpiu;

Or. de

Pagrindimas

Valstybių narių kompetentingos institucijos dažniausiai nėra organizuotos taip, kad galėtų 
prisiimti paskelbtosios įstaigos funkcijas, nes neturi tam reikalingų organizacinių ir 
žmogiškųjų išteklių.

Pakeitimas 526
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sužinojusi, kad paskelbtoji įstaiga 
nebeatitinka jai nustatytų reikalavimų, 
Komisija tai praneša skelbiančiajai 
valstybei narei ir paprašo imtis būtinų 
taisomųjų priemonių, įskaitant paskelbimo 

Nusprendusi, kad paskelbtoji įstaiga 
nebeatitinka jai nustatytų reikalavimų, 
Komisija, konsultuodamasi su medicinos 
prietaisų koordinavimo grupe, tai praneša 
skelbiančiajai valstybei narei ir paprašo 
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pranešimo galiojimo sustabdymą, 
apribojimą arba atsiėmimą, jei būtina.

imtis būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant 
paskelbimo pranešimo galiojimo 
sustabdymą, apribojimą arba atsiėmimą, 
laikantis 36 straipsnio 2 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Bendro vertinimo grupė ir MPKG turėtų veiksmingai stebėti paskelbtųjų įstaigų darbą. 
Atsakomybės laikinai sustabdyti paskelbtosios įstaigos statusą suteikimas MPKG sustiprins jų 
priežiūrą.

Pakeitimas 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sužinojusi, kad paskelbtoji įstaiga 
nebeatitinka jai nustatytų reikalavimų, 
Komisija tai praneša skelbiančiajai 
valstybei narei ir paprašo imtis būtinų 
taisomųjų priemonių, įskaitant paskelbimo 
pranešimo galiojimo sustabdymą, 
apribojimą arba atsiėmimą, jei būtina.

Sužinojusi, kad paskelbtoji įstaiga 
nebeatitinka jai nustatytų reikalavimų, 
Komisija tai praneša skelbiančiajai 
valstybei narei ir paprašo imtis būtinų 
taisomųjų priemonių, įskaitant paskelbimo 
pranešimo galiojimo sustabdymą, 
apribojimą arba atsiėmimą, jei būtina. 
Europos Komisija po vertinimo viešai 
paskelbia ataskaitą su valstybių narių 
nuomonėmis.

Or. en

Pakeitimas 528
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad būtų 
organizuojamas ir vyktų tinkamas 

Komisija, konsultuodamasi su medicinos 
prietaisų koordinavimo grupe, užtikrina, 



PE510.766v01-00 46/89 AM\936127LT.doc

LT

paskelbtųjų įstaigų veiklos koordinavimas 
ir bendradarbiavimas, sudarydama 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupę 
medicinos prietaisų srityje, įskaitant 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisus.

kad būtų organizuojamas ir vyktų tinkamas 
paskelbtųjų įstaigų veiklos koordinavimas 
ir bendradarbiavimas, sudarydama 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupę 
medicinos prietaisų srityje, įskaitant 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisus.

Or. en

Pagrindimas

Koordinavimo grupė turėtų būti aktyvus diskusijų forumas ir turėtų suteikti galimybę 
paskelbtosioms įstaigoms, taip pat paskalbtosioms įstaigoms ir kompetentingoms valdžios 
institucijoms dalytis patirtimi.

Pakeitimas 529
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupė susitinka kas 6 mėnesius.

Or. en

Pagrindimas

Koordinavimo grupė turėtų būti veiksmingas diskusijų forumas ir turėtų suteikti galimybę 
atidiems Komisijos ir kompetentingų valdžios institucijų patikrinimams. Tekste turėtų būti 
nurodyta mažiausias jų susitikimų dažnumas.

Pakeitimas 530
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija arba MPKG gali bet kurios 
paskelbtosios įstaigos prašyti dalyvauti.
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Or. en

Pagrindimas

Koordinavimo grupė turėtų būti veiksmingas diskusijų forumas ir turėtų suteikti galimybę 
atidiems Komisijos ir kompetentingų valdžios institucijų patikrinimams. Taip pat turėtų būti 
paaiškinta, kad dalyvauti privaloma, jeigu to prašo Komisija ar MPKG.

Pakeitimas 531
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
priemones, kuriomis nustatomos 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės 
veiklos sąlygos, kaip nurodyta šiame 
straipsnyje. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 84 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Koordinavimo grupė turėtų būti aktyvus diskusijų forumas ir turėtų suteikti galimybę 
paskelbtosioms įstaigoms, taip pat paskelbtosioms įstaigoms ir kompetentingoms valdžios 
institucijoms dalytis patirtimi. Koordinavimo grupės veiklos sąlygos turėtų būti toliau 
tobulinamos įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 532
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje įstaigos yra 
įsisteigusios, renka mokesčius iš paraiškas 
teikiančių atitikties vertinimo įstaigų ir 
paskelbtųjų įstaigų. Šie mokesčiai yra skirti 

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

visiškai arba iš dalies padengti sąnaudoms, 
susijusioms su veikla, kurią vykdo 
nacionalinės valdžios institucijos, 
atsakingos už paskelbtąsias įstaigas pagal 
šio reglamento nuostatas.

Mokesčius nustato Komisija. Tai turi būti 
standartiniai mokesčiai ir visose 
valstybėse narėse imami vienodai.

Or. de

Pagrindimas

Šioje jautrioje srityje negali būti jokios konkurencijos. Negali atsitikti taip, kad dėl kainų 
spaudimo būtų pakenkta pacientų saugumui. Nustačius vienodą mokestį konkurencija 
atsirastų dėl paskelbtųjų įstaigų kvalifikacijos, o ne dėl kainos.

Pakeitimas 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, kurioje įstaigos yra 
įsisteigusios, renka mokesčius iš paraiškas 
teikiančių atitikties vertinimo įstaigų ir 
paskelbtųjų įstaigų. Šie mokesčiai yra skirti 
visiškai arba iš dalies padengti sąnaudoms, 
susijusioms su veikla, kurią vykdo 
nacionalinės valdžios institucijos, 
atsakingos už paskelbtąsias įstaigas pagal 
šio reglamento nuostatas. Mokesčiai yra 
skaidrūs ir proporcingi ir turi atitikti 
valstybės narės darbo rinką.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė pranešėja siūlo suderintą paskelbtųjų įstaigų mokesčių struktūrą, kuria nebūtų 
atsižvelgiama į vietos darbo rinkų skirtumus. Dėl to galėtų padidėti MVĮ mokesčiai.
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Pakeitimas 534
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 14 dienų prieš priimdama sprendimą, 
kompetentinga institucija praneša MPKG ir 
Komisijai apie savo numatomą sprendimą.

Bent 14 dienų prieš priimdama sprendimą, 
kompetentinga institucija praneša MPKG ir 
Komisijai apie savo numatomą sprendimą.

Galutinis sprendimas turi būti prieinamas 
Europos duomenų banke.

Or. de

Pakeitimas 535
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija, valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva, įgyvendinimo teisės 
aktais nusprendžia dėl VII priede nustatytų 
klasifikavimo kriterijų taikymo konkrečiam 
prietaisui ar prietaisų grupei ar kategorijai, 
siekiant atlikti jų klasifikavimą.

Komisija, valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva, įgyvendinimo teisės 
aktais nusprendžia dėl VII priede nustatytų 
klasifikavimo kriterijų taikymo konkrečiam 
prietaisui ar prietaisų grupei ar kategorijai, 
siekiant atlikti jų klasifikavimą. Siekiant 
išspręsti valstybių narių sprendimų 
skirtumų problemą visų pirma reikia 
priimti tokį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 536
Thomas Ulmer

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

Komisija, valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva, įgyvendinimo teisės 
aktais nusprendžia dėl VII priede nustatytų 
klasifikavimo kriterijų taikymo konkrečiam 
prietaisui ar prietaisų grupei ar kategorijai, 
siekiant atlikti jų klasifikavimą.

Komisija, valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva, įgyvendinimo teisės 
aktais nusprendžia dėl VII priede nustatytų 
klasifikavimo kriterijų taikymo konkrečiam 
prietaisui ar prietaisų grupei ar kategorijai, 
siekiant atlikti jų klasifikavimą.

Tokie sprendimai visų pirma turi būti 
priimami siekiant užtikrinti, kad valstybės 
narės netaikytų skirtingų VII priede 
nustatytų klasifikavimo kriterijų 
konkrečiam prietaisui ar prietaisų grupei 
ar kategorijai.

Or. de

Pakeitimas 537
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Prieš priimdama 
įgyvendinimo aktus Komisija 
konsultuojasi su atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir atsižvelgia į 
jų pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Siekdama padidinti įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų skaidrumo procesą Komisija 
konsultuojasi su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis ir atsižvelgia į jų pasiūlymus.

Pakeitimas 538
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri paaiškėja atliekant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą, 
nurodytą 61–75 straipsniuose, Komisija 
įgaliojama priimti deleguotuosius teisės
aktus pagal 89 straipsnį dėl:

4. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri paaiškėja atliekant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą, 
nurodytą 61–75 straipsniuose, Komisija 
įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus 
pagal 88 straipsnį dėl:

Or. fr

Pakeitimas 539
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) VII priede nustatytų klasifikavimo 
kriterijų dalinio keitimo arba papildymo.

b) VII priede nustatytų klasifikavimo 
kriterijų dalinio keitimo arba papildymo. 
Prieš priimdama deleguotuosius aktus 
Komisija konsultuojasi su atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir atsižvelgia į 
jų pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Siekdama padidinti įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų skaidrumo procesą Komisija 
konsultuojasi su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis ir atsižvelgia į jų pasiūlymus.

Pakeitimas 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a straipsnis
Bendrieji rinkodaros leidimo principai

1. Nė vienas toliau nurodomas prietaisas 
negali būti pateiktas Sąjungos rinkai, 
jeigu pagal centralizuotą procedūrą 
neišduotas rinkodaros leidimas:
– implantuojami prietaisai ir aktyvieji 
terapiniai prietaisai, skirti tiesioginiam 
sąlyčiui su širdimi, centrine kraujotakos ir 
centrine nervų sistemomis;
– implantuojami stuburo ir klubo, peties 
bei kelio sąnarių prietaisai, išskyrus 
osteosintezės prietaisus ir priedus;
– implantuojami ir invaziniai prietaisai, 
naudojami estetikos tikslais.
2. Nė vienas toliau nurodytas prietaisas 
negali būti pateiktas valstybės narės 
rinkai, jeigu pagal decentralizuotą 
procedūrą kompetentinga valstybės narės 
valdžios institucija neišdavė rinkodaros 
leidimo:
– IIb klasės prietaisai, išskyrus prietaisus, 
išvardytus 41a straipsnio 1 dalyje,
– III klasės prietaisai, išskyrus prietaisus, 
išvardytus 41a straipsnio 1 dalyje.

Or. xm

Pagrindimas

Be pagrindimo, paaiškinto 42 a konstatuojamojoje dalyje, ši sistema jau buvo siūloma 
Europos Parlamento rezoliucijos dėl Prancūzijos įmonės PIP pagamintų nekokybiškų 
silikoninių krūtų implantų (2012)0621(RSP)) 7 straipsnyje: „ragina Komisiją pradėti taikyti 
leidimų išdavimo prieš teikiant į rinką sistemą tam tikrų kategorijų medicinos prietaisams, 
įskaitant bent IIb ir III klasės medicinos prietaisus.“

Pakeitimas 541
Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prietaisų, priskiriamų III klasei, išskyrus 
pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu ir 
projekto dokumentų nagrinėjimu, kaip 
nurodyta VIII priede. Be to, gamintojas 
gali pasirinkti atitikties įvertinimą pagal 
tipo patikrinimą, kaip apibrėžta IX priede, 
kartu su atitikties įvertinimu pagal gaminio 
atitikties patikrą, kaip nustatyta X priede.

Prietaisų, priskiriamų III klasei, išskyrus 
pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta tipo patikrinimu, kaip apibrėžta 
IX priede, kartu su atitikties įvertinimu 
pagal gaminio atitikties patikrą, kaip
nustatyta X priede.

.

Or. en

Pagrindimas

Įvedus ES tipo patikrinimus kaip privalomą III klasės medicinos prietaisų atitikties tikrinimo 
vertinimo procedūrą, sustiprinamas su produktais susijusio medicinos prietaisų tikrinimo 
(„tikrinimas rankomis“) požiūris, kurio laikosi Europos Komisija.

Pakeitimas 542
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prietaisų, priskiriamų III klasei, išskyrus 
pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu ir 
projekto dokumentų nagrinėjimu, kaip 
nurodyta VIII priede. Be to, gamintojas 
gali pasirinkti atitikties įvertinimą pagal 
tipo patikrinimą, kaip apibrėžta IX priede, 
kartu su atitikties įvertinimu pagal gaminio 
atitikties patikrą, kaip nustatyta X priede.

Prietaisų, priskiriamų IIb ir III klasei, 
išskyrus pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma rinkodaros leidimo išdavimo
procedūra, pagrįsta visišku kokybės 
užtikrinimu, prototipo ir projekto 
dokumentų nagrinėjimu, kaip nurodyta 
VIII priede. Be to, gamintojas gali 
pasirinkti rinkodaros leidimą pagal tipo 
patikrinimą, kaip apibrėžta IX priede, kartu 
su atitikties įvertinimu pagal gaminio 
atitikties patikrą, kaip nustatyta X priede. 
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Kai gamintojas negali pateikti prototipo, 
gamintojo atsakomybė yra tinkamai tai 
pagrįsti.

Or. en

Pakeitimas 543
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prietaisų, priskiriamų IIb klasei, 
išskyrus pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu, kaip 
nustatyta VIII priede, išskyrus jo II 
skyrių, kartu atliekant jo tipinių su 
techniniais dokumentais pateiktų 
projektavimo dokumentų vertinimą. Be to, 
gamintojas gali pasirinkti atitikties 
įvertinimą pagal tipo patikrinimą, kaip 
apibrėžta IX priede, kartu su atitikties 
įvertinimu pagal gaminio atitikties 
patikrą, kaip nustatyta X priede.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 544
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prietaisų, priskiriamų IIa klasei, išskyrus 
pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu, kaip 

4. Prietaisų, priskiriamų IIa klasei, išskyrus
pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu, kaip 
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nustatyta VIII priedo II skyriuje, kartu 
atliekant jo tipinių su techniniais 
dokumentais pateikiamų projektavimo 
dokumentų vertinimą. Be to, gamintojas 
gali nuspręsti parengti techninius 
dokumentus, kaip nustatyta II priede, kartu 
su atitikties įvertinimu, grindžiamu 
gaminio atitikties tikrinimu, kaip nurodyta 
X priedo A dalies 7 skirsnyje arba B dalies 
8 skirsnyje.

nustatyta VIII priedo II skyriuje, kartu 
atliekant jo tipinių su techniniais 
dokumentais pateikiamų prototipo ir
projektavimo dokumentų vertinimą. Be to, 
gamintojas gali nuspręsti parengti 
techninius dokumentus, kaip nustatyta II 
priede, kartu su atitikties įvertinimu, 
grindžiamu gaminio atitikties tikrinimu, 
kaip nurodyta X priedo A dalies 7 skirsnyje 
arba B dalies 8 skirsnyje.

Or. en

Pakeitimas 545
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės gali nuspręsti dėl 
mažiausio dažnumo, kai paskelbtosios 
įstaigos, iš anksto nepranešusios, turi 
atlikti gamyklos patikrinimus ir 
atrankines patikras pagal VII priedo 4.4 
skirsnį, atsižvelgdamos į rizikos klasę, 
prietaiso tipą ir konkrečius veiksmus, 
susijusius su gamintojais Europos 
Sąjungoje. Jeigu priimamas toks 
sprendimas, Komisijai turi būti apie tai 
pranešta.

Or. en

Pakeitimas 546
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali įgyvendinimo teisės aktais Komisija įgyvendinimo teisės aktais 
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nustatyti sąlygas ir procedūrinius aspektus, 
siekiant užtikrinti darnų paskelbtųjų įstaigų 
atliekamą atitikties vertinimo procedūrų 
taikymą dėl bet kurio iš šių aspektų:

nustato sąlygas ir procedūrinius aspektus, 
siekiant užtikrinti darnų paskelbtųjų įstaigų 
atliekamą atitikties vertinimo procedūrų 
taikymą dėl bet kurio iš šių aspektų:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad visos paskelbtosios įstaigos taikytų vienodo aukšto 
lygio atitikties vertinimo procedūras.

Pakeitimas 547
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mažiausią nepraneštų iš anksto gamyklos 
patikrinimų ir atrankinių patikrinimų, 
kuriuos turi atlikti paskelbtosios įstaigos 
pagal VIII priedo 4.4 skirsnį, dažnumą, 
atsižvelgiant į prietaiso tipą ir rizikos 
klasę;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepaskelbtų patikrinimų, minimų VIII priedo 4.4 skirsnyje, skaičių reikia aiškiai apibrėžti, 
siekiant sustiprinti būtiną kontrolę ir užtikrinti to paties lygmens ir tokio pat dažnumo 
nepaskelbtus patikrinimus visose valstybėse narėse. Taigi nepaskelbti patikrinimai turėtų būti 
atliekami bent kartą per sertifikavimo ciklą ir kiekvieno gamintojo bei kiekvienos 
nepatentuotų prietaisų grupės atžvilgiu. Dėl to, kad ši priemonė gyvybiškai svarbi, 
nepaskelbtų patikrinimų aprėptis ir procedūros turėtų būti įrašyti į patį reglamentą, o ne į 
paskesnes taisykles, pavyzdžiui, įgyvendinimo aktą.

Pakeitimas 548
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mažiausią nepraneštų iš anksto 
gamyklos patikrinimų ir atrankinių 
patikrinimų, kuriuos turi atlikti 
paskelbtosios įstaigos pagal VIII priedo 
4.4 skirsnį, dažnumą, atsižvelgiant į 
prietaiso tipą ir rizikos klasę;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nepaskelbtų patikrinimų, minimų VIII priedo 4.4 skirsnyje, skaičių reikia aiškiai apibrėžti, 
siekiant sustiprinti būtiną kontrolę ir užtikrinti to paties lygmens ir tokio pat dažnumo 
nepaskelbtus patikrinimus visose valstybėse narėse. Todėl šios įtraukos išbraukimas atitinka
VIII priedo 4.4 skirsnio pasiūlymą, kuriame išaiškintos nuostatos.

Pakeitimas 549
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mažiausią nepraneštų iš anksto gamyklos 
patikrinimų ir atrankinių patikrinimų, 
kuriuos turi atlikti paskelbtosios įstaigos 
pagal VIII priedo 4.4 skirsnį, dažnumą, 
atsižvelgiant į prietaiso tipą ir rizikos 
klasę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 550
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 11 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir 
bet kokią informaciją, kuri tampa žinoma 
paskiriant ir stebint paskelbtąsias įstaigas 
pagal 28–40 straipsnius arba vykdant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą pagal 
61–75 straipsnius, Komisija įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
89 straipsnį, skirtus iš dalies keisti arba 
papildyti atitikties vertinimo procedūras, 
nustatytas VIII – XI prieduose.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir 
bet kokią informaciją, kuri tampa žinoma 
paskiriant ir stebint paskelbtąsias įstaigas 
pagal 28–40 straipsnius arba vykdant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą pagal 
61–75 straipsnius, Komisija įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
89 straipsnį, skirtus iš dalies keisti arba 
papildyti atitikties vertinimo procedūras, 
nustatytas VIII – XI prieduose.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 552
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 11 dalis



AM\936127LT.doc 59/89 PE510.766v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri tampa žinoma 
paskiriant ir stebint paskelbtąsias įstaigas 
pagal 28–40 straipsnius arba vykdant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą pagal 
61–75 straipsnius, Komisija įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
89 straipsnį, skirtus iš dalies keisti arba 
papildyti atitikties vertinimo procedūras, 
nustatytas VIII – XI prieduose.

11. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri tampa žinoma 
paskiriant ir stebint paskelbtąsias įstaigas 
pagal 28–40 straipsnius arba vykdant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą pagal 
61–75 straipsnius, Komisija įgaliojama 
priimti įgyvendinimo aktus pagal 88 
straipsnį, skirtus iš dalies keisti arba 
papildyti atitikties vertinimo procedūras, 
nustatytas VIII–XI prieduose.

Or. fr

Pakeitimas 553
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Agentūra, kompetentinga 
nacionalinės valdžios institucija ir 
paskelbtosios įstaigos tinkamai laiko ir 
saugo kiekvieno iš gamintojo gauto ir 
vertinto prietaiso prototipą bent penkerius 
metus nuo vertinimo pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atgrasyti nuo bet kokio su gamyba susijusio sukčiavimo, kaip PTP skandalo atveju, ir 
siekiant iš esmės palengvinti rinkos priežiūrą, svarbu sugebėti palyginti prietaisus, esančius 
rinkoje, ir prototipus, panaudotus vertinimo reikmėms.

Pakeitimas 554
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pagal atitikties įvertinimo procedūra
reikalaujama, kad dalyvautų paskelbtoji 
įstaiga, gamintojas gali kreiptis į pasirinktą 
paskelbtąją įstaigą, jeigu įstaiga yra 
paskelbta atitikties vertinimo veiklai, 
atitikties vertinimo procedūroms ir 
atitinkamiems prietaisams. Paraiška negali 
būti pateikta kartu daugiau nei vienai 
paskelbtajai įstaigai dėl tos pačios atitikties 
vertinimo veiklos.

1. Jei pagal atitikties vertinimo procedūrą
reikalaujama, kad dalyvautų paskelbtoji 
įstaiga, gamintojas gali kreiptis į pasirinktą 
paskelbtąją įstaigą, jeigu įstaiga yra 
paskelbta atitikties vertinimo veiklai, 
atitikties vertinimo procedūroms ir 
atitinkamiems prietaisams. Paraiška negali 
būti pateikta kartu daugiau nei vienai 
paskelbtajai įstaigai dėl tos pačios atitikties 
vertinimo veiklos. Gamintojas 
kompetentingai nacionalinei valstybės 
narės, kurioje įsteigta jo buveinė, 
institucijai turi pranešti savo pasirinktos 
paskelbtosios įstaigos pavadinimą.

Or. fr

Pakeitimas 555
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama paskelbtoji įstaiga praneša 
kitoms paskelbtosioms įstaigoms apie bet 
kurį gamintoją, kuris atsiima paraišką prieš 
paskelbtosios įstaigos sprendimą dėl 
atitikties vertinimo.

2. Atitinkama paskelbtoji įstaiga praneša 
kitoms paskelbtosioms įstaigoms apie bet 
kurį gamintoją, kuris atsiima paraišką prieš 
paskelbtosios įstaigos sprendimą dėl 
atitikties vertinimo. Be to, ji apie tai 
nedelsdama praneša visoms 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms.

Or. fr

Pakeitimas 556
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visais atitikties vertinimo procedūros 
etapais už vertinimą atsakinga paskelbtoji 
įstaiga, prieš priimdama sprendimą dėl 
atitikties, turi atlikti bent vieną 
nepaskelbtą patikrinimą gamintojo 
gamybos vietoje. Atliekant šį nepaskelbtą 
patikrinimą, gamintojui niekada 
nepranešama apie patikrinimo datą ir 
galimą tvarkaraštį. Paskelbtoji įstaiga 
apie šio patikrinimo rezultatus praneša 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingai institucijai.

Or. fr

Pakeitimas 557
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 558
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. cs
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Pakeitimas 559
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siūloma procedūra iškreipiamas patekimas į rinką ir sukuriamas teisinis netikrumas 
medicinos prietaisų gamintojams, tačiau pacientų saugumas nepadidinamas.

Pakeitimas 560
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 561
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44  introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an  actual increase in the safety of users.

Pakeitimas 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas procesas paskatins delsimą, dubliavimąsi ir papildomas sąnaudas, tačiau 
nėra jokių įrodymų, kad jis pacientams suteiks daugiau apsaugos priemonių. Geriau reikėtų 
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sutelkti dėmesį į paskelbtųjų įstaigų ir jų atliekamų vertinimų kokybės gerinimą.

Pakeitimas 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Toks siūlomas patikrinimo mechanizmas paskatintų ilgesnį vertinimą ir sąnaudų didinimą, 
kurių neatsvertų jokia nauda. Procedūra nedidinamas pacientų saugumo lygis ir tai apima 
MVĮ, kurios negalės kurti naujų naujoviškų produktų.

Pakeitimas 565
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikrų atitikties vertinimų patikrinimo 
mechanizmas

MPKG atliekamas mokslinis vertinimas

Or. en

Pagrindimas

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.
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Pakeitimas 566
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikrų atitikties vertinimų patikrinimo 
mechanizmas

Informacijos apie tam tikrus medicinos 
prietaisų atitikties vertinimus teikimas 
Europos Komisijai ir MPKG

Or. fr

Pakeitimas 567
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbtosios įstaigos praneša Komisijai 
apie paraiškas dėl prietaisų, priskiriamų III 
klasei, atitikties įvertinimo, išskyrus 
paraiškas papildyti ar atnaujinti 
galiojančius sertifikatus. Prie pranešimo 
pridedama naudojimo instrukcijų projektas, 
nurodytas I priedo 19.3 skirsnyje, ir 
projekto saugos ir klinikinių veiksmingumo 
santrauka, nurodyta 26 straipsnyje. 
Paskelbtosios įstaigos savo pranešime 
nurodo numatomą datą, iki kurios atitikties 
įvertinimas bus baigtas. Komisija 
nedelsdama persiunčia pranešimą kartu su 
dokumentais MPKG.

1. Paskelbtosios įstaigos praneša Komisijai 
apie paraiškas dėl implantuojamų 
prietaisų, priskiriamų III klasei, atitikties 
įvertinimo, išskyrus paraiškas papildyti ar 
atnaujinti galiojančius sertifikatus. Prie 
pranešimo pridedama naudojimo 
instrukcijų projektas, nurodytas I priedo 
19.3 skirsnyje, ir projekto saugos ir 
klinikinio veiksmingumo santrauka, 
nurodyta 26 straipsnyje. Paskelbtosios 
įstaigos savo pranešime nurodo numatomą 
datą, iki kurios atitikties vertinimas bus 
baigtas. Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą kartu su dokumentais MPKG.

Or. fr

Pakeitimas 568
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbtosios įstaigos praneša 
Komisijai apie paraiškas dėl prietaisų, 
priskiriamų III klasei, atitikties įvertinimo, 
išskyrus paraiškas papildyti ar atnaujinti 
galiojančius sertifikatus. Prie pranešimo 
pridedama naudojimo instrukcijų 
projektas, nurodytas I priedo 19.3 
skirsnyje, ir projekto saugos ir klinikinių 
veiksmingumo santrauka, nurodyta 26 
straipsnyje. Paskelbtosios įstaigos savo 
pranešime nurodo numatomą datą, iki 
kurios atitikties įvertinimas bus baigtas.
Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą kartu su dokumentais MPKG.

1. Paskelbtoji įstaiga dėl implantuojamųjų 
prietaisų, priskiriamų III klasei, prieš 
išduodama atitikties sertifikatą prašo 
mokslinio vertinimo, kurį atlieka MPKG 
klinikinio įvertinimo ir stebėjimo po 
pateikimo rinkai atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 569
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) III klasei priskirtus prietaisus 
išimtinai vertina atitinkama paskelbtoji 
įstaiga, kuri buvo paskelbta tos 
konkrečios III klasės prietaisų kategorijai 
ar grupei.

1. Paskelbtosios įstaigos praneša Komisijai 
apie paraiškas dėl prietaisų, priskiriamų III 
klasei, atitikties įvertinimo, išskyrus 
paraiškas papildyti ar atnaujinti 
galiojančius sertifikatus. Prie pranešimo 
pridedama naudojimo instrukcijų projektas, 
nurodytas I priedo 19.3 skirsnyje, ir
projekto saugos ir klinikinių veiksmingumo 
santrauka, nurodyta 26 straipsnyje. 
Paskelbtosios įstaigos savo pranešime 
nurodo numatomą datą, iki kurios atitikties 
įvertinimas bus baigtas. Komisija 
nedelsdama persiunčia pranešimą kartu su 

1. Paskelbtosios įstaigos informuoja 
Komisiją apie paraiškas dėl prietaisų, 
priskiriamų III klasei, atitikties vertinimo,
įskaitant paraiškas, kurios vėliau 
atsiimamos.
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dokumentais MPKG.
Prie pranešimo pridedama naudojimo 
instrukcijų projektas, nurodytas I priedo 
19.3 skirsnyje, projekto saugos ir klinikinio
veiksmingumo santrauka, nurodyta 26 
straipsnyje, ir klinikinio eksperto, iš pagal 
80 g straipsnį MPKG parengto sąrašo 
pasirinkto vertinimui vykdyti, kad būtų 
peržiūrėta gamintojo klinikinio vertinimo 
ataskaita, vardas.
Paskelbtosios įstaigos savo pranešime 
nurodo numatomą datą, iki kurios atitikties 
įvertinimas bus baigtas.
Komisija nedelsdama persiunčia taikymo 
pranešimą kartu su dokumentais MPKG.

1a. MPKG gali prašyti paskelbtosios 
įstaigos pateikti visą gamintojo klinikinį 
įvertinimą ir stebėjimą po pateikimo 
rinkai bei klinikinio eksperto ataskaitą. 
Atrenkant konkrečią bylą pateikimui, 
deramai laikomasi vienodo požiūrio 
principo.
1b. MPKG gali teikti komentarus dėl 
gamintojo stebėjimo plano po pateikimo 
rinkai.
MPKG teikia komentarus, kaip minėta 
pirmiau, gamintojas per 30 dienų pateikia 
atsakymą į MPKG komentarus.
1c. Komisija viešai paskelbia pastabų, 
pateiktų pagal šio straipsnio 3 dalį, 
santrauką ir atitikties įvertinimo 
procedūros rezultatus. Ji neatskleidžia 
jokių asmens duomenų arba komercinio 
pobūdžio konfidencialios informacijos.
1d. Komisija sukuria techninę 
infrastruktūrą duomenų keitimuisi 
elektroniniu būdu tarp paskelbtųjų įstaigų 
ir MPKG taikant šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 570
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbtosios įstaigos praneša 
Komisijai apie paraiškas dėl prietaisų, 
priskiriamų III klasei, atitikties įvertinimo, 
išskyrus paraiškas papildyti ar atnaujinti 
galiojančius sertifikatus. Prie pranešimo 
pridedama naudojimo instrukcijų 
projektas, nurodytas I priedo 19.3 
skirsnyje, ir projekto saugos ir klinikinių 
veiksmingumo santrauka, nurodyta 26 
straipsnyje. Paskelbtosios įstaigos savo 
pranešime nurodo numatomą datą, iki 
kurios atitikties įvertinimas bus baigtas. 
Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą kartu su dokumentais MPKG.

1. Medicinos prietaisų, priskiriamų III 
klasei, atitiktį turi vertinti gamintojas, 
vadovaujant valstybėms narėms.
Gamintojas turi įrodyti medicininę, 
socialinę ir ekonominę rinkai pateikto 
naujo prietaiso naudą. Be to, jis turi 
įrodyti šio prietaiso patikimumą ir
nekenksmingumą. Šis įrodymas turi būti 
mokslinis ir nepriklausomas.

Or. fr

Pakeitimas 571
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 44 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos, šis reikalavimas netaikomas 
prietaisams, kurių specifikacijos, minimos 
6 ir 7 straipsniuose, paskelbtos, kad 
galima būtų atlikti klinikinį įvertinimą ir 
stebėjimą po pateikimo rinkai, taip pat 
prietaisams, dėl kurių paraiškos dėl 
sertifikavimo pateikiamas tik tam, kad 
būtų papildyti arba atnaujinti galiojantys 
sertifikatai.

Or. en
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Pakeitimas 572
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per 28 dienas nuo 1 dalyje nurodytos 
informacijos gavimo MPKG gali prašyti, 
kad paskelbtoji įstaiga pateiktų 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santrauką prieš išduodama sertifikatą. 
Pateikus pasiūlymą kuriam iš MPKG 
narių arba Komisijai, MPKG sprendžia 
dėl tokio prašymo pateikimo 78 straipsnio 
4 dalyje nustatyta tvarka. Savo prašyme 
MPKG nurodo moksliškai pagrįstą 
sveikatos priežastį dėl konkrečios bylos 
atrinkimo preliminaraus atitikties 
vertinimo santraukai pateikti. Atrenkant 
konkrečią bylą pateikimui, deramai 
laikomasi vienodo požiūrio principo.

Išbraukta.

Per 5 dienas po to, kai MPKG gavo 
prašymą, paskelbtoji įstaiga apie tai 
praneša gamintojui.

Or. fr

Pakeitimas 573
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per 28 dienas nuo 1 dalyje nurodytos 
informacijos gavimo MPKG gali prašyti, 
kad paskelbtoji įstaiga pateiktų 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santrauką prieš išduodama sertifikatą. 
Pateikus pasiūlymą kuriam iš MPKG 
narių arba Komisijai, MPKG sprendžia 
dėl tokio prašymo pateikimo 78 straipsnio 
4 dalyje nustatyta tvarka. Savo prašyme 

Išbraukta.
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MPKG nurodo moksliškai pagrįstą 
sveikatos priežastį dėl konkrečios bylos 
atrinkimo preliminaraus atitikties 
vertinimo santraukai pateikti. Atrenkant 
konkrečią bylą pateikimui, deramai 
laikomasi vienodo požiūrio principo.
Per 5 dienas po to, kai MPKG gavo 
prašymą, paskelbtoji įstaiga apie tai 
praneša gamintojui.

Or. fr

Pakeitimas 574
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 28 dienas nuo 1 dalyje nurodytos 
informacijos gavimo MPKG gali prašyti, 
kad paskelbtoji įstaiga pateiktų 
preliminaraus atitikties vertinimo santrauką 
prieš išduodama sertifikatą. Pateikus 
pasiūlymą kuriam iš MPKG narių arba 
Komisijai, MPKG sprendžia dėl tokio 
prašymo pateikimo 78 straipsnio 4 dalyje 
nustatyta tvarka. Savo prašyme MPKG 
nurodo moksliškai pagrįstą sveikatos 
priežastį dėl konkrečios bylos atrinkimo
preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukai pateikti. Atrenkant konkrečią 
bylą pateikimui, deramai laikomasi 
vienodo požiūrio principo.

Per 20 dienų nuo 1 dalyje nurodytos 
informacijos gavimo MPKG gali prašyti, 
kad paskelbtoji įstaiga pateiktų 
preliminaraus atitikties vertinimo santrauką 
prieš išduodama sertifikatą. Pateikus 
pasiūlymą kuriam iš MPKG narių arba 
Komisijai, MPKG sprendžia dėl tokio 
prašymo pateikimo 78 straipsnio 4 dalyje 
nustatyta tvarka. Savo prašyme MPKG 
nurodo moksliškai pagrįstą sveikatos 
priežastį, dėl kurios konkreti byla atrinkta
preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukai pateikti. Atrenkant konkrečią 
bylą pateikimui, deramai laikomasi 
vienodo požiūrio principo.

Or. fr

Pakeitimas 575
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 28 dienas nuo 1 dalyje nurodytos 
informacijos gavimo MPKG gali prašyti, 
kad paskelbtoji įstaiga pateiktų 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santrauką prieš išduodama sertifikatą.
Pateikus pasiūlymą kuriam iš MPKG 
narių arba Komisijai, MPKG sprendžia 
dėl tokio prašymo pateikimo 78 straipsnio 
4 dalyje nustatyta tvarka. Savo prašyme 
MPKG nurodo moksliškai pagrįstą 
sveikatos priežastį dėl konkrečios bylos 
atrinkimo preliminaraus atitikties
vertinimo santraukai pateikti. Atrenkant 
konkrečią bylą pateikimui, deramai 
laikomasi vienodo požiūrio principo.

MPKG paskelbia savo mokslinio 
vertinimo rezultatus vėliausiai po 45 
dienų nuo klinikinio įvertinimo ataskaitos 
pateikimo, kaip nurodyta XIII priedo A 
dalyje, įskaitant klinikinio bandymo 
rezultatus, nurodytus XIV priede; 
klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai 
rezultatus, nurodytus XIII priedo B 
dalyje; naudojimo instrukcijų projektą, 
nurodytą I priedo 19.3 skirsnyje, ir saugos 
ir klinikinio veiksmingumo santraukos 
projektą, nurodytą 26 straipsnyje, taip pat 
techninius dokumentus, susijusius su XIII 
priedu. Per šį laikotarpį ir ne vėliau kaip 
per 45 dienas nuo šių dokumentų 
pateikimo MPKG gali prašyti papildomos 
informacijos, kurios reikia moksliniam 
vertinimui atlikti. Minėtas 45 dienų 
laikotarpis sustabdomas, iki bus pateikta 
papildoma informacija. Dėl vėlesnių 
MPKG prašymų suteikti papildomos 
informacijos terminas, per kurį MPKG 
turi atlikti mokslinį vertinimą, 
nesustabdomas.

Or. en

Pakeitimas 576
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 28 dienas nuo 1 dalyje nurodytos 
informacijos gavimo MPKG gali prašyti, 
kad paskelbtoji įstaiga pateiktų 
preliminaraus atitikties vertinimo santrauką 
prieš išduodama sertifikatą. Pateikus 
pasiūlymą kuriam iš MPKG narių arba 
Komisijai, MPKG sprendžia dėl tokio 
prašymo pateikimo 78 straipsnio 4 dalyje 

Per 28 dienas po 1 dalyje nurodytos 
informacijos gavimo MPKG gali prašyti, 
kad paskelbtoji įstaiga, prieš išduodama 
sertifikatą, pateiktų preliminaraus atitikties 
vertinimo santrauką. Pateikus pasiūlymą 
kuriam iš MPKG narių arba Komisijai, 
MPKG sprendžia dėl tokio prašymo 
pateikimo 78 straipsnio 4 dalyje nustatyta 
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nustatyta tvarka. Savo prašyme MPKG 
nurodo moksliškai pagrįstą sveikatos 
priežastį dėl konkrečios bylos atrinkimo
preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukai pateikti. Atrenkant konkrečią 
bylą pateikimui, deramai laikomasi 
vienodo požiūrio principo.

tvarka. Savo prašyme MPKG nurodo 
moksliškai pagrįstą sveikatos priežastį, dėl 
kurios konkreti byla atrinkta preliminaraus 
atitikties vertinimo santraukai iš toliau 
pateikto sąrašo: 

a) susijusių produktų kategorijos rizikos 
įrodymo naudos lygio stebėsena
b) duomenų rinkimas, suteikiantis 
galimybę vystyti BTS ar raginti priimti 
suderintus standartizuotus atitinkamų 
produktų kategorijos Europos Komisijos 
įgaliojimus
c) reikiamos paskelbtosios įstaigos ir kitų 
atitinkamų produktų kategorijos 
paskelbtųjų įstaigų kompetencijos ir 
rengimo poreikių vertinimas
d) indėlis planuojant paskelbtosios 
įrangos stebėsenos veiklą
e) indėlis planuojant rinkos priežiūros 
veiklą
f) besitęsiantis klinikinių ekspertų sąrašo 
tinkamumo tikrinimas
g) planuojamos visuomenės informavimo 
kampanijos
Atrenkant konkrečią bylą pateikimui, 
deramai laikomasi vienodo požiūrio 
principo.

Or. en

Pakeitimas 577
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 5 dienas po to, kai MPKG gavo 
prašymą, paskelbtoji įstaiga apie tai 

Išbraukta.
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praneša gamintojui.

Or. en

Pakeitimas 578
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 5 dienas po to, kai MPKG gavo 
prašymą, paskelbtoji įstaiga apie tai 
praneša gamintojui.

Iš karto po to, kai MPKG gavo prašymą, 
paskelbtoji įstaiga apie tai praneša 
gamintojui.

Or. en

Pakeitimas 579
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. MPKG gali teikti pastabas 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukai ne vėliau kaip per 60 dienų po 
to, kai šio santrauka buvo pateikta. Per šį 
laikotarpį ir ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo paraiškos pateikimo MPKG gali 
prašyti papildomos informacijos, kurios 
reikia dėl moksliškai pagrįstų priežasčių 
paskelbtosios įstaigos preliminaraus 
atitikties vertinimo analizei atlikti. Taip 
pat gali būti reikalaujama pateikti 
pavyzdžius ar apsilankyti gamintojo 
patalpose. Kol nebus pateikta prašomos 
papildomos informacijos, pastabų 
pateikimo laikotarpis, nurodytas šios 
pastraipos pirmasis sakinyje, laikinai 
sustabdomas. Vėlesni prašymai dėl 
papildomos informacijos iš MPKG 

Išbraukta.
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nesustabdo laikotarpio pastaboms 
pateikti.

Or. fr

Pakeitimas 580
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. MPKG gali teikti pastabas 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukai ne vėliau kaip per 60 dienų po 
to, kai šio santrauka buvo pateikta. Per šį 
laikotarpį ir ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo paraiškos pateikimo MPKG gali 
prašyti papildomos informacijos, kurios 
reikia dėl moksliškai pagrįstų priežasčių 
paskelbtosios įstaigos preliminaraus 
atitikties vertinimo analizei atlikti. Taip 
pat gali būti reikalaujama pateikti 
pavyzdžius ar apsilankyti gamintojo 
patalpose. Kol nebus pateikta prašomos 
papildomos informacijos, pastabų 
pateikimo laikotarpis, nurodytas šios 
pastraipos pirmasis sakinyje, laikinai 
sustabdomas. Vėlesni prašymai dėl 
papildomos informacijos iš MPKG 
nesustabdo laikotarpio pastaboms 
pateikti.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 581
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. MPKG gali teikti pastabas
preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukai ne vėliau kaip per 60 dienų po 
to, kai šio santrauka buvo pateikta. Per šį 
laikotarpį ir ne vėliau kaip per 30 dienų
nuo paraiškos pateikimo MPKG gali 
prašyti papildomos informacijos, kurios 
reikia dėl moksliškai pagrįstų priežasčių 
paskelbtosios įstaigos preliminaraus 
atitikties vertinimo analizei atlikti. Taip pat 
gali būti reikalaujama pateikti pavyzdžius 
ar apsilankyti gamintojo patalpose. Kol 
nebus pateikta prašomos papildomos 
informacijos, pastabų pateikimo 
laikotarpis, nurodytas šios pastraipos 
pirmasis sakinyje, laikinai sustabdomas. 
Vėlesni prašymai dėl papildomos 
informacijos iš MPKG nesustabdo 
laikotarpio pastaboms pateikti.

3. MPKG teigiamą arba neigiamą 
nuomonę dėl preliminaraus atitikties 
vertinimo santraukos gali pateikti ne 
vėliau kaip per 40 dienų po to, kai ši
santrauka buvo pateikta. Jeigu per šį 40 
dienų terminą nepateikiama jokia 
nuomonė, ji savaime tampa teigiama. Per 
šį laikotarpį ir ne vėliau kaip per 20 dienų
nuo paraiškos pateikimo MPKG gali 
prašyti papildomos informacijos, kurios 
reikia dėl moksliškai pagrįstų priežasčių 
paskelbtosios įstaigos preliminaraus 
atitikties vertinimo analizei atlikti. Taip pat 
gali būti reikalaujama pateikti pavyzdžius 
ar apsilankyti gamintojo patalpose. Kol 
nebus pateikta prašomos papildomos 
informacijos, pastabų pateikimo 
laikotarpis, nurodytas šios pastraipos 
pirmajame sakinyje, laikinai sustabdomas. 
Vėlesni MPKG prašymai dėl papildomos 
informacijos nesustabdo pastabų pateikimo
laikotarpio.

Or. fr

Pakeitimas 582
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. MPKG gali teikti pastabas 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukai ne vėliau kaip per 60 dienų po 
to, kai šio santrauka buvo pateikta. Per šį 
laikotarpį ir ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo paraiškos pateikimo MPKG gali 
prašyti papildomos informacijos, kurios 
reikia dėl moksliškai pagrįstų priežasčių 
paskelbtosios įstaigos preliminaraus 
atitikties vertinimo analizei atlikti. Taip 

3. MPKG mokslinis vertinimas pagrįstas 
Mokslinės patariamosios tarybos, minėtos 
80a straipsnyje, atliktu projekto 
dokumentų vertinimu. Jei dėl atitinkamo 
medicinos prietaiso gamintojas prašė 
mokslinių patarimų po procedūros, 
nurodytos 82a straipsnyje, tos procedūros 
rezultatai pateikiami kartu su pranešimu 
arba kai tik ta procedūra būna baigta. 
MPKG ir Komisija tinkamai atsižvelgia į 
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pat gali būti reikalaujama pateikti 
pavyzdžius ar apsilankyti gamintojo 
patalpose. Kol nebus pateikta prašomos 
papildomos informacijos, pastabų 
pateikimo laikotarpis, nurodytas šios 
pastraipos pirmasis sakinyje, laikinai 
sustabdomas. Vėlesni prašymai dėl 
papildomos informacijos iš MPKG 
nesustabdo laikotarpio pastaboms 
pateikti.

mokslinius patarimus, įgyvendindamos šį 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 583
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbtoji įstaiga tinkamai atsižvelgia 
į visas pagal 3 dalį gautas pastabas. Ji turi 
perduoti Komisijai paaiškinimą, kaip į jas 
buvo atsižvelgta, tinkamai pagrįsti, kodėl 
nebuvo atsižvelgta į gautas pastabas, ir 
pateikti savo galutinį sprendimą dėl to 
atitikties įvertinimo. Komisija nedelsdama 
perduoda šią informaciją MPKG.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 584
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbtoji įstaiga tinkamai atsižvelgia
į visas pagal 3 dalį gautas pastabas. Ji turi 
perduoti Komisijai paaiškinimą, kaip į jas 
buvo atsižvelgta, tinkamai pagrįsti, kodėl 

4. Galutinis paskelbtosios įstaigos 
sprendimas dėl atitikties vertinimo 
priimamas atsižvelgiant į nuomonę, 
pateiktą pagal 3 dalį. Paskelbtoji įstaiga 
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nebuvo atsižvelgta į gautas pastabas, ir 
pateikti savo galutinį sprendimą dėl to 
atitikties įvertinimo. Komisija nedelsdama 
perduoda šią informaciją MPKG.

gali pateikti pastabas dėl Komisijos 
nuomonės; Komisija nedelsdama perduoda 
šią informaciją MPKG.

Jeigu pagal 3 dalį pateikta nuomonė yra 
neigiama, paskelbtoji įstaiga, iš karto apie 
tai pranešusi gamintojui, per 15 dienų 
nuo nuomonės gavimo turi prašyti, kad 
būtų atliktas persvarstymas.
Per 30 dienų nuo prašymo atlikti 
persvarstymą gavimo MPKG paskelbtajai 
įstaigai pateikia galutinę nuomonę. Kartu 
su galutine nuomone pateikiama 
ataskaita, kurioje nurodomos priežastys, 
kuriomis grindžiamos ataskaitos išvados.
Jeigu pagal 3 dalį pateikta nuomonė yra 
teigiama, paskelbtoji įstaiga gali išduoti 
sertifikatą. Vis dėlto, jei teigiama 
nuomonė priklauso nuo taikomų 
konkrečių priemonių (pvz., klinikinio 
stebėjimo po pateikimo rinkai plano 
koregavimo arba sertifikavimo per 
nurodytą terminą), paskelbtoji įstaiga 
atitikties sertifikatą išduoda tik su sąlyga, 
kad šios priemonės įgyvendintos.

Or. fr

Pakeitimas 585
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbtoji įstaiga tinkamai atsižvelgia
į visas pagal 3 dalį gautas pastabas. Ji turi 
perduoti Komisijai paaiškinimą, kaip į jas 
buvo atsižvelgta, tinkamai pagrįsti, kodėl 
nebuvo atsižvelgta į gautas pastabas, ir 
pateikti savo galutinį sprendimą dėl to 
atitikties įvertinimo. Komisija nedelsdama
perduoda šią informaciją MPKG.

4. Jei mokslinio vertinimo rezultatas 
palankus, paskelbtoji įstaiga gali toliau 
atlikti sertifikavimą. Vis dėlto, jei 
palankus mokslinis vertinimas 
priklausomas nuo taikomų specialių 
priemonių (pvz., klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai plano koregavimo, 
sertifikavimo per nurodytą terminą), 
paskelbtoji įstaiga išduoda atitikties 
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sertifikatą tik su sąlyga, kad šios 
priemonės įgyvendintos.

Or. en

Pakeitimas 586
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei mokslinio vertinimo rezultatas 
nepalankus, paskelbtoji įstaiga neišduoda 
atitikties sertifikato. Tačiau paskelbtoji 
įstaiga gali pateikti naują informaciją, 
atsakydama į aiškinimą, įtrauktą į MPKG 
atliktą mokslinį vertinimą.
Gamintojo prašymu Komisija organizuoja 
klausymą, kuriame gali vykti diskusija dėl 
nepalankaus mokslinio vertinimo 
mokslinių pagrindų ir visų veiksmų, kurių 
gamintojas gali imtis, arba duomenų, 
kurie gali būti pateikti, siekiant atsakyti į 
MPKG rūpimus klausimus.

Or. en

Pakeitimas 587
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tai būtina siekiant apsaugoti paciento 
saugą ir visuomenės sveikatą, Komisija 
gali nustatyti, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktus, konkrečias prietaisų 
kategorijas ar grupes, išskyrus III klasės
prietaisus, kurioms iš anksto nustatytą 
laikotarpį taikomos 1–4 dalys. Tie 

Kai tai būtina siekiant užtikrinti paciento 
saugą ir apsaugoti visuomenės sveikatą, 
Komisija, priimdama įgyvendinimo teisės 
aktus, gali nustatyti konkrečius prietaisus, 
prietaisų kategorijas arba grupes, išskyrus 
1 dalyje nurodytus prietaisus, kuriems iš 
anksto nustatytą laikotarpį taikomos 1–4 
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įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

dalys. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 588
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tai būtina siekiant apsaugoti paciento 
saugą ir visuomenės sveikatą, Komisija 
gali nustatyti, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktus, konkrečias prietaisų 
kategorijas ar grupes, išskyrus III klasės 
prietaisus, kurioms iš anksto nustatytą 
laikotarpį taikomos 1–4 dalys. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Kai tai būtina siekiant apsaugoti paciento 
saugą ir visuomenės sveikatą, Komisija 
gali nustatyti, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktus, konkrečias prietaisų 
kategorijas ar grupes, išskyrus III klasės 
prietaisus, kurioms iš anksto nustatytą 
laikotarpį taikomos 1–4 dalys. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. 

Or. en

Pakeitimas 589
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kai tai būtina siekiant apsaugoti paciento 
saugą ir visuomenės sveikatą, Komisija 
gali nustatyti, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktus, konkrečias prietaisų 
kategorijas ar grupes, išskyrus III klasės 
prietaisus, kurioms iš anksto nustatytą 
laikotarpį taikomos 1–4 dalys. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 

Kai tai būtina siekiant apsaugoti paciento 
saugą ir visuomenės sveikatą, Komisija 
gali nustatyti, priimdama įgyvendinimo 
aktus, konkrečias prietaisų kategorijas ar 
grupes, išskyrus III klasės prietaisus, 
kurioms iš anksto nustatytą laikotarpį 
taikomos 1 dalies nuostatos. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 88 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
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nagrinėjimo procedūros. procedūros.

Or. fr

Pakeitimas 590
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prietaiso arba į technologijų, kuriomis 
jis grindžiamas, novatoriškumas ir
klinikiniu požiūriu arba visuomenės 
sveikatai reikšmingas poveikis;

a) technologinis novatoriškumas arba 
naujas terapinis naudojimas, kuri gali 
turėti klinikiniu požiūriu arba visuomenės 
sveikatai reikšmingą poveikį;

Or. en

Pakeitimas 591
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija viešai paskelbia pastabų, 
pateiktų pagal šio straipsnio 3 dalį, 
santrauką ir atitikties įvertinimo
procedūros rezultatus. Ji neatskleidžia 
jokių asmens duomenų arba komercinio 
pobūdžio konfidencialios informacijos.

6. Komisija viešai paskelbia nuomones, 
pateiktas pagal šio straipsnio 3 dalį, ir 
atitikties vertinimo procedūros rezultatus. 
Ji neatskleidžia jokių asmens duomenų 
arba komercinio pobūdžio konfidencialios 
informacijos.

Or. fr

Pakeitimas 592
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija viešai paskelbia pastabų, 
pateiktų pagal šio straipsnio 3 dalį, 
santrauką ir atitikties įvertinimo procedūros 
rezultatus. Ji neatskleidžia jokių asmens 
duomenų arba komercinio pobūdžio 
konfidencialios informacijos.

6. Komisija viešai paskelbia pastabų, 
pateiktų pagal šio straipsnio 3 dalį, 
santrauką ir atitikties vertinimo procedūros 
rezultatus. Ji neatskleidžia jokių asmens 
duomenų arba pramoninio pobūdžio
konfidencialios informacijos.

Or. fr

Pakeitimas 593
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sukuria techninę infrastruktūrą 
duomenų keitimuisi elektroniniu būdu tarp 
paskelbtųjų įstaigų ir MPKG taikant šį 
straipsnį.

7. Komisija sukuria techninę infrastruktūrą 
duomenų keitimuisi elektroniniu būdu tarp 
Komisijos, paskelbtųjų įstaigų ir MPKG 
taikant šį straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 594
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgyvendinimo teisės aktais gali 
priimti preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukos pateikimo ir analizės būdus ir 
procedūras, laikantis 2 ir 3 dalių. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 595
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgyvendinimo teisės aktais gali 
priimti preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukos pateikimo ir analizės būdus ir 
procedūras, laikantis 2 ir 3 dalių. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

8. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti su šio straipsnio taikymu 
susijusius būdus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 596
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Paskelbtųjų įstaigų patikrinimas ir už 

paskelbtąsias įstaigas atsakingų 
kompetentingų nacionalinės valdžios 

institucijų tarpusavio vertinimas
1. MPKG užtikrina:
a) pirminio paskelbtųjų įstaigų vertinimo, 
kvalifikacijos, informavimo ir priežiūros 
suderinimą;
b) esamos III klasės paskelbtųjų įstaigų ir 
jų vertinimų kokybės ir kompetencijos 
stebėseną, ir
c) kompetentingų nacionalinės valdžios 
institucijų, atsakingų už paskelbtąsias 
institucijas, informavimo ir priežiūros 
veiklą, teikiamą tarpusavio vertinamu, 
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numatytu 28 straipsnio 8 dalyje.
2. Siekdama pasiekti 1 dalies a punkte
nustatyto tikslo MPKG:
a) turi pakankamai kompetentingų 
darbuotojų, kurie turi paskelbtųjų įstaigų 
atitikties vertinimo kvalifikaciją. Bent du 
tokie specialistai ir Komisijos atstovas 
dalyvauja bendro vertinimo grupių 
atitikties vertinimo įstaigų vertinime, 
remiantis 32 straipsnio 3 dalimi, ir 
paskelbtųjų įstaigų vertinime, remiantis 
35 straipsnio 4 dalimi;
b) peržiūri bendro vertinimo grupės 
pateiktą nuomonę, susijusią su vertinimo 
ataskaita ir pranešimo projektu, remiantis 
32 straipsnio 6 dalimi, ir priima 
sprendimą dėl teigiamos ar neigiamos 
rekomendacijos. Ši rekomendacija 
teikiama Komisijai ir nacionalinės 
valdžios institucijai, atsakingai už 
paskelbtąją įstaigą;
c) nustato išsamius ekspertų, vertinančių 
atitikties vertinimo įstaigas ir 
paskelbtąsias įstaigas, kvalifikacijos 
reikalavimus;
d) nustato išsamias suderintas paskelbtųjų 
įstaigų taisykles ir vertinimus bei 
užduotis, kurias vykdo paskelbtosios 
įstaigos ir kurios privalomai taikomos ir 
stebimos kaip pirminio vertinimo atitikties 
vertinimo įstaigų ir jų kaip paskelbtųjų 
įstaigų informavimo priežiūros dalis. Šios 
taisyklės apima:
i. paskelbtosios įstaigos vertinimo ir 
informavimo prielaidas, įskaitant 
reikalavimus dėl jos organizavimo, 
kokybės valdymo sistemos ir procesų;
ii. reikalavimus dėl reikiamų išteklių, 
įskaitant kvalifikaciją ir rengimą;
iii. konkrečius III klasės paskelbtųjų 
įstaigų auditorių ir vertintojų 
reikalavimus;
iv. konkrečius tyrimų laboratorijų, 
įskaitant suinteresuotąsias šalis, 
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reikalavimus;
v. konkrečius kompetencijos reikalavimus
sterilizavimo procesų; biologinio 
suderinamumo; prietaisų su 
medicininėmis medžiagomis, žmogaus ir 
gyvūninės kilmės audinių ir ląstelių; ir 
klinikinio vertinimo srityse;
vi. nepriklausomumo, nešališkumo ir 
konfidencialumo reikalavimus;
vii. išsamias pirminių gamintojų ir kitų 
paskelbtųjų įstaigų ekonominės veiklos 
vykdytojų vertinimų ir priežiūros 
vertinimų taisykles su konkrečiomis ir 
tinkamomis III klasės ir naujų prietaisų 
vertinimo nuostatomis;
viii. paskelbtųjų įmonių vykdomų 
gamintojų priežiūros vertinimų, kurie 
atliekami reguliariai ir III klasės 
medicinos prietaisų gamintojams 
atliekami bent kartą per metus, dažnumą;
ix. priežiūros vertinimų aprėptį, įskaitant 
reikalavimus vietoje vykdyti vertinimus, 
apimančius valdymo sistemos kokybės 
vertinimas, įskaitant budrumą, tipo 
patikrinimo galiojimo patvirtinimą ir 
projekto duomenų tikrinimo sertifikatus, 
klinikinius vertinimus ir stebėsenos po 
pateikimo rinkai planus;
x. priežiūros vertinimų taisykles ir 
kriterijus; dėl pagrįstų įtarimų tokie 
vertinimai atliekami iš anksto apie juos 
nepranešus;
xi. pranešimų apribojimų ar atsiėmimo 
taisykles;
xii. arbitražo procedūros taisykles, jeigu 
nesutinkama su neigiama pirminio 
vertinimo rekomendacija arba pranešimų 
apribojimu ar atsiėmimu.
3. Siekiant 1 dalies b punkte nurodyto 
tikslo, praėjus trejiems metams po 
paskelbtosios įstaigos paskelbimo ir dar 
trejus metus po to, vertinimą, kuriuo 
siekiama nustatyti, ar paskelbtoji įstaiga 
vis dar atitinka VI priede išdėstytus 
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reikalavimus, vykdo MPKG ir bendro 
vertinimo grupė, kuri paskiriama laikantis 
32 straipsnio 3 ir 4 dalyje nurodytos 
procedūros. Komisijos ar valstybės narės 
prašymu MPKG gali inicijuoti šioje dalyje 
aprašytą vertinimą bet kuriuo metu tada, 
kai yra pagrįstas susirūpinimas dėl to, ar 
paskelbtoji įstaiga nuolat laikosi VI priede 
nustatytų reikalavimų. Paskelbtosioms 
įstaigoms, kurios priskiriamos III klasės 
prietaisams, šis vertinimas atliekamas 
kasmet ir, be kita ko, apima projektavimo 
dokumentų rinkinio patikrinimų, kuriuos 
vykdo paskelbtoji įstaiga, kad patvirtintų, 
nuolatinę III klasės medicinos prietaisų 
vertinimo kokybę ir kompetenciją, 
pavyzdžių peržiūrą.
4. Siekdama 1 dalies c punkte nurodyto 
tikslo MPKG nustato išsamias 
nacionalinės valdžios institucijų, 
atsakingų už 28 straipsnio 8 dalyje 
nustatytas paskelbtąsias įmones, 
tarpusavio vertinimų taisykles. Šias 
taisykles privaloma taikyti visiems 
tarpusavio vertinimams, kuriuos kas 
dvejus metus atlieka kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos, 
atsakingos už paskelbtąsias įstaigas, 
remiantis metiniu tarpusavio vertinimo 
planu, kaip reikalaujama 28 straipsnio 8 
dalyje.
5. MPKG nariai, įskaitant bent vieną 
Komisijos atstovą, turi dalyvauti 
kompetentingų nacionalinės valdžios 
institucijų, atsakingų už paskelbtąsias 
įstaigas, tarpusavio peržiūrose, kaip 
nurodyta 28 straipsnio 8 dalyje.
6. MPKG nustato išsamius savo audito 
ekspertų, dalyvaujančių tarpusavio 
peržiūrose, kvalifikacijos reikalavimus, 
kaip nurodyta 28 straipsnio 8 dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 597
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Pranešimas prieš pateikiant rinkai

1. Paskelbtosios įstaigos praneša 
Komisijai apie paraiškas dėl prietaisų, 
priskiriamų III klasei, atitikties 
įvertinimo, išskyrus paraiškas papildyti ar 
atnaujinti galiojančius sertifikatus. Prie 
šių pranešimų pridedamas naudojimo 
instrukcijų projektas, nurodytas I priedo 
19.3 skirsnyje, ir projekto saugos ir 
klinikinių veiksmingumo santrauka, 
nurodyta 26 straipsnyje. Paskelbtosios 
įstaigos savo pranešimuose nurodo 
numatomą datą, iki kurios atitikties 
įvertinimas bus baigtas. Komisija 
nedelsdama persiunčia pranešimą kartu 
su dokumentais MPKG.
2. Komisija įgaliojama pagal 89 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktu, kad 
išplėstų aprėptį prietaisų, apie kuriuos 
turi būti pranešama prieš juos pateikiant 
rinkai, kaip nurodyta 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo prieš pateikiant rinkai nuostata, numatyta Komisijos pasiūlymo 44 straipsnio 1 
dalyje ir 5 dalies pirmoje pastraipoje, turėtų likti naujame straipsnyje, kad Komisija galėtų 
pažinti rinką ir ją prižiūrėti.

Pakeitimas 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Paskelbtųjų įstaigų ir nacionalinių 

institucijų, atsakingų už paskelbtąsias 
įstaigas, tikrinimo procedūra 

1. MPKG turi būti atsakinga už 
paskelbtųjų įstaigų pirminio kvalifikacijos 
vertinimo, paskelbimo ir stebėsenos 
procedūrų ir už nacionalinių institucijų, 
atsakingų už paskelbtąsias įstaigas, 
paskelbimo procedūrų ir stebėsenos 
veiklos standartizavimą.
2. Siekiant 1 dalyje nurodytų tikslų, 
susijusių su nacionalinių institucijų, 
atsakingų už paskelbtąsias įstaigas, 
veiklos standartizavimu, MPKG turi 
nustatyti aiškias nacionalinių institucijų, 
atsakingų už paskelbtąsias įstaigas, 
tarpusavio vertinimo taisykles pagal 
28 straipsnio 8 dalį. Šios taisyklės turi būti 
privalomos visiems tarpusavio 
vertinimams, kuriuos kas dvejus metus 
turi atlikti nacionalinės institucijos, 
atsakingos už paskelbtąsias įstaigas, 
laikydamosi pagal 28 straipsnio 8 dalį 
parengto metinio plano.
3. MPKG nariai turi dalyvauti šiame 
nacionalinių institucijų, atsakingų už 
paskelbtąsias įstaigas, tarpusavio 
vertinime, kuris atliekamas pagal 28 
straipsnio 8 dalį.
4. MPKG turi nustatyti tikslius 
reikalavimus audito ekspertams, kurie 
dalyvauja nacionalinių institucijų, 
atsakingų už paskelbtąsias įstaigas, 
tarpusavio vertinime pagal 28 straipsnio 8 
dalį.
5. Siekiant 1 dalyje nurodytų tikslų, 
susijusių su paskelbtųjų įstaigų veiklos 
standartizavimu, MPKG turi dirbti 
ekspertai atitikties vertinimo įstaigų ir 
paskelbtųjų įstaigų klausimais. Bent du 
tokie ekspertai turi būti bendro vertinimo 
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grupėje dėl atitikties vertinimo įstaigų, 
kaip nustatyta 32 straipsnio 3 dalyje, ir dėl 
paskelbtųjų įstaigų, kaip nustatyta 35 
straipsnio 4 dalyje.
6. Siekiant 1 dalyje nurodytų tikslų, 
susijusių su paskelbtųjų įstaigų veiklos 
standartizavimu, MPKG turi nustatyti 
išsamius kvalifikacijos reikalavimus 
ekspertams, kurie atsakingi už atitikties 
vertinimo įstaigų ir paskelbtųjų įstaigų 
veiklos stebėseną.
7. MPKG turi apsvarstyti bendro 
vertinimo grupės parengtą nuomonę dėl 
vertinimo ataskaitos ir paskelbimo 
pranešimo projekto pagal 32 straipsnio 6 
dalį ir nuspręsti, ar teikti teigiamą ar 
neigiamą rekomendaciją. Ši 
rekomendacija turi būti perduodama 
Komisijai ir nacionalinėms institucijoms, 
atsakingoms už paskelbtąsias įstaigas.
8. Siekiant 1 dalyje nurodytų tikslų, 
MPKG taip pat turi nustatyti privalomas 
išsamias atitikties vertinimo įstaigų ir 
paskelbtųjų įstaigų vertinimo taisykles.
Šios taisyklės turi apimti:
a) paskelbtųjų įstaigų vertinimo ir 
paskelbimo sąlygas:
– reikalavimus dėl jų veiklos 
organizavimo, kokybės, valdymo sistemos 
ir procesų;
– reikalavimus dėl reikalingų išteklių, 
įskaitant darbuotojų kvalifikaciją ir 
tolesnį mokymą;
– konkrečius reikalavimus paskelbtųjų 
įstaigų auditoriams ir techniniams 
vertintojams;
– konkrečius reikalavimus laboratorijoms 
ir subrangovams;
– reikalavimus dėl nepriklausomumo, 
objektyvumo ir diskretiškumo;
b) išsamias pirminio vertinimo ir 
priežiūros vertinimų taisykles: 
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– priežiūros vertinimai turi būti atliekami 
reguliariai, ne rečiau kaip kartą per 
metus;
– priežiūros vertinimai turi būti atliekami 
vietoje ir turi apimti kokybės valdymo 
sertifikatų vertinimą, tipo stebėseną ir 
projektavimo dokumentų rinkinio 
tikrinimą, klinikinius bandymus ir 
stebėseną po pateikimo rinkai; didžiausias 
dėmesys turi būti skiriamas III klasei 
priskirtiems prietaisams ir naujiems 
prietaisams;
c) priežiūros vertinimų kilus pagrįstai 
abejonei taisykles ir kriterijus; visų pirma 
tokie vertinimai turi būti atliekamai iš 
anksto nepaskelbus;
d) sprendimų apribojimo ir atšaukimo 
taisykles;
e) taisykles, kuriomis nustatoma arbitražo 
procedūra, jei nesutinkama su neigiama 
rekomendacija dėl pirminio vertinimo 
arba sprendimo apribojimo ar atšaukimo.

Or. de


