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Pakeitimas 599
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. cs

Pakeitimas 600
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Įvertinimą atliekanti paskelbtoji įstaiga 
prieš išduodama sertifikatą turi atsižvelgti 
į klinikinio bandymo, nustatyto šio 
reglamento 59 straipsnio 4 dalyje, 
rezultatus. Paskelbtųjų įstaigų pagal VIII, 
IX ir X priedus išduodami sertifikatai 
surašomi oficialia Sąjungos kalba, kurią 
nustato valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi 
paskelbtoji įstaiga, arba kita oficialia 
Sąjungos kalba, priimtina paskelbtajai 
įstaigai. Būtinasis sertifikatų turinys yra 
nustatomas XII priede.

Or. fr
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Pakeitimas 601
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kol galioja atitikties sertifikatai, 
susijusi paskelbtoji įstaiga bent kas metus 
turi iš anksto nepranešusi atlikti 
medicinos prietaiso, kurį ji turi vertinti, 
gamybos vietos patikrinimą. Šis 
patikrinimas iš anksto nepranešus reiškia, 
kad gamintojas nėra iš anksto 
informuojamas apie galimą patikrinimo 
datą ir laiką.

Or. fr

Pakeitimas 602
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu paskelbtoji įstaiga nustato, kad 
gamintojas nebesilaiko šio reglamento 
reikalavimų, ji, atsižvelgdama į 
proporcingumo principą, laikinai sustabdo 
arba panaikina išduoto sertifikato galiojimą 
arba nustato apribojimus dėl sertifikato 
galiojimo, jei tokių reikalavimų laikymasis 
nėra užtikrinamas atitinkamais 
taisomaisiais veiksmais, kurių ėmėsi 
gamintojas per tinkamą paskelbtosios 
įstaigos nustatytą terminą. Paskelbtoji 
įstaiga nurodo savo sprendimo priežastis.

3. Jeigu paskelbtoji įstaiga nustato, kad 
gamintojas nebesilaiko šio reglamento 
reikalavimų, ji, atsižvelgdama į 
proporcingumo principą, laikinai sustabdo 
arba panaikina išduoto sertifikato galiojimą 
arba nustato apribojimus dėl sertifikato 
galiojimo, jei tokių reikalavimų laikymasis 
nėra užtikrinamas atitinkamais 
taisomaisiais veiksmais, kurių ėmėsi 
gamintojas per tinkamą paskelbtosios 
įstaigos nustatytą terminą. Paskelbtoji 
įstaiga nurodo savo sprendimo priežastis ir 
apie tai informuoja valstybių narių 
kompetentingas valdžios institucijas toje 
teritorijoje, kurioje medicinos prietaisas 
pagamintas ir pateiktas rinkai, taip pat 
informuoja Europos Komisiją ir MPGK.
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Or. fr

Pakeitimas 603
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsižvelgiant į technikos pažangą, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį iš dalies keisti arba papildyti 
būtinąjį sertifikatų turinį, nustatytą XII 
priede.

5. Atsižvelgiant į technikos pažangą, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
įgyvendinimo aktus pagal 88 straipsnį iš 
dalies keisti arba papildyti būtinąjį 
sertifikatų turinį, nustatytą XII priede.

Or. fr

Pakeitimas 604
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ji apie tai informuoja valstybių narių 
kompetentingas valdžios institucijas, 
susijusias su susijusio medicinos prietaiso 
gamyba ir pateikimu rinkai, taip pat 
Komisiją ir MPGK.

Or. fr

Pakeitimas 605
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 42 straipsnio, 
kompetentinga institucija gali leisti, 
remdamasi tinkamai pagrįstu prašymu,
pateikti rinkai arba pradėti naudoti 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje 
konkretų prietaisą, kurio vertinimo 
procedūros, nurodytos 42 straipsnyje, 
nebuvo atliktos ir kurio naudojimas 
svarbus visuomenės sveikatos labui arba 
pacientų saugai.

1. Nukrypstant nuo 42 straipsnio, 
kompetentinga institucija gali leisti, 
remdamasi tinkamai pagrįstu prašymu, 
pateikti rinkai arba pradėti naudoti 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje 
konkretų prietaisą, kurio vertinimo 
procedūros, nurodytos 42 straipsnyje, 
nebuvo atliktos ir kurio naudojimas 
svarbus visuomenės sveikatos labui arba 
pacientų saugai, jei leidimą yra davusi 
MPKG. Ši išimtis galima tik jei 
gamintojas per nustatytą laiką 
kompetentingai institucijai pateikia 
reikalingus klinikinius duomenis.

Or. de

Pakeitimas 606
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
apie bet kurį sprendimą leisti tiekti rinkai 
ar pradėti naudoti prietaisą pagal 1 dalį, jei 
toks leidimas suteiktas naudoti prietaisą ne 
vienam pacientui.

2. Valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai, susijusio medicinos prietaiso 
įvertinimą atliekančiai paskelbtajai 
įstaigai, MPGK ir kitoms valstybėms 
narėms apie bet kurį sprendimą leisti 
pateikti rinkai ar pradėti naudoti prietaisą 
pagal 1 dalį, jei toks leidimas suteiktas 
naudoti prietaisą ne vienam pacientui.

Or. fr

Pakeitimas 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės prašymu ir jei tai yra 
svarbu visuomenės sveikatos arba 
pacientų saugai keliose valstybėse narėse, 
Komisija gali įgyvendinimo teisės aktais 
išplėsti leidimo, suteikto valstybės narės 
pagal 1 dalį, galiojimą ir taikyti jį 
nustatytą laikotarpį Sąjungos teritorijoje 
ir nustatyti sąlygas, kuriomis prietaisas 
gali būti pateiktas rinkai ar pradėtas 
naudoti. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Dėl tinkamai pagrįstų privalomų skubos 
priežasčių, susijusių su žmonių sveikata ir 
sauga, Komisija priima nedelsiant 
taikomus įgyvendinimo teisės aktus 88 
straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.

Or. pl

Pagrindimas

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Pakeitimas 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patikrinti, ar įprastomis naudojimo 
sąlygomis prietaisai suprojektuoti, 
pagaminti ir supakuoti taip, kad būtų 
tinkami naudoti viena ar daugiau specialių 
medicinos prietaiso paskirčių, nurodytų 2 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir pasiekti 
numatytą prietaiso veiksmingumą, kaip 
apibrėžta gamintojo;

a) patikrinti, ar įprastomis naudojimo 
sąlygomis prietaisai suprojektuoti, 
pagaminti ir supakuoti taip, kad būtų 
tinkami naudoti viena ar daugiau specialių 
medicinos prietaiso paskirčių, nurodytų 2 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir pasiekti 
numatytą prietaiso veiksmingumą, kaip 
apibrėžta gamintojo ar užsakovo;

Or. de

Pakeitimas 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Klinikiniai bandymai planuojami ir 
atliekami taip, kad būtų apsaugotos 
asmenų, dalyvaujančių klinikiniame 
bandyme, teisės, sauga ir gerovė ir kad 
klinikiniai duomenys, gauti klinikinio 
bandymo metu, būtų patikimi ir patvarūs.

3. Klinikiniai bandymai planuojami ir 
atliekami taip, kad būtų apsaugotos 
asmenų, dalyvaujančių klinikiniame 
bandyme, teisės, sauga ir gerovė ir kad 
klinikiniai duomenys, gauti klinikinio 
bandymo metu, būtų patikimi ir patvarūs. 
Klinikiniai bandymai turėtų būti 
neatliekami, jei su tuo susijusi rizika yra 
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didesnė negu galima medicinos prietaiso 
nauda.
Valstybės narės turi turėti galimybę 
uždrausti tam tikrų prietaisų grupių arba 
bandymų sričių klinikinius bandymus 
arba reikalauti laikytis tam tikrų sąlygų. 

Or. de

Pakeitimas 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Klinikinio bandymo užsakovas pateikia 
paraišką valstybei (-ėms) narei (-ėms), 
kurioje (-se) tas bandymas turi būti atliktas, 
kartu su dokumentais, nurodytais XIV 
priedo II skyriuje. Per šešias dienas nuo 
paraiškos gavimo dienos suinteresuota 
valstybė narė turi informuoti užsakovą, ar 
klinikinis bandymas patenka į šio 
reglamento taikymo sritį, ir ar paraiška yra 
išsami.

Klinikinio bandymo užsakovas pateikia 
paraišką valstybei (-ėms) narei (-ėms), 
kurioje (-se) tas bandymas turi būti atliktas, 
kartu su dokumentais, nurodytais XIV 
priedo II skyriuje. Per 14 dienų nuo 
paraiškos gavimo dienos suinteresuota 
valstybė narė turi informuoti užsakovą, ar 
klinikinis bandymas patenka į šio 
reglamento taikymo sritį, ir ar paraiška yra 
išsami.

Or. de

Pakeitimas 612
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei dalyvauja daugiau nei 
viena valstybė narė ir nesutariama, ar 
patvirtinti klinikinį bandymą, susijusios 
valstybės narės deda pastangas, kad 
susitartų dėl išvados. Jei išvados prieiti 
nepavyksta, sprendimą priima Europos 
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Komisija, išklausiusi susijusias valstybes 
nares.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybė narė nieko nepranešė 
užsakovui pagal 2 dalį per tris dienas po 
to, kai buvo gautos pastabos arba užpildyta 
paraiška, klinikinis bandymas laikomas 
patenkančiu į šio reglamento taikymo sritį 
ir paraiška laikoma išsamia.

Jeigu valstybė narė nieko nepranešė 
užsakovui pagal 2 dalį per šešias dienas po 
to, kai buvo gautos pastabos arba užpildyta 
paraiška, klinikinis bandymas laikomas 
patenkančiu į šio reglamento taikymo sritį 
ir paraiška laikoma išsamia.

Or. de

Pakeitimas 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės turi užtikrinti, kad jos 
sustabdys, nutrauks ar atidės klinikinį 
bandymą, jei būtų gauta naujų mokslo 
žinių ir dėl to klinikinio bandymo toliau 
vykdyti neleistų kompetentinga institucija 
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arba jam nepritartų etikos komitetas.

Or. de

Pagrindimas

Naujų mokslo žinių ir pasiekimų pasekmė gali būti ta, kad klinikiniai bandymai nebebus 
reikalingi. Tokiu atveju kompetentingos institucijos turi turėti galimybę tokius klinikinius 
bandymus sustabdyti.

Pakeitimas 615
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei tai tiriamieji prietaisai priskirti III 
klasei ir implantuojamiems arba 
ilgalaikės trukmės invaziniams IIa arba 
IIb klasės prietaisams – kai tik atitinkama 
valstybė narė pranešė užsakovui apie jo
patvirtinimą;

a) kai tik atitinkama valstybė narė pranešė 
užsakovui apie jo patvirtinimą;

Or. de

Pakeitimas 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei tai kiti tiriamieji prietaisai, nei 
nurodytieji a punkte, iš karto po paraiškos 
pateikimo dienos su sąlyga, kad 
atitinkama valstybė narė yra taip 
nusprendusi ir kad pateikiami įrodymai, 
kad klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
asmenų teisės, sauga ir gerovė yra 
apsaugotos;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) praėjus 35 dienoms nuo paraiškos 
patvirtinimo datos, nurodytos šio straipsnio 
4 dalyje, išskyrus atvejus, kai atitinkama 
valstybė narė pranešė užsakovui per tą 
laikotarpį apie jos atsisakymą patvirtinti 
paraišką, grindžiamą visuomenės 
sveikatos, pacientų saugos arba viešosios 
tvarkos motyvais.

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

Or. de

Pakeitimas 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
51 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Etikos komitetas
Klinikinį bandymą gali būti leidžiama 
atlikti tik tuomet, jei nepriklausomas 
etikos komitetas teigiamai įvertino tokį 
bandymą. Etikos komiteto patvirtinime 
turi būti aptariamas medicininis 
pagrindimas, klinikiniame bandyme 
dalyvaujančių asmenų, kuriems buvo 
suteikta išsami informacija apie su 
klinikiniu bandymu susijusią riziką ir 
pavojų, sutikimas bei bandymo įrangos ir 
tyrėjų tinkamumas.
Etikos komiteto tikslas yra užtikrinti 
klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
asmenų, naudotojų ir trečiųjų asmenų 
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teises, gerovę ir saugumą. Etikos 
komitetas turi būti nepriklausomas nuo 
mokslo darbuotojų ir užsakovų, jam 
negali būti daroma jokia kita įtaka. Jis 
turi laikytis ir nacionalinių, ir 
tarptautinių standartų.
Etikos komitetą sudaro atitinkamas 
reikiamą kvalifikaciją turinčių narių 
skaičius, tačiau jame turi dalyvauti ir 
pilietinės visuomenės atstovai.

Or. de

Pagrindimas

Medicinos prietaisų klinikinių bandymų atveju, kaip ir kitose srityse, turi būti priimtos aiškios 
nuostatos dėl etikos komitetų. Būtų tikslinga medicinos prietaisų srities etikos komitetų 
standartus pritaikyti prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms skirtų 
vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, galutinės redakcijos.

Pakeitimas 619
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
vertinantys paraišką, neturėtų interesų 
konfliktų, būtų nepriklausomi nuo 
užsakovo, bandymo vietos institucijos ir 
dalyvaujančių tyrėjų, taip pat, kad jiems 
nebūtų daroma jokia kita netinkama įtaka.

Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
vertinantys paraišką, būtų nepriklausomi 
nuo užsakovo ir tyrėjų, taip pat, kad jiems 
nebūtų daroma jokia kita netinkama įtaka.

Or. fr

Pakeitimas 620
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis 6 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad vertinimą 
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir 
patirtį. Vertinime atsižvelgiama į bent 
vieno asmens, kurio pagrindinė interesų 
sritis nėra mokslas, nuomonę. 
Atsižvelgiama bent į vieno paciento
nuomonę.

Valstybės narės užtikrina, kad vertinimą 
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir 
patirtį. Vertinime atsižvelgiama į bent 
vieno asmens, kurio pagrindinė interesų 
sritis nėra mokslas, nuomonę. 
Atsižvelgiama į pacientų nuomonę.

Vertintojų sąrašas turėtų būti prieinamas 
užsakovui.

Or. en

Pakeitimas 621
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad vertinimą 
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir 
patirtį. Vertinime atsižvelgiama į bent
vieno asmens, kurio pagrindinė interesų 
sritis nėra mokslas, nuomonę. 
Atsižvelgiama bent į vieno paciento 
nuomonę.

Valstybės narės užtikrina, kad vertinimą 
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir 
patirtį. Vertinime atsižvelgiama į daugiau 
nei vieno asmens, kurio pagrindinė 
interesų sritis nėra mokslas, nuomonę. 
Atsižvelgiama bent į vieno paciento 
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

„Bent vieno paciento“ nepakanka.  Vieno paciento nuomonės neužteks, nes vienam pacientui 
sudėtinga atstovauti visų pacientų požiūriui atliekant tyrimą. 

Pakeitimas 622
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį iš dalies pakeisti arba papildyti, 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir 
pasaulinės reguliavimo sistemos pokyčius, 
reikalavimus dėl dokumentų, kurie turi būti 
pateikti su paraiška dėl klinikinių 
bandymų, kaip yra nustatyta XIV priedo II 
skyriuje.

7. Komisija įgaliojama priimti 
įgyvendinimo aktus pagal 88 straipsnį iš 
dalies pakeisti arba papildyti, atsižvelgiant 
į technikos pažangą ir pasaulinės 
reguliavimo sistemos pokyčius, 
reikalavimus dėl dokumentų, kurie turi būti 
pateikti su paraiška dėl klinikinių
bandymų, kaip yra nustatyta XIV priedo II 
skyriuje.

Or. fr

Pakeitimas 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keitimasis informacija tarp valstybių 
narių bei tarp jų ir Komisijos pagal 56 
straipsnį;

b) keitimasis informacija tarp valstybių 
narių bei tarp jų ir Komisijos pagal 56 
straipsnį; Visa svarbi naujausia 
informacija apie tyrimą, pvz., priemones, 
kurių ėmėsi valstybės narės, siekdamos 
nutraukti, sustabdyti ar pakeisti bandymą, 
taip pat naujausia informacija apie 
naudos ir rizikos santykį ar skubias 
saugos priemones, kurių buvo imtasi, 
skelbiama duomenų bazėje.

Or. en

Pakeitimas 624
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) klinikinių tyrimų ataskaitos, kurias 
teikia 58 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
užsakovai.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad klinikinių tyrimų ataskaitos irgi turi būti visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams prieinamos informacijos dalis. Šiais pakeitimais užtikrinama, kad 
derybose dėl klinikinių tyrimų galėtų būti pasiektas tam tikro laipsnio sutarimas.

Pakeitimas 625
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kurdama 1 dalyje nurodytą elektroninę 
sistemą Komisija užtikrina, kad ji būtų 
sąveiki su ES žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų duomenų baze, sukurta 
pagal Reglamento (ES) Nr. [.../...] […] 
straipsnį. Išskyrus 52 straipsnyje nurodytą 
informaciją, informacija, kaupiama ir 
apdorojama elektroninėje sistemoje, turi 
būti prieinama tik valstybėms narėms ir 
Komisijai.

2. Kurdama 1 dalyje nurodytą elektroninę 
sistemą Komisija užtikrina, kad ji būtų 
sąveiki su ES žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų duomenų baze, sukurta 
pagal Reglamento (ES) Nr. [.../...] […] 
straipsnį, ir su Europos medicinos 
prietaisų duomenų banku (Eudamed), 
įkurtu Komisijos sprendimu 2010/227/ES. 
Išskyrus 52 straipsnyje nurodytą 
informaciją, informacija, kaupiama ir 
apdorojama elektroninėje sistemoje, turi 
būti prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai.

Or. fr

Pagrindimas

Taip pat reikia paminėti, kad sistema turi būti sąveiki su Europos medicinos prietaisų 
duomenų banku (Eudamed).
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Pakeitimas 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kurdama 1 dalyje nurodytą elektroninę 
sistemą Komisija užtikrina, kad ji būtų 
sąveiki su ES žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų duomenų baze, sukurta 
pagal Reglamento (ES) Nr. [.../...] […] 
straipsnį. Išskyrus 52 straipsnyje nurodytą 
informaciją, informacija, kaupiama ir 
apdorojama elektroninėje sistemoje, turi 
būti prieinama tik valstybėms narėms ir 
Komisijai.

2. Kurdama 1 dalyje nurodytą elektroninę 
sistemą Komisija užtikrina, kad ji būtų 
sąveiki su ES žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų duomenų baze, sukurta 
pagal Reglamento (ES) Nr. [.../...] […] 
straipsnį. Išskyrus 52 straipsnyje nurodytą 
informaciją, informacija, kaupiama ir 
apdorojama elektroninėje sistemoje, turi 
būti prieinama valstybėms narėms ir 
Komisijai. Komisija taip pat užtikrina, kad 
sveikatos priežiūros specialistai ir 
pacientai galėtų pasinaudoti elektronine 
sistema. Vadovaujantis Reglamentu (EB) 
Nr. 1049/2001, visuomenei turėtų būti 
suteikta galimybė susipažinti su duomenų 
bazėje esančia informacija.

Or. en

Pakeitimas 627
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį nustatyti, kuri kita informacija 
apie klinikinius bandymus, sukaupta ir 
apdorota elektroninėje sistemoje, yra viešai 
prieinama, kad būtų užtikrintas sąveikumas 
su ES žmonėms skirtų vaistų klinikinių 
tyrimų duomenų baze, sukurta pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [.../...]. Taikomos 52 
straipsnio 3 ir 4 dalys .

3. Komisija įgaliojama priimti 
įgyvendinimo aktus pagal 88 straipsnį 
nustatyti, kuri kita informacija apie 
klinikinius bandymus, sukaupta ir apdorota 
elektroninėje sistemoje, yra viešai 
prieinama, kad būtų užtikrintas sąveikumas 
su ES žmonėms skirtų vaistų klinikinių 
tyrimų duomenų baze, sukurta pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [.../...]. Taikomos 52 
straipsnio 3 ir 4 dalys .
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Or. fr

Pakeitimas 628
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
bandymo pabaigos užsakovas pateikia 
susijusioms valstybėms narėms klinikinio 
bandymo rezultatų santrauką klinikinių 
bandymų ataskaitos forma, nurodyta XIV 
priedo I skyriaus 2.7 punkte. Tais atvejais, 
kai dėl mokslinių priežasčių neįmanoma 
pateikti klinikinio bandymo ataskaitos, ji 
turi būti pateikta, kai tik bus parengta. Šiuo 
atveju klinikinio bandymo plane, 
nurodytame XIV priedo II skyriaus 3 
skirsnyje, nurodoma, kada klinikinio 
bandymo rezultatai bus pateikti kartu su 
paaiškinimu.

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
bandymo pabaigos užsakovas pateikia 
susijusioms valstybėms narėms klinikinio 
bandymo rezultatus klinikinių bandymų 
ataskaitos forma, nurodyta XIV priedo I 
skyriaus 2.7 punkte. Tais atvejais, kai dėl 
mokslinių priežasčių neįmanoma pateikti 
klinikinio bandymo ataskaitos, ji turi būti 
pateikta, kai tik bus parengta. Šiuo atveju 
klinikinio bandymo plane, nurodytame 
XIV priedo II skyriaus 3 skirsnyje, 
nurodoma, kada klinikinio bandymo 
rezultatai bus pateikti kartu su paaiškinimu.

Or. en

Pagrindimas

Nors klinikinio bandymo ataskaita yra santraukos formos, svarbu, kad gamintojai suprastų, 
jog ši ataskaita taps viešai prieinama informacija.

Pakeitimas 629
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Klinikinio bandymo, numatomo atlikti 
keliose valstybėse narėse, užsakovas per 
53 straipsnyje nurodytą elektroninę sistemą 
gali pateikti 51 straipsnyje nurodytu tikslu 
vieną paraišką, kuri, ją gavus, perduodama 

1. Klinikinio bandymo užsakovas per 
53 straipsnyje nurodytą elektroninę sistemą 
gali pateikti 51 straipsnyje nurodytu tikslu 
paraišką, kuri, ją gavus, perduodama 
elektroniniu būdu susijusioms valstybėms 
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elektroniniu būdu susijusioms valstybėms 
narėms.

narėms.

Or. en

Pagrindimas

Pateikti dokumentus per duomenų bazę turėtų būti galima visų bandymų atveju, net jei 
bandymas atliekamas tik vienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 630
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia koordinuoto vertinimo 
rezultatus ataskaitoje, į kurią turi atsižvelgti
kitos susijusios valstybės narės, 
priimdamos sprendimą dėl užsakovo 
paraiškos pagal 51 straipsnio 5 dalį.

b) pateikia koordinuoto vertinimo 
rezultatus ataskaitoje, kurią turi patvirtinti
kitos susijusios valstybės narės, 
priimdamos sprendimą dėl užsakovo 
paraiškos pagal 51 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naujas išvadas, susijusios su bet kokiu a 
– c punktuose nurodytu įvykiu.

d) naujas išvadas, susijusios su bet kokiu a 
– c punktuose nurodytu įvykiu.

Duomenys apie incidentus, kylančius dėl 
naudotojo klaidų, irgi turėtų būti 
renkami, nes dėl jų dažniausiai kyla 
incidentai, susiję su medicinos prietaisais. 
Ši informacija gali padėti gerinti prietaiso 
saugą ir žinias apie jį.
Reglamente taip pat turėtų būti numatyta, 
kad valstybės narės turėtų įdiegti ne 
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elektroninius pranešimų formatus, kad 
būtų užtikrinta galimybė teikti 
informaciją ir pacientams, kurie neturi 
interneto.

Or. en

Pakeitimas 632
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šios dalies nuostatos taikomos ir 
sveikatos priežiūros specialistui, 
dirbančiam su nukentėjusiais pacientais.

Or. en

Pakeitimas 633
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 635
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 636
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas farmakologinio budrumo direktyvoje nurodytas metodas.

Pakeitimas 637
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuostata atspindi požiūrį, kurio laikomasi Farmakologinio budrumo direktyvoje.

Pakeitimas 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 639
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje 
standartinių internetinių struktūrinių formų 
rengimą, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje 
standartinių internetinių struktūrinių formų 
rengimą, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus. Valstybės narės taip pat 
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incidentus. užtikrina sveikatos priežiūros 
specialistams, naudotojams ir pacientams 
kitus pranešimo apie įtariamus incidentus 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms būdus.

Or. en

Pakeitimas 640
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje 
standartinių internetinių struktūrinių formų 
rengimą, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus.

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje 
standartinių internetinių struktūrinių formų, 
taip pat ne elektroninių formatų, rengimą, 
kad sveikatos priežiūros specialistai, 
naudotojai ir pacientai praneštų apie sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus.

Or. en

Pakeitimas 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prietaisų, pagamintų pagal užsakymą, 
gamintojai turi pranešti apie visus sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus ir vietos 
saugos taisomuosius veiksmus, nurodytus 1 
dalyje, valstybės narės, kurioje prietaisas
tiekiamas, kompetentingai institucijai.

4. Prietaisų, pagamintų pagal užsakymą, 
gamintojai turi nedelsiant pranešti apie 
visus incidentus ir vietos saugos 
taisomuosius veiksmus, nurodytus 1 dalyje, 
valstybės narės, kurioje prietaisas 
tiekiamas, kompetentingai institucijai.

Or. en
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Pakeitimas 642
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, sukuria ir tvarko 
elektroninę sistemą, skirtą kaupti ir 
apdoroti tokiai informacijai:

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, toliau plėtoja esamą 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banką (Eudamed), įsteigtą Komisijos 
sprendimu 2010/227/ES, ir tvarko 
elektroninę sistemą, skirtą kaupti ir 
apdoroti tokiai informacijai:

Or. en

Pakeitimas 643
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gamintojų parengtas periodines 
atnaujintas saugumo ataskaitas, minėtas 
63a straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 644
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Sukaupta ir apdorota informacija 
elektroninėje sistemoje turi būti prieinama 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, Komisijai ir paskelbtosioms 
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paskelbtosioms įstaigoms. įstaigoms bei gamintojams, jei ta 
informacija susijusi su jų prietaisu.

Or. de

Pakeitimas 645
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Sukaupta ir apdorota informacija 
elektroninėje sistemoje turi būti prieinama 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir Komisijai bei 
paskelbtosioms įstaigoms. Komisija, 
pasikonsultavusi su Medicinos prietaiso 
koordinavimo grupe, kas 6 mėnesius 
pateikia šios informacijos apžvalgą 
visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams. Ši informacija turi būti 
prieinama Europos duomenų banke, kuris 
minimas 27 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei būtų naudinga su budrumo ir rinkos 
priežiūros veikla susijusios informacijos apžvalga. Kadangi šią informaciją reikės tvarkyti 
laikantis ypatingų reikalavimų, MPKG būtų tinkamas forumas teikti šią informaciją Europos 
duomenų bankui.

Pakeitimas 646
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija užtikrina, kad sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei 

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

visiška prieiga prie elektroninės sistemos, 
o visuomenei – atitinkamo lygio prieiga.

Or. de

Pagrindimas

Kad medicinos prietaisai būtų naudojami racionaliai, gydytojai ir chirurgai atsižvelgdami į 
efektyvumą ir saugumą turi pasirinkti, kokį prietaisą naudoti. Sveikatos priežiūros specialistai 
turėtų turėti galimybę gauti visus įrodymus, įskaitant išsamius duomenis apie techninį 
galingumą bei prieš prietaiso pateikimą ir po pateikimo rinkai atliktus tyrimus, kuriuos 
gamintojai parengė siųsdami savo prietaisus leidimui gauti.

Pakeitimas 647
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija užtikrina, kad sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei būtų 
suteikiama visapusiška prieiga prie 
elektroninės sistemos, laikantis 
galiojančių duomenų apsaugos ir 
intelektinės nuosavybės teisės aktų.

Or. en

Pakeitimas 648
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 62 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
pranešimai ir informacija, susiję su 
atitinkamu prietaisu, per elektroninę 
sistemą automatiškai perduodami 
paskelbtajai įstaigai, išdavusiai sertifikatą 
pagal 45 straipsnį.
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Or. en

Pagrindimas

Paskelbtųjų įstaigų integracija į rinkos priežiūros institucijų keitimosi informacija sistemą 
turėtų būti išplėsta ir aiškiai apibrėžta. Visų pirma paskelbtosioms įstaigoms reikia (pagal 
automatizuotų, suderintų ryšių procedūrų sistemą) konsoliduotos informacijos, kad jos galėtų 
aptikti naujus įvykius, nedelsiant atsižvelgti į naują informaciją ir greitai bei tinkamai 
reaguoti į atvejus ir incidentus, pvz., per grįžtamuosius patikrinimus, sustabdant ar atšaukiant 
sertifikatą.

Pakeitimas 649
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 62 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
pranešimai ir informacija, susiję su 
atitinkamu prietaisu, per elektroninę 
sistemą automatiškai perduodami 
paskelbtajai įstaigai, išdavusiai sertifikatą 
pagal 45 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 650
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Papildomos nacionalinės pranešimų 
sistemos kurti nereikia, turi būti taikoma 
tik europinė pranešimų sistema.

Or. de
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Pakeitimas 651
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
63 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63a straipsnis
Periodinės atnaujintos saugumo 

ataskaitos
1. Medicinos prietaisų, priskiriamų III 
klasei, gamintojai praneša per 
62 straipsnyje nurodytą elektroninę 
sistemą:
a) duomenų apie medicinos prietaiso 
naudą ir keliamą riziką santrauką, taip 
pat visų tyrimų rezultatus ir jų galimo 
poveikio sertifikavimui vertinimą;
b) medicinos prietaiso naudos ir rizikos 
santykio mokslinį įvertinimą;
c) visus duomenis apie medicinos 
prietaiso pardavimų apimtį, taip pat 
apskaičiuotą gyventojų, kurie buvo 
veikiami šio medicinos prietaiso, skaičių.
2. Gamintojai pateikia pirmoje pastraipoje 
nurodytą ataskaitą taip dažnai, kaip 
nurodyta MPKG moksliniame vertinime, 
minimame 44 straipsnyje.
Gamintojai nedelsiant pateikia periodines 
atnaujintas saugumo ataskaitas 
kompetentingoms institucijoms šioms 
pareikalavus arba bent kartą per metus 
per pirmus dvejus metus nuo to medicinos 
prietaiso pirminio pateikimo į rinką.
3. MPKG vertina periodines atnaujintas 
saugumo ataskaitas, kad nustatytų, ar 
esama naujos rizikos, arba ar rizika 
pasikeitė, arba ar pasikeitė medicinos 
prietaiso naudos ir rizikos santykis.
4. Įvertinusi periodines atnaujintas 
saugumo ataskaitas MPKG apsvarsto, ar 
reikia imtis kokių nors veiksmų, susijusių 
su atitinkamu medicinos prietaisu. MPKG 
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praneša paskelbtajai įstaigai, jei 
mokslinio vertinimo rezultatai 
nepalankūs. Tokiu atveju paskelbtoji 
įstaiga atitinkamai sulaiko, keičia, 
sustabdo arba panaikina leidimą. 

Or. en

Pakeitimas 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad visa jų pagal 61 straipsnį 
gauta informacija apie sunkių padarinių 
sukėlusį incidentą, kuris įvyko jų 
teritorijoje, arba vietos saugos 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo arba 
turi būti imtasi jų teritorijoje, būtų 
vertinama centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu jų kompetentingos institucijos, 
jei įmanoma, kartu su gamintoju.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad visa jų pagal 61 straipsnį 
gauta informacija apie incidentą, kuris 
įvyko jų teritorijoje, arba vietos saugos 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo arba 
turi būti imtasi jų teritorijoje, būtų 
vertinama centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu jų kompetentingos institucijos, 
jei įmanoma, kartu su gamintoju.

Or. en

Pakeitimas 653
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tai pranešimai, gauti pagal 61 
straipsnio 3 dalį, ir kompetentinga 
institucija įsitikina, kad pranešimai yra 
susiję su sunkių padarinių sukėlusiu
incidentu, ji nedelsdama perduoda tuos 
pranešimus į elektroninę sistemą, nurodytą 
62 straipsnyje, išskyrus tuos atvejus, kai 

Jeigu tai pranešimai, gauti pagal 
61 straipsnio 3 dalį, ir kompetentinga 
institucija įsitikina, kad pranešimai yra 
susiję su incidentu, ji nedelsdama perduoda 
tuos pranešimus į elektroninę sistemą, 
nurodytą 62 straipsnyje.
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dėl to paties incidento jau pranešė 
gamintojas.

Or. en

Pakeitimas 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos atlieka rizikos vertinimą dėl 
sunkių padarinių sukėlusių incidentų, apie 
kuriuos pranešta, arba vietos saugos 
taisomųjų veiksmų, atsižvelgdamos į tokius 
kriterijus kaip priežastinis ryšys, 
aptinkamumas ir problemos pasikartojimo 
tikimybė, prietaiso naudojimo dažnumas, 
tikimybė, kad bus padaryta žala, ir žalos 
mastas, prietaiso klinikinė nauda, 
numatomi ir potencialūs naudotojai ir 
paveikti gyventojai. Jos taip pat įvertina 
vietos saugos taisomųjų veiksmų, kurių 
imasi gamintojas ar kurių jis numato imtis, 
tinkamumą ir bet kurių kitų taisomųjų 
veiksmų poreikį ir pobūdį. Jos stebi 
gamintojo atliekamą incidento tyrimą.

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos atlieka rizikos vertinimą dėl 
sunkių padarinių sukėlusių incidentų, apie 
kuriuos pranešta, arba vietos saugos 
taisomųjų veiksmų, atsižvelgdamos į tokius 
kriterijus kaip priežastinis ryšys, 
aptinkamumas ir problemos pasikartojimo 
tikimybė, prietaiso naudojimo dažnumas, 
tikimybė, kad bus padaryta žala, ir žalos 
mastas, prietaiso klinikinė nauda, 
numatomi ir potencialūs naudotojai ir 
paveikti gyventojai. Jos taip pat įvertina 
vietos saugos taisomųjų veiksmų, kurių 
imasi gamintojas ar kurių jis numato imtis, 
tinkamumą ir bet kurių kitų taisomųjų 
veiksmų poreikį ir pobūdį. Jos stebi 
gamintojo atliekamą incidento tyrimą, taip 
pat jos atsižvelgia į pacientų nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos atlieka rizikos vertinimą dėl 

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos atlieka rizikos vertinimą dėl 
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sunkių padarinių sukėlusių incidentų, apie 
kuriuos pranešta, arba vietos saugos 
taisomųjų veiksmų, atsižvelgdamos į tokius 
kriterijus kaip priežastinis ryšys, 
aptinkamumas ir problemos pasikartojimo 
tikimybė, prietaiso naudojimo dažnumas, 
tikimybė, kad bus padaryta žala, ir žalos 
mastas, prietaiso klinikinė nauda, 
numatomi ir potencialūs naudotojai ir 
paveikti gyventojai. Jos taip pat įvertina 
vietos saugos taisomųjų veiksmų, kurių 
imasi gamintojas ar kurių jis numato imtis, 
tinkamumą ir bet kurių kitų taisomųjų 
veiksmų poreikį ir pobūdį. Jos stebi 
gamintojo atliekamą incidento tyrimą.

incidentų, apie kuriuos pranešta, arba 
vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
atsižvelgdamos į tokius kriterijus kaip 
priežastinis ryšys, aptinkamumas ir 
problemos pasikartojimo tikimybė, 
prietaiso naudojimo dažnumas, tikimybė, 
kad bus padaryta žala, ir žalos mastas, 
prietaiso klinikinė nauda, numatomi ir 
potencialūs naudotojai ir paveikti 
gyventojai. Jos taip pat įvertina vietos 
saugos taisomųjų veiksmų, kurių imasi 
gamintojas ar kurių jis numato imtis, 
tinkamumą ir bet kurių kitų taisomųjų 
veiksmų poreikį ir pobūdį. Jos stebi 
gamintojo atliekamą incidento tyrimą.

Or. en

Pakeitimas 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai 1 straipsnio 4 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodyti prietaisai ir jeigu 
sunkių padarinių sukėlęs incidentas arba 
vietos saugos taisomieji veiksmai gali būti 
susiję su medžiaga, kuri, jei naudojama 
atskirai, būtų laikoma vaistu, vertinančioji 
kompetentinga institucija arba 
koordinuojanti kompetentinga institucija, 
nurodyta 6 dalyje, praneša atitinkamai 
vaistų srities kompetentingai institucijai 
arba Europos vaistų agentūrai (EMA), kad 
buvo konsultuotasi su paskelbtąja įstaiga, 
kaip numatyta 42 straipsnio 2 dalies antroje 
pastraipoje.

Jei tai 1 straipsnio 4 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodyti prietaisai ir jeigu 
incidentas arba vietos saugos taisomieji 
veiksmai gali būti susiję su medžiaga, kuri, 
jei naudojama atskirai, būtų laikoma vaistu, 
vertinančioji kompetentinga institucija arba 
koordinuojanti kompetentinga institucija, 
nurodyta 6 dalyje, praneša atitinkamai 
vaistų srities kompetentingai institucijai 
arba Europos vaistų agentūrai (EMA), kad 
buvo konsultuotasi su paskelbtąja įstaiga, 
kaip numatyta 42 straipsnio 2 dalies antroje 
pastraipoje.

Or. en
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Pakeitimas 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai prietaisai, kuriems taikomas šis 
reglamentas pagal 1 straipsnio 2 dalies e 
punktą ir jeigu sunkių padarinių sukėlęs
incidentas arba vietos saugos taisomieji 
veiksmai gali būti susiję su žmogaus
kilmės audiniais ar ląstelėmis, naudojamais 
prietaiso gamybai, kompetentinga 
institucija arba koordinuojanti 
kompetentinga institucija, nurodyta 6 
dalyje, praneša atitinkamai kompetentingai 
institucijai, atsakingai už žmogaus audinius 
ir ląsteles, kad buvo konsultuotasi su 
paskelbtąja įstaiga vadovaujantis 42 
straipsnio 2 dalies trečia pastraipa.

Jei tai prietaisai, kuriems taikomas šis 
reglamentas pagal 1 straipsnio 2 dalies 
e punktą ir jeigu incidentas arba vietos 
saugos taisomieji veiksmai gali būti susiję 
su žmogaus kilmės audiniais ar ląstelėmis, 
naudojamais prietaiso gamybai, 
kompetentinga institucija arba 
koordinuojanti kompetentinga institucija, 
nurodyta 6 dalyje, praneša atitinkamai 
kompetentingai institucijai, atsakingai už 
žmogaus audinius ir ląsteles, kad buvo 
konsultuotasi su paskelbtąja įstaiga 
vadovaujantis 42 straipsnio 2 dalies trečia 
pastraipa.

Or. en

Pakeitimas 658
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikusi vertinimą, vertinančioji 
kompetentinga institucija per elektroninę 
sistemą, nurodytą 62 straipsnyje, 
nedelsdama informuoja kitas 
kompetentingas institucijas apie 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi arba 
planuoja imtis gamintojas arba jis 
priverstas jų imtis siekdamas sumažinti 
sunkių padarinių sukėlusio incidento
pasikartojimo riziką, įskaitant informaciją 
apie jį lėmusius įvykius ir apie vertinimo 
rezultatus.

4. Atlikusi vertinimą, vertinančioji 
kompetentinga institucija per elektroninę 
sistemą, nurodytą 62 straipsnyje, 
nedelsdama informuoja kitas 
kompetentingas institucijas apie 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi arba 
planuoja imtis gamintojas arba jis 
priverstas jų imtis siekdamas sumažinti 
pasikartojimo riziką, įskaitant informaciją 
apie jį lėmusius įvykius ir apie vertinimo 
rezultatus.
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Or. en

Pakeitimas 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu panašūs sunkių padarinių sukėlę
incidentai, susiję su to paties gamintojo tuo 
pačiu prietaisu arba prietaiso tipu, pasitaiko 
daugiau nei vienoje valstybėse narėje;

a) jeigu panašūs incidentai, susiję su to 
paties gamintojo tuo pačiu prietaisu arba
prietaiso tipu, pasitaiko daugiau nei vienoje 
valstybėse narėje;

Or. en

Pakeitimas 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stebėti gamintojo atliekamą sunkių 
padarinių sukėlusio incidento tyrimą ir 
taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis;

a) stebėti gamintojo atliekamą incidento 
tyrimą ir taisomuosius veiksmus, kurių 
reikia imtis;

Or. en

Pakeitimas 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) konsultuotis su paskelbtąja įstaiga, kuri 
išdavė susijusio prietaiso sertifikatą pagal 
45 straipsnį, dėl sunkių padarinių 
sukėlusio incidento įtakos sertifikato 

b) konsultuotis su paskelbtąja įstaiga, kuri 
išdavė susijusio prietaiso sertifikatą pagal 
45 straipsnį, dėl incidento įtakos sertifikato 
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galiojimui; galiojimui;

Or. en

Pakeitimas 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prietaisų, priskiriamų IIb ir III klasėms, 
gamintojai praneša per 62 straipsnyje 
nurodytą elektroninę sistemą apie bet kokį 
statistiškai reikšmingą incidentų, kurie 
nėra sunkių padarinių sukėlę incidentai
ar nesukelia tikėtino nepageidaujamo 
šalutinio poveikio, padažnėjimą ar 
pavojingumo padidėjimą, kuris daro didelį 
poveikį I priedo 1 ir 5 skirsniuose 
nurodytai rizikos ir naudos analizei ar kuris 
lėmė arba gali lemti neleistiną riziką 
pacientų, naudotojų ar kitų asmenų 
sveikatai ir saugai, palyginti su numatoma 
nauda. Reikšmingas padidėjimas 
nustatomas, atlikus palyginimą su 
numatomu tokių incidentų dažnumu ar 
pavojingumu ar tikėtinu nepageidaujamu 
šalutiniu poveikiu dėl prietaiso ar prietaisų 
grupės ar kategorijos per tam tikrą 
laikotarpį, kaip nustatyta gamintojo 
atitikties vertinime. Taikomos 63 straipsnio 
nuostatos.

Prietaisų, priskiriamų IIb ir III klasėms, 
gamintojai praneša per 62 straipsnyje 
nurodytą elektroninę sistemą apie bet kokį 
statistiškai reikšmingą visų incidentų ar 
tikėtino nepageidaujamo šalutinio 
poveikio, padažnėjimą ar pavojingumo 
padidėjimą, kuris daro didelį poveikį I 
priedo 1 ir 5 skirsniuose nurodytai rizikos 
ir naudos analizei ar kuris lėmė arba gali 
lemti neleistiną riziką pacientų, naudotojų 
ar kitų asmenų sveikatai ir saugai, palyginti 
su numatoma nauda. Reikšmingas 
padidėjimas nustatomas, atlikus 
palyginimą su numatomu tokių incidentų 
dažnumu ar pavojingumu ar tikėtinu 
nepageidaujamu šalutiniu poveikiu dėl 
prietaiso ar prietaisų grupės ar kategorijos 
per tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta 
gamintojo atitikties vertinime. Taikomos 
63 straipsnio nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 663
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Medicinos prietaisai, kuriems taikomi 
Europos Sąjungos teisės aktai dėl kraujo 
kokybės ir saugos
1. Šiuo reglamentu neturėtų būti 
[originale praleistas veiksmažodis –
vertėjo pastaba] jau esamos ir taikomos 
Europos lygmens nuostatos dėl kraujo ir 
kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, 
perdirbimo, laikymo bei paskirstymo.
2. Medicinos prietaisai kraujui ir kraujo 
komponentams surinkti, ištirti, perdirbti, 
laikyti bei paskirstyti reglamentuojami 
daugiausia Europos Sąjungos direktyva 
2002/98/EB ir 2003 m. sausio 27 d. 
Tarybos priimtais kraujo ir kraujo 
komponentų surinkimo, ištyrimo, 
perdirbimo, laikymo bei paskirstymo 
kokybės ir saugos standartais.
3. Atsekamumo ir budrumo priemonės 
kraujo ir kraujo komponentų srityje yra 
aukštesnio standarto negu šiame 
reglamente, todėl dėl pacientų intereso jas 
reikėtų išlaikyti.

Or. de

Pakeitimas 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sunkių padarinių sukėlusių incidentų 
tipologijos ir vietos saugos taisomųjų 
veiksmų dėl konkrečių prietaisų arba 
prietaisų kategorijų ar grupių;

a) incidentų tipologijos ir vietos saugos 
taisomųjų veiksmų dėl konkrečių prietaisų 
arba prietaisų kategorijų ar grupių;

Or. en
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Pakeitimas 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suderintų pranešimų apie sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus ir vietos 
saugos taisomuosius veiksmus, periodinių 
pranešimų santraukų ir pranešimų apie 
tendencijas, kuriuos gamintojai teikia, kaip 
nurodyta 61 ir 64 straipsniuose, formų;

b) suderintų pranešimų apie incidentus ir 
vietos saugos taisomuosius veiksmus, 
periodinių pranešimų santraukų ir 
pranešimų apie tendencijas, kuriuos 
gamintojai teikia, kaip nurodyta 61 ir 
64 straipsniuose, formų;

Or. en

Pakeitimas 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pranešimų apie sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus ir vietos saugos 
taisomuosius veiksmus, periodinių 
pranešimų santraukų ir pranešimų apie 
tendencijas, kuriuos teikia gamintojai, 
teikimo terminų, atsižvelgiant į reiškinio, 
apie kurį pranešama, kaip nurodyta 61 ir 64 
straipsniuose, padarinių sunkumą;

c) pranešimų apie incidentus ir vietos 
saugos taisomuosius veiksmus, periodinių 
pranešimų santraukų ir pranešimų apie 
tendencijas, kuriuos teikia gamintojai, 
teikimo terminų, atsižvelgiant į reiškinio, 
apie kurį pranešama, kaip nurodyta 61 ir 
64 straipsniuose, padarinių sunkumą;

Or. en

Pakeitimas 667
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama įgyvendinimo aktus Komisija 
iš anksto konsultuojasi su MPPG. 

Or. en

Pagrindimas

Tam kad būtų užtikrintas skaidrumas ir visapusiškas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas, 
Komisija turėtų paprastai konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis per Medicinos prietaisų 
patariamąją grupę, MPPG. 

Pakeitimas 668
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
67 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

67a straipsnis
Veiklos vykdytojų tikrinimas

1. Rinkos priežiūros srityje kiekvienos 
valstybės narės kompetentinga valdžios 
institucija, atlikdama tinkamus 
patikrinimus, užtikrina, kad veiklos 
vykdytojai, kurių medicinos prietaisai 
pateikiami Sąjungos rinkai, laikytųsi šio 
reglamento nuostatų.
Šiuos veiklos vykdytojų patalpų 
patikrinimus, atsižvelgdama į riziką, 
atlieka valstybės narės, kurioje veiklos 
vykdytojas įsikūręs, kompetentinga 
valdžios institucija.
2. Tokius patikrinimus atlieka pareigūnai, 
atstovaujantys kompetentingai institucijai, 
kuriai suteikti įgaliojimai:
a) patekti į ekonominės veiklos vykdytojų 
patalpas ir fiziškai patikrinti patalpas ir 
veiksmus, daromus su prietaisais, kurie 
skirti pateikti Sąjungos rinkai;
b) paimti būtinus pavyzdžius, kad galėtų 
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atlikti nepriklausomus tyrimus oficialioje 
laboratorijoje;
c) išnagrinėti visus dokumentus ar visą 
informaciją, susijusią su patikrinimo 
objektu;
d) patikrinti patalpas, archyvus ir 
dokumentus, susijusius su bendrų 
saugumo normų laikymusi ir rezultatais ir 
reikalavimais budrumo srityje, kurių 
laikosi ekonominės veiklos vykdytojai.
Šiems kompetentingos valdžios institucijos 
pareigūnams gali padėti kompetentingos 
valdžios institucijos paskirti ekspertai.
3. Atlikusi kiekvieną patikrinimą, 
nustatytą šio straipsnio 1 dalyje, 
kompetentinga valdžios institucija 
pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma, ar 
tikrinama įstaiga laikosi teisinių ir 
techninių reikalavimų, taikomų pagal šį 
reglamentą.
Patikrinimą atlikusi kompetentinga 
institucija perteikia tokios ataskaitos 
turinį patikrintam subjektui. Prieš 
patvirtindama ataskaitą, kompetentinga 
institucija suteikia patikrintam 
ekonominės veiklos vykdytojui galimybę 
pateikti pastabų.
Galutinė šioje dalyje minima tikrinimo 
ataskaita išsaugoma 27 straipsnio f dalyje 
nurodytoje elektroninėje sistemoje. 
Elektroninėje sistemoje esanti informacija 
turi būti prieinama valstybėms narėms, 
Komisijai ir paskelbtosioms įstaigoms. 
4. Jeigu valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija įtaria, kad kitoje 
valstybėje narėje įsikūręs ekonominės 
veiklos vykdytojas nesilaiko teisinių 
reikalavimų, nurodytų šiame reglamente, 
arba jeigu ji nori išnagrinėti konkrečią 
temą, jis gali šios valstybės narės prašyti 
papildomos informacijos ir paprašyti 
atlikti patikrinimą arba atlikti bendrą 
patikrinimą. Šie patikrinimai taip pat gali 
būti atliekami valstybės narės arba 
Komisijos prašymu.



PE510.767v01-00 40/173 AM\936128LT.doc

LT

5. Nepažeidžiant galimų susitarimų, 
kuriuos sudarė Sąjunga ir trečiosios šalys, 
1 dalyje nurodyti patikrinimai taip pat gali 
vykti ekonominės veiklos vykdytojo, 
įsikūrusio trečiojoje šalyje, patalpose, jei 
ketinama pateikti prietaisą Sąjungos 
rinkai. Šiuo tikslu trečiojoje šalyje 
įsikūręs ekonominės veiklos vykdytojas 
turi atlikti šiame straipsnyje nurodytą 
patikrinimą.
6. Valstybių narių kompetentingų valdžios 
institucijų bendradarbiavimas apima 
keitimąsi informacija apie tikrinimo 
programas ir atliktų patikrinimų 
rezultatus. Valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos taip 
pat bendradarbiauja koordinuojant 
patikrinimus Sąjungoje ir trečiosiose 
šalyse, ypač konkrečiais klausimais. Apie 
tai turi būti pranešta Komisijai.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia nustatyti veiklos vykdytojų tikrinimo, kurį atlieka kompetentingos valdžios institucijos, 
principą, nes tai yra pagrindinė rinkos priežiūros sudedamoji dalis. Kaip numatyta 
Direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, 
reikėtų pasiūlyti įtraukti naują straipsnį, kuriame būtų nustatytas medicinos prietaisų 
sektoriaus veiklos vykdytojų tikrinimo, kurį atlieka kompetentingos valdžios institucijos, 
principas.

Pakeitimas 669
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos tinkamai 
tikrina prietaiso savybes ir veiksmingumą, 
įskaitant, jei tikslinga, dokumentų peržiūrą 
bei fizinį ir laboratorinį atitinkamų 
pavyzdžių tikrinimą. Jos atsižvelgia į 
nustatytus principus dėl rizikos vertinimo ir 

1. Kompetentingos institucijos tinkamai 
tikrina prietaiso savybes ir veiksmingumą, 
įskaitant, jei tikslinga, dokumentų peržiūrą 
bei fizinį ir laboratorinį atitinkamų 
pavyzdžių tikrinimą. Jos atsižvelgia į 
nustatytus principus dėl rizikos vertinimo ir 
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rizikos valdymo, budrumo duomenis ir 
skundus. Kompetentingos institucijos gali 
reikalauti, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai pateiktų turimus dokumentus ir 
informaciją, jų manymu, reikalingą jų 
veiklai vykdyti, ir būtinais ir pagrįstais 
atvejais patekti į ekonominės veiklos 
vykdytojų patalpas ir paimti reikiamus 
prietaisų pavyzdžius. Jos gali sunaikinti 
arba kitaip padaryti nebenaudojamus didelį 
pavojų keliančius prietaisus, jeigu, jų 
manymu, toks veiksmas yra būtinas.

rizikos valdymo, budrumo duomenis ir 
skundus. Kompetentingos institucijos gali 
reikalauti, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai pateiktų turimus dokumentus ir 
informaciją, jų manymu, reikalingą jų 
veiklai vykdyti, ir būtinais ir pagrįstais 
atvejais, taip pat iš anksto nepaskelbus,
patekti į ekonominės veiklos vykdytojų 
patalpas ir paimti reikiamus prietaisų 
pavyzdžius. Jos gali sunaikinti arba kitaip 
padaryti nebenaudojamus didelį pavojų 
keliančius prietaisus, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant kuo labiau sumažinti apgavysčių riziką, tinkama atlikti medicinos prietaisų gamybos 
patikrinimus ir iš anksto nepaskelbus.

Pakeitimas 670
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos tinkamai 
tikrina prietaiso savybes ir veiksmingumą, 
įskaitant, jei tikslinga, dokumentų peržiūrą 
bei fizinį ir laboratorinį atitinkamų 
pavyzdžių tikrinimą. Jos atsižvelgia į 
nustatytus principus dėl rizikos vertinimo ir 
rizikos valdymo, budrumo duomenis ir 
skundus. Kompetentingos institucijos gali 
reikalauti, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai pateiktų turimus dokumentus ir 
informaciją, jų manymu, reikalingą jų 
veiklai vykdyti, ir būtinais ir pagrįstais 
atvejais patekti į ekonominės veiklos 
vykdytojų patalpas ir paimti reikiamus 
prietaisų pavyzdžius. Jos gali sunaikinti 
arba kitaip padaryti nebenaudojamus didelį 
pavojų keliančius prietaisus, jeigu, jų 

1. Kompetentingos institucijos tinkamai 
tikrina prietaiso savybes ir veiksmingumą, 
įskaitant, jei tikslinga, dokumentų peržiūrą 
bei fizinį ir laboratorinį atitinkamų 
pavyzdžių tikrinimą. Jos atsižvelgia į 
nustatytus principus dėl rizikos vertinimo ir 
rizikos valdymo, budrumo duomenis ir 
skundus. Kompetentingos institucijos gali 
reikalauti, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai pateiktų turimus dokumentus ir 
informaciją, jų manymu, reikalingą jų 
veiklai vykdyti ir patekti į ekonominės 
veiklos vykdytojų patalpas ir paimti 
reikiamus prietaisų pavyzdžius, kad 
oficialios laboratorijos atliktų jų analizę. 
Jos gali sunaikinti arba kitaip padaryti 
nebenaudojamus didelį pavojų keliančius 
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manymu, toks veiksmas yra būtinas. prietaisus, jeigu, jų manymu, toks 
veiksmas yra būtinas.

Or. en

Pakeitimas 671
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos tinkamai 
tikrina prietaiso savybes ir veiksmingumą, 
įskaitant, jei tikslinga, dokumentų peržiūrą 
bei fizinį ir laboratorinį atitinkamų 
pavyzdžių tikrinimą. Jos atsižvelgia į 
nustatytus principus dėl rizikos vertinimo ir 
rizikos valdymo, budrumo duomenis ir 
skundus. Kompetentingos institucijos gali 
reikalauti, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai pateiktų turimus dokumentus ir 
informaciją, jų manymu, reikalingą jų 
veiklai vykdyti, ir būtinais ir pagrįstais
atvejais patekti į ekonominės veiklos 
vykdytojų patalpas ir paimti reikiamus 
prietaisų pavyzdžius. Jos gali sunaikinti 
arba kitaip padaryti nebenaudojamus didelį
pavojų keliančius prietaisus, jeigu, jų 
manymu, toks veiksmas yra būtinas.

1. Kompetentingos institucijos tinkamai 
tikrina prietaiso savybes ir veiksmingumą, 
įskaitant, jei tikslinga, dokumentų peržiūrą 
bei fizinį ir laboratorinį atitinkamų 
pavyzdžių tikrinimą. Jos atsižvelgia į 
nustatytus principus dėl rizikos vertinimo ir 
rizikos valdymo, budrumo duomenis ir 
skundus. Kompetentingos institucijos gali 
reikalauti, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai pateiktų turimus dokumentus ir 
informaciją, jų manymu, reikalingą jų 
veiklai vykdyti, ir būtinais atvejais patekti į 
ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir 
paimti reikiamus prietaisų pavyzdžius. Jos 
gali sunaikinti arba kitaip padaryti 
nebenaudojamus pavojų keliančius 
prietaisus, jeigu, jų manymu, toks 
veiksmas yra būtinas.

Or. en

Pakeitimas 672
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kompetentingos institucijos skiria 
inspektorius, kuriems suteikti įgaliojimai 
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atlikti patikrinimus, nurodytus 1 dalyje. 
Atlikti šiuos patikrinimus gali padėti 
kompetentingų institucijų skirti ekspertai. 
Patikslinimus atlieka tos valstybės narės 
inspektoriai, kurioje yra ekonominės 
veiklos vykdytojas.

Or. en

Pakeitimas 673
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iš anksto nepaskelbtų patikrinimų 
pobūdį ir apimtį bei ekonominės veiklos 
vykdytojo dėl iš anksto nepaskelbtų 
patikrinimų patirtas išlaidas galima 
priskaičiuoti prie reguliarių patikrinimų, 
jei patikrinimo metu nebuvo nustatyta 
jokių esminių pažeidimų. Organizuojant 
ir atliekant iš anksto nepaskelbtus 
patikrinimus reikia visada atsižvelgti į 
proporcingumo principą, visų pirma į to 
prietaiso keliamą pavojų.

Or. de

Pakeitimas 674
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės periodiškai persvarsto ir 
vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. 
Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas 
ne rečiau kaip kas ketverius metus, o 
persvarstymo ir vertinimo rezultatai 

2. Valstybės narės periodiškai planuoja 
savo vykdomą priežiūrą, ją persvarsto ir 
vertina, kaip ji veikia. Šiuo tikslu valstybės 
narės parengia strateginius patikrinimų 
planus, kuriuose pateikia rizikos 
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pateikiami kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai. Atitinkama valstybė narė 
skelbia apibendrintus rezultatus viešai.

klasifikaciją ir nurodo priežiūros 
intervalus, priežiūros priemonių pobūdį ir 
patikrinimams atlikti reikalingus 
žmogiškuosius ir materialinius išteklius. 
Šis veiklos persvarstymas ir vertinimas 
vykdomas ne rečiau kaip kas ketverius 
metus, o persvarstymo ir vertinimo 
rezultatai pateikiami kitoms valstybėms 
narėms ir Komisijai. Komisija gali teikti 
rekomendacijas, kaip pakoreguoti 
patikrinimų planus. Atitinkama valstybė 
narė skelbia apibendrintus rezultatus ir 
Komisijos rekomendacijas viešai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių, o kartu aukšto pacientų apsaugos lygio, yra 
tinkama vykdyti strateginę medicinos prietaisų gamybos priežiūrą atsižvelgiant į jų keliamą 
riziką pacientų sveikatai.

Pakeitimas 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės periodiškai persvarsto ir 
vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. 
Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas 
ne rečiau kaip kas ketverius metus, o 
persvarstymo ir vertinimo rezultatai 
pateikiami kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai. Atitinkama valstybė narė 
skelbia apibendrintus rezultatus viešai.

2. Valstybės narės periodiškai persvarsto ir 
vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. 
Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas 
ne rečiau kaip kas dvejus metus, o 
persvarstymo ir vertinimo rezultatai 
pateikiami kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai. Atitinkama valstybė narė 
skelbia apibendrintus rezultatus viešai.

Or. en

Pakeitimas 676
Nora Berra
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Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nepažeidžiant tarptautinių susitarimų, 
kuriuos sudarė Sąjunga ir trečiosios šalys, 
1 dalyje nurodyti patikrinimai taip pat gali 
vykti ekonominės veiklos vykdytojo, 
įsikūrusio trečiojoje šalyje, patalpose, jei 
ketinama pateikti prietaisą Sąjungos 
rinkai.

Or. en

Pakeitimas 677
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Atlikusi kiekvieną 1 dalyje nurodytą 
patikrinimą, atitinkama kompetentinga 
institucija praneša tikrintam ekonominės 
veiklos vykdytojui apie atitikties šiam 
reglamentui lygį. Prieš patvirtindama 
ataskaitą, kompetentinga institucija 
suteikia patikrintam ekonominės veiklos 
vykdytojui galimybę pateikti pastabų.

Or. en

Pakeitimas 678
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Komisija parengia išsamias gaires dėl 
šiame straipsnyje nurodytų patikrinimų 
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atlikimo principų, visų pirma dėl 
inspektorių kvalifikacijos ir tikrinimo 
nuostatų, taip pat dėl galimybės 
susipažinti su ekonominės veiklos 
vykdytojų turimais duomenimis ir 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 679
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta 
informacija nedelsiant perduodama per 
elektroninę sistemą visoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir turi būti 
prieinama valstybėms narėms ir Komisijai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta 
informacija nedelsiant perduodama per 
elektroninę sistemą visoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir turi būti 
prieinama valstybėms narėms, Komisijai ir 
paskelbtosioms įstaigoms.

Or. en

Pagrindimas

Paskelbtųjų įstaigų integracija į rinkos priežiūros institucijų keitimosi informacija sistemą 
turėtų būti išplėsta ir aiškiai apibrėžta. Visų pirma paskelbtosioms įstaigoms reikia (pagal 
automatizuotų, suderintų ryšių procedūrų sistemą) konsoliduotos informacijos, kad jos galėtų 
aptikti naujus įvykius, nedelsiant atsižvelgti į naują informaciją ir greitai bei tinkamai 
reaguoti į atvejus ir incidentus, pvz., per grįžtamuosius patikrinimus, sustabdant ar atšaukiant 
sertifikatą.

Pakeitimas 680
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta 
informacija nedelsiant perduodama per 

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta 
informacija nedelsiant perduodama per 
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elektroninę sistemą visoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir turi būti 
prieinama valstybėms narėms ir Komisijai.

elektroninę sistemą visoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir turi būti 
prieinama valstybėms narėms ir Komisijai.
Komisija, pasikonsultavusi su Medicinos 
prietaisų koordinavimo grupe, kas 6 
mėnesius pateikia šios informacijos 
apžvalgą visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams.  Ši informacija 
turi būti prieinama Europos duomenų 
banke, kuris minimas 27 straipsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei būtų naudinga budrumo ir su rinkos 
priežiūra susijusios informacijos apžvalga.  Kadangi šią informaciją reikės tvarkyti laikantis 
ypatingų reikalavimų, MPKG yra tinkamas forumas teikti šią informaciją Europos duomenų 
bankui.

Pakeitimas 681
Mairead McGuinness

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68 straipsnio 1 dalies a, b, c ir 
d punktuose minima informacija turi būti 
prieinama MPKG, kuri pirmajame 
posėdyje po tos informacijos gavimo 
perduoda ją MPPG.

Or. en

Pakeitimas 682
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės kompetentingos Jei valstybės narės kompetentingos 
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institucijos, remdamosi budrumo 
duomenimis ar kitokia informacija, turi 
pagrindo manyti, kad prietaisas kelia riziką 
pacientų, naudotojų ar kitų asmenų 
sveikatai ar saugai, jos atlieka atitinkamo 
prietaiso įvertinimą, apimantį visus šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus, kurie 
yra susiję su rizika, kurią kelia prietaisas. 
Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai 
prireikus bendradarbiauja su 
kompetentingomis institucijomis.

institucijos, remdamosi budrumo 
duomenimis ar kitokia informacija, turi 
pagrindo manyti, kad prietaisas kelia riziką 
pacientų, naudotojų ar kitų asmenų 
sveikatai ar saugai, jos atlieka atitinkamo 
prietaiso įvertinimą, apimantį visus šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus, kurie 
yra susiję su rizika, kurią kelia prietaisas. 
Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai 
prireikus bendradarbiauja su 
kompetentingomis institucijomis. 
Atlikdamos šį įvertinimą kompetentingos 
valdžios institucijos informuoja už 
priežiūrą atsakingas paskelbtąsias 
įstaigas, jeigu prietaisas priskiriamas IIa, 
IIb, ar II klasei, taip pat kitas 
kompetentingas valdžios institucijas apie 
įvertinimo rezultatus ir priemones, kurių 
bus imamasi atsižvelgiant į įvertinimo 
rezultatus.

Or. fr

Pakeitimas 683
Mairead McGuinness

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Jei valstybės narės kompetentingos 
institucijos, remdamosi budrumo 
duomenimis ar kitokia informacija, turi 
pagrindo manyti, kad prietaisas kelia 
riziką pacientų, naudotojų ar kitų asmenų 
sveikatai ar saugai, jos gali atlikti 
atitinkamo prietaiso vertinimą, apimantį 
visus šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus, kurie yra susiję su prietaiso 
keliama rizika. Atitinkami ekonominės 
veiklos vykdytojai prireikus 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
institucijomis.

Or. en
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Pakeitimas 684
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atlikdamos vertinimą pagal 69 
straipsnį kompetentingos institucijos 
nustato, kad prietaisas, kuri kelia riziką 
pacientų, naudotojų ar kitų asmenų 
sveikatai ar saugai, neatitinka šio 
reglamento reikalavimų, jos nedelsdamos
pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės 
veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų ir 
tinkamai pagrįstų taisomųjų veiksmų, kad 
prietaisas atitiktų šiuos reikalavimus, 
uždrausti arba apriboti prietaiso tiekimą 
rinkai, taikyti prietaisui specialius 
reikalavimus, pašalinti prietaisą iš rinkos 
arba jį susigrąžinti per pagrįstą laikotarpį, 
proporcingą atsižvelgiant į rizikos pobūdį.

1. Jeigu atlikdamos vertinimą pagal 69 
straipsnį kompetentingos institucijos 
nustato, kad prietaisas, kuri kelia riziką 
pacientų, naudotojų ar kitų asmenų 
sveikatai ar saugai, neatitinka šio 
reglamento reikalavimų, jos tuoj pat
pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės 
veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų ir 
tinkamai pagrįstų taisomųjų veiksmų, kad 
prietaisas atitiktų šiuos reikalavimus, 
uždrausti arba apriboti prietaiso tiekimą 
rinkai, taikyti prietaisui specialius 
reikalavimus, pašalinti prietaisą iš rinkos 
arba jį susigrąžinti per pagrįstą ir 
proporcingą atsižvelgiant į rizikos pobūdį 
laikotarpį, kuris yra aiškiai apibrėžtas ir 
apie kurį pranešta atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui.

Or. en

Pakeitimas 685
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai kompetentingos institucijos mano, 
kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline 
teritorija, jos informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir 
apie veiksmus, kurių jų reikalavimu turi 
imtis ekonominės veiklos vykdytojai, per 
68 straipsnyje nurodytą elektroninę 

2. Kai kompetentingos institucijos mano, 
kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline 
teritorija, jos nedelsdamos informuoja 
Komisiją ir kitas valstybes nares apie 
vertinimo rezultatus ir apie veiksmus, kurių 
jų reikalavimu turi imtis ekonominės 
veiklos vykdytojai, per 68 straipsnyje 
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sistemą. nurodytą elektroninę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 686
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrina, kad visų prietaisų, kuriuos jie 
tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu būtų 
imtasi visų atitinkamų taisomųjų veiksmų.

3. Ekonominės veiklos vykdytojai 
nedelsdami užtikrina, kad visų prietaisų, 
kuriuos jie tiekė rinkai visoje Sąjungoje, 
atžvilgiu būtų imtasi visų atitinkamų 
taisomųjų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Jeigu atitinkami prietaisai turi būti 
susigrąžinti, ekonominės veiklos 
vykdytojas deda visas reikiamas 
pastangas, kad susigrąžinimas būtų 
užbaigtas iki aiškiai apibrėžto laikotarpio, 
apie kurį jį informavo kompetentinga 
institucija, pabaigos, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 688
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes 
nares apie šias priemones per 68 
straipsnyje nurodytą elektroninę sistemą.

Jos tuoj pat informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares apie šias priemones per 
68 straipsnyje nurodytą elektroninę 
sistemą.

Or. en

Pakeitimas 689
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kitos valstybės narės nei ta, kuri 
inicijavo šią procedūrą, nedelsdamos 
praneša Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms apie bet kokią turimą papildomą 
informaciją, susijusią su atitinkamo 
prietaiso neatitiktimi ir apie visas 
priemones, kurias jos priėmė dėl 
atitinkamo prietaiso. Jeigu jos nepritaria 
nacionalinei priemonei, apie kurią buvo 
pranešta, jos nedelsdamos praneša 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
apie savo prieštaravimus per 68 straipsnyje 
nurodytą elektroninę sistemą.

6. Kitos valstybės narės nei ta, kuri 
inicijavo šią procedūrą, nedelsdamos 
praneša Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms apie bet kokią turimą papildomą 
informaciją, susijusią su atitinkamo 
prietaiso neatitiktimi ir apie visas 
priemones, kurias jos priėmė dėl 
atitinkamo prietaiso. Jeigu jos nepritaria 
nacionalinei priemonei, apie kurią buvo 
pranešta, jos tuoj pat praneša Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms apie savo 
prieštaravimus per 68 straipsnyje nurodytą 
elektroninę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 690
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per du mėnesius nuo 4 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo nei 
valstybė narė, nei Komisija nepareiškė 
prieštaravimo pereinamojo laikotarpio 
priemonei, kurią taiko valstybė narė, ta 
priemonė laikoma pagrįsta.

7. Jeigu per vieną mėnesį nuo 4 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo nei 
valstybė narė, nei Komisija nepareiškė 
prieštaravimo pereinamojo laikotarpio 
priemonei, kurią taiko valstybė narė, ta 
priemonė laikoma pagrįsta.

Or. en

Pakeitimas 691
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Visos valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nedelsiant imamasi reikiamų ribojamųjų 
priemonių dėl atitinkamo prietaiso.

8. Visos valstybės narės užtikrina, kad būtų 
tuoj pat imamasi reikiamų ribojamųjų 
priemonių dėl atitinkamo prietaiso.

Or. en

Pakeitimas 692
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
gavimo, kaip nurodyta 70 straipsnio 4 
dalyje, valstybė narė pareiškia 
prieštaravimų dėl laikinosios priemonės, 
kurios ėmėsi kita valstybė narė, arba jeigu 
Komisija mano, kad priemonė prieštarautų 
Sąjungos teisės aktams, Komisija įvertina 
nacionalinę priemonę. Remdamasi minėto 
vertinimo rezultatais, Komisija, priimdama 
įgyvendinimo teisės aktus, nusprendžia, ar 

1. Jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo 
gavimo, kaip nurodyta 70 straipsnio 
4 dalyje, valstybė narė pareiškia 
prieštaravimų dėl laikinosios priemonės, 
kurios ėmėsi kita valstybė narė, arba jeigu 
Komisija mano, kad priemonė prieštarautų 
Sąjungos teisės aktams, Komisija įvertina 
nacionalinę priemonę. Remdamasi minėto 
vertinimo rezultatais, Komisija, priimdama 
įgyvendinimo teisės aktus, nusprendžia, ar 
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nacionalinė priemonė yra pagrįsta ar ne. 
Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

nacionalinė priemonė yra pagrįsta ar ne. 
Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 693
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atlikdama vertinimą pagal 69 
straipsnį valstybė narė nustato, kad nors 
prietaisas buvo teisėtai pateiktas rinkai arba 
pradėtas naudoti, jis kelia riziką pacientų, 
vartotojų ar kitų asmenų sveikatai ar 
saugai, arba kelia riziką dėl kitų 
visuomenės sveikatos apsaugos aspektų, ji 
reikalauja atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo ar vykdytojų imtis visų tinkamų 
laikinųjų priemonių, siekdama užtikrinti, 
kad atitinkamas prietaisas, pateikiant jį 
rinkai arba pradedant naudoti, nebekeltų 
tos rizikos, pašalinti prietaisą iš rinkos ar jį 
susigrąžinti per pagrįstą laikotarpį, 
proporcingą atsižvelgiant į rizikos pobūdį.

1. Jeigu atlikdama vertinimą pagal 69 
straipsnį valstybė narė nustato, kad nors 
prietaisas buvo teisėtai pateiktas rinkai arba 
pradėtas naudoti, jis kelia riziką pacientų, 
vartotojų ar kitų asmenų sveikatai ar 
saugai, arba kelia riziką dėl kitų 
visuomenės sveikatos apsaugos aspektų, ji 
nedelsdama reikalauja atitinkamo 
ekonominės veiklos vykdytojo ar 
vykdytojų imtis visų tinkamų laikinųjų 
priemonių, siekdama užtikrinti, kad 
atitinkamas prietaisas, pateikiant jį rinkai 
arba pradedant naudoti, nebekeltų tos 
rizikos, pašalinti prietaisą iš rinkos ar jį 
susigrąžinti per pagrįstą laikotarpį, 
proporcingą atsižvelgiant į rizikos pobūdį.

Or. en

Pakeitimas 694
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 70 straipsnio, valstybė 
narė pareikalauja, kad atitinkamas 

1. Nepažeidžiant 70 straipsnio, valstybė 
narė pareikalauja, kad atitinkamas 
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ekonominės veiklos vykdytojas panaikintų 
susijusį neatitikimą per pagrįstą laikotarpį, 
kuris būtų proporcingas reikalavimų 
pažeidimui, kai ji padaro vieną iš šių 
išvadų:

ekonominės veiklos vykdytojas panaikintų 
susijusį neatitikimą per pagrįstą laikotarpį, 
kuris yra aiškiai apibrėžtas, apie kurį 
pranešta ir kuris būtų proporcingas 
reikalavimų pažeidimui, kai ji padaro vieną 
iš šių išvadų:

Or. en

Pakeitimas 695
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai ekonominės veiklos vykdytojas 
negali ištaisyti neatitikimo per laikotarpį, 
nurodytą 1 dalyje, valstybė narė imasi visų 
atitinkamų priemonių apriboti ar uždrausti 
tokio produkto tiekimą rinkai arba siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų susigrąžintas arba 
pašalintas iš rinkos. Ta valstybė narė 
informuoja Komisiją ir kitas valstybes 
nares apie šias priemones, naudodama 
elektroninę 68 straipsnyje nurodytą 
sistemą.

2. Kai ekonominės veiklos vykdytojas 
negali ištaisyti neatitikimo per laikotarpį, 
nurodytą 1 dalyje, valstybė narė tuoj pat
imasi visų atitinkamų priemonių apriboti ar 
uždrausti tokio produkto tiekimą rinkai 
arba siekiant užtikrinti, kad jis būtų 
susigrąžintas arba pašalintas iš rinkos. Ta 
valstybė narė tuoj pat informuoja Komisiją 
ir kitas valstybes nares apie šias priemones, 
naudodama elektroninę 68 straipsnyje 
nurodytą sistemą.

Or. en

Pakeitimas 696
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė, atlikusi įvertinimą, 
kuriame nurodoma galima rizika, susijusi 
su prietaisu ar prietaisų kategorija ar grupe, 
mano, kad to prietaiso arba konkrečios 
prietaisų kategorijos arba grupės tiekimas 

1. Jeigu valstybė narė, atlikusi įvertinimą, 
kuriame nurodoma galima rizika, susijusi 
su prietaisu ar prietaisų kategorija ar grupe, 
mano, kad to prietaiso arba konkrečios 
prietaisų kategorijos arba grupės tiekimas 
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rinkai arba pradėjimas naudoti turėtų būti 
draudžiamas, ribojamas arba turėtų būti 
taikomi specialieji reikalavimai, tas 
prietaisas arba tokių prietaisų kategorija 
arba grupė turėtų būti pašalinti iš rinkos 
arba susigrąžinti siekiant apsaugoti 
pacientų, naudotojų ir kitų asmenų sveikatą 
ir saugą ar atsižvelgti į kitus visuomenės 
sveikatos aspektus, ji gali imtis bet kokių 
būtinų ir pagrįstų laikinųjų priemonių.

rinkai arba pradėjimas naudoti turėtų būti 
draudžiamas, ribojamas arba turėtų būti 
taikomi specialieji reikalavimai, tas 
prietaisas arba tokių prietaisų kategorija 
arba grupė turėtų būti pašalinti iš rinkos 
arba susigrąžinti siekiant apsaugoti 
pacientų, naudotojų ir kitų asmenų sveikatą 
ir saugą ar atsižvelgti į kitus visuomenės 
sveikatos aspektus, ji imasi bet kokių 
būtinų ir pagrįstų laikinųjų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 697
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl tinkamai pagrįstų privalomų skubos 
priežasčių, susijusių su žmonių sveikata ir 
sauga, Komisija gali priimti nedelsiant 
taikomus įgyvendinimo aktus 88 straipsnio 
4 dalyje nurodyta tvarka.

Dėl tinkamai pagrįstų privalomų skubos 
priežasčių, susijusių su žmonių sveikata ir 
sauga, arba tuo atveju, kai valstybės narės 
nesiima veiksmų esant žinomai grėsmei,
Komisija gali priimti nedelsiant taikomus 
įgyvendinimo aktus 88 straipsnio 4 dalyje 
nurodyta tvarka.

Or. xm

Pagrindimas

Valstybių narių veiksmams kliūčių gali sudaryti sudėtingos administracinės procedūros arba 
lobistų grupės. Todėl Komisija turėtų priimti prevencines nedelsiant taikytinas priemones.

Pakeitimas 698
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išskyrus atvejus, kai reikia imtis skubių 2. Išskyrus atvejus, kai reikia imtis skubių 
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veiksmų siekiant pašalinti didelę grėsmę 
žmonių sveikatai ar saugai, prieš imantis 
bet kokių priemonių atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui turi būti 
suteikta galimybė pareikšti pastabas 
kompetentingai institucijai per tinkamą 
laiką. Jeigu veiksmų imamasi neišklausius 
ekonominės veiklos vykdytojo, jam kuo 
greičiau suteikiama pirma pasitaikiusi 
galimybė pareikšti savo nuomonę, o tada 
veiksmai, kurių buvo imtasi, iškart 
persvarstomi.

veiksmų siekiant pašalinti didelę grėsmę 
žmonių sveikatai ar saugai, prieš imantis 
bet kokių priemonių atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui turi būti 
suteikta galimybė pareikšti pastabas 
kompetentingai institucijai per tinkamą 
laiką, kuris yra aiškiai apibrėžtas. Jeigu 
veiksmų imamasi neišklausius ekonominės 
veiklos vykdytojo, jam kuo greičiau 
suteikiama pirma pasitaikiusi galimybė 
pareikšti savo nuomonę, o tada veiksmai, 
kurių buvo imtasi, iškart persvarstomi.

Or. en

Pakeitimas 699
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visos priemonės, kurių imamasi, turi 
būti skubiai atšauktos arba keičiamos iškart 
po to, kai ekonominės veiklos vykdytojas 
įrodo, kad ėmėsi veiksmingų taisomųjų 
veiksmų.

3. Visos priemonės, kurių imamasi, turi 
būti skubiai atšauktos arba keičiamos iškart 
po to, kai ekonominės veiklos vykdytojas 
tinkamai įrodo, kad ėmėsi veiksmingų 
taisomųjų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 700
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria kompetentingą 
instituciją ar institucijas, atsakingas už šio 
reglamento nuostatų įgyvendinimą. Jos 
patiki savo institucijoms įgaliojimus, 
ištekliųs, įrangą ir žinias, būtinas siekiant 

1. Valstybės narės paskiria kompetentingą 
instituciją ar institucijas, atsakingas už šio 
reglamento nuostatų įgyvendinimą. Jos 
patiki savo institucijoms įgaliojimus, 
išteklius, įrangą ir žinias, būtinas siekiant 
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tinkamai vykdyti savo užduotis pagal šį 
reglamentą. Valstybės narės apie 
kompetentingas institucijas praneša 
Komisijai, kuri paskelbia kompetentingų 
institucijų sąrašą.

tinkamai vykdyti savo užduotis pagal šį 
reglamentą. Valstybės narės apie 
kompetentingas institucijas praneša 
Komisijai, kuri paskelbia kompetentingų 
institucijų sąrašą ir jų kontaktinius 
duomenis.

Or. en

Pakeitimas 701
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja viena su kita ir 
su Komisija bei keičiasi informacija, kuri 
yra būtina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas vienodai.

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja viena su kita ir 
su Komisija, taip pat, prireikus, su MPKG,
bei keičiasi tarpusavyje ir su Komisija
informacija, kuri yra būtina, kad šis 
reglamentas būtų taikomas vienodai.

Or. en

Pakeitimas 702
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
78 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78a straipsnis
Medicinos prietaisų patariamoji grupė

1a: Komisija įsteigia Europos medicinos 
prietaisų patariamąją grupę (MPPG), kuri 
konsultuoja ją ir MPKG klausimais, 
susijusiais su medicinos technologijų ir 
susijusių paslaugų pateikimo rinkai ir 
prieinamumo Sąjungoje techniniais, 
moksliniais, socialiniais ir ekonominių 
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aspektais.
Grupę sudaro pacientų, gydytojų, 
medicinos seserų, slaugytojų ir sveikatos 
priežiūros įstaigų vadovų, atitinkamų 
medicinos prietaisų gamintojų asociacijų 
ir kitų susijusių forumų atstovai.
MPPG pirmininkauja Komisijos atstovas.
MPPG darbas turi būti skaidrus, o 
rezultatai turi būti pranešami Komisijai 
bei Medicinos prietaisų koordinavimo 
grupei ir būti viešai prieinami.

Or. en

Pagrindimas

Teisėtos suinteresuotosios šalys, taip pat reguliuojama pramonė ir kiti subjektai turėtų turėti 
galimybę patarti Komisijai ir institucijoms techniniais, moksliniais, socialiniais ir 
komerciniais klausimais, susijusiais su medicinos prietaisais. Šiuo tikslu Komisija turėtų 
įsteigti Medicinos prietaisų patariamąją grupę. Patariamosios grupės darbas turėtų būti 
skaidrus, o rezultatai turėtų būti prieinami Komisijai ir Medicinos prietaisų koordinavimo 
grupei, įsteigtai pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 703
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė skiria trijų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas, vieną 
narį ir vieną pakaitinį narį kaip šio 
reglamento srities ekspertus bei vieną narį 
ir vieną pakaitinį narį kaip Reglamento 
(ES) Nr. […/…] [dėl diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų] srities ekspertus. 
Valstybė narė gali nuspręsti skirti tik vieną 
narį ir vieną pakaitinį narį kaip abiejų 
sričių ekspertus.

Kiekviena valstybė narė skiria trijų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas, vieną 
narį ir vieną arba daugiau pakaitinių 
narių kaip šio reglamento srities ekspertus 
bei vieną narį ir vieną arba daugiau 
pakaitinių narių kaip Reglamento (ES) Nr. 
[…/…] [dėl diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų] srities ekspertus. 
Valstybė narė gali nuspręsti skirti tik vieną 
narį ir vieną arba daugiau pakaitinių 
narių kaip abiejų sričių ekspertus.

Or. en
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Pakeitimas 704
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patikrina MPKG narių 
kompetenciją. Komisija viešai skelbia 
kiekvieno savo tikrinimo rezultatus ir 
pateikia informaciją apie MPKG narių 
kompetenciją. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisingą šio reglamento taikymą, MPKG turėtų būti sudaryta iš asmenų, 
turinčių pripažintą ir tinkamą kompetenciją medicinos prietaisų srityje. Straipsnyje 
reikalaujama kompetencijos įrodymų, tačiau neaišku, kas šią kompetenciją turėtų tikrinti. 
Kompetencija turi būti patikrinta ir ši užduotis turėtų būti pavesta Komisijai.

Pakeitimas 705
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. MPKG vykdo paskelbtųjų įstaigų 
koordinavimo grupės, nurodytos 
39 straipsnyje, priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų vykdyti paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės priežiūrą, kad būtų užtikrintas 
dalyvavimo reikalavimų vykdymas ir kad būtų galima jas geriau informuoti apie paskelbtųjų 
įstaigų padėtį visoje ES.
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Pakeitimas 706
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. MPKG gali pakviesti kiekvienu 
konkrečiu atveju ekspertus ir kitas 
trečiąsias šalis dalyvauti susitikimuose arba 
pateikti savo pastabas raštu.

6. Prireikus medicinos prietaisų 
pramonės, sveikatos priežiūros specialistų, 
laboratorijų, pacientų ir vartotojų 
Sąjungos lygiu interesus atstovaujančios 
organizacijos kviečiamos dalyvauti MPKG 
posėdžiuose stebėtojų teisėmis. MPKG gali 
pakviesti kiekvienu konkrečiu atveju kitus
ekspertus ir kitas trečiąsias šalis dalyvauti 
susitikimuose arba pateikti savo pastabas 
raštu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tolesnį skaidrumą ir įtrauktį į ES medicinos prietaisų reguliavimo sistemą, 
Medicinos prietaisų koordinavimo grupės plenariniuose posėdžiuose turėtų būti kviečiami 
dalyvauti ne tik jos pogrupiai, bet ir suinteresuotosios šalys.

Pakeitimas 707
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. MPKG gali įsteigti nuolatinius ar
laikinus pogrupius. Prireikus medicinos 
prietaisų pramonės, sveikatos priežiūros 
specialistų, laboratorijų, pacientų ir 
vartotojų Sąjungos lygiu interesus 
atstovaujančios organizacijos kviečiamos 
dalyvauti tokių pogrupių posėdžiuose 
stebėtojų teisėmis.

7. MPKG įsteigia nuolatinę Medicinos 
prietaisų patariamąją grupę ir, jei reikia, 
gali įsteigti laikinus pogrupius. Prireikus
pacientų, sveikatos priežiūros specialistų, 
laboratorijų, vartotojų medicinos ir 
prietaisų pramonės Sąjungos lygiu 
interesus atstovaujančios organizacijos 
kviečiamos dalyvauti tokių pogrupių 
posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Prireikus tokių pogrupių posėdžiuose 
stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami 
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dalyvauti MPPG nariai.

Or. en

Pakeitimas 708
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. MPKG įsteigia Sąjungos lygiu 
organizuotą ir iš suinteresuotųjų šalių 
atstovų sudarytą suinteresuotųjų šalių 
dialogo grupę. Ši grupė veikia lygiagrečiai 
ir dirba kartu su Medicinos prietaisų 
koordinavimo grupe (MPKG), konsultuos 
Komisiją ir valstybes nares dėl medicinos 
technologijos įvairių aspektų ir šio 
reglamento įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 709
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. MPKG padeda Komisijai kas 6 
mėnesius rengti informacijos apie 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą, 
įskaitant informaciją apie bet kokias 
profilaktines sveikatos apsaugos 
priemones, kurių buvo imtasi, apžvalgą. 
Ši informacija turi būti prieinama 
Europos duomenų banke, kuris minimas 
27 straipsnyje.

Or. en



PE510.767v01-00 62/173 AM\936128LT.doc

LT

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei būtų naudinga su budrumo ir rinkos 
priežiūros veikla susijusios informacijos apžvalga. Kadangi šią informaciją reikės tvarkyti 
laikantis ypatingų reikalavimų, MPKG būtų tinkamas forumas teikti šią informaciją Europos 
duomenų bankui.

Pakeitimas 710
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. MPKG veikia kaip ginčų, susijusių IV 
skyriumi dėl paskelbtųjų įstaigų 
kompetencijos, sprendimo forumas.

Or. en

Pagrindimas

Bendro vertinimo grupė ir MPKG turėtų veiksmingai kontroliuoti paskelbtųjų įstaigų darbą. 
Suteikiant MPKG teisę panaikinti paskelbtosios įstaigos įgaliojimų sustabdymą bus 
sustiprinta jų priežiūra.

Pakeitimas 711
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– MPPG veikimo, įskaitant, prireikus, 
MPPG nuomonių ir rekomendacijų ar 
kitų pozicijų priėmimą.

Or. en

Pakeitimas 712
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) drauge su Komisija ir nacionaline 
institucija, atsakinga už paskelbtąsias 
įstaigas valstybėje narėje, kurioje ji yra 
įsisteigusi, vertinti atitikties vertinimo 
įstaigos paraišką dėl notifikavimo visais 
atvejais, kai paraišką teikiant įstaiga 
teigia esanti kompetentinga prietaisų, 
įtrauktų į III klasės sąrašą, implantantų, 
prietaisų, kuriuose yra medžiaga, laikoma 
vaistu, arba negyvybingų žmogaus ar 
gyvūninės kilmės audinių ar ląstelių arba 
jų darinių, atžvilgiu. 

Or. en

Pakeitimas 713
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) nustatyti ir dokumentais įforminti 
aukšto lygio atitikties vertinimo veikla 
užsiimančių asmenų kvalifikacijos 
kriterijus bei jų atrankos ir įgaliojimų 
suteikimo procedūras (žinios, patirtis ir 
kita reikalaujama kompetencija) ir 
reikiamą parengimą (pirminis ir tęstinis 
mokymas). Kvalifikacijos kriterijai apima 
įvairias atitikties įvertinimo proceso 
funkcijas, taip pat prietaisus, 
technologijas ir sritis, numatytas 
paskiriant įstaigą.

Or. en
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Pakeitimas 714
Mairead McGuinness

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) peržiūrėti ir patvirtinti kompetentingų 
valstybių narių institucijų kriterijus, 
nurodytus ankstesniame 80 straipsnio 
1 dalies ab punkte. 

Or. en

Pakeitimas 715
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) MPKG parengia ir tvarko tinkamą 
kvalifikaciją turinčių ir pripažintų 
klinikinių ekspertų ir jų klinikinių 
specialybių sąrašą, kuris turi būti 
prieinamas atitikties vertinimo įstaigoms, 
paskelbtoms vykdyti veiklą, susijusią su 
prietaisais, priskiriamais III klasei, 
implantantais, prietaisais, kuriuose yra 
medžiaga, laikoma vaistu, arba 
negyvybingų žmogaus ar gyvūninės 
kilmės audinių ar ląstelių arba jų darinių, 
kad būtų įgyvendintos pranešimo 
reikalavimas, numatytas 44 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visapusišką ir tinkamą nepriklausomų klinikinių ekspertų atliekamą 
klinikinių įrodymų vertinimą, turėtų būti sudarytas pripažintų klinikinių ekspertų sąrašas 
Europos lygmeniu. Po to įstaigos, paskelbtos vykdyti veiklą, susijusią su prietaisais, 
priskiriamais III klasei, privalėtų pasirinkti ekspertą ar ekspertus iš šio sąrašo jų klinikinių 
įrodymų vertinimui.
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Pakeitimas 716
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) MPKG išklauso MPPG. MPKG 
atkreipia dėmesį į MPPG priimtas 
nuomones ir rekomendacijas ar kitas 
pozicijas ir gali, jei tinka, pati jas priimti. 

Or. en

Pakeitimas 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie tam tikrų atitikties 
vertinimų patikrinimo pagal 44 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie tam tikrų atitikties 
vertinimų patikrinimo pagal 44 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

MPKG yra itin svarbi reguliavimo sistemos dalis. Taigi jos užduotis turėtų būti aprašyta 
išsamiau.

Pakeitimas 719
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie tam tikrų atitikties 
vertinimų patikrinimo pagal 44 straipsnį;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 720
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie tam tikrų atitikties 
vertinimų patikrinimo pagal 44 straipsnį;

b) kontroliuoti tam tikrų atitikties 
vertinimų patikrinimą pagal 44 straipsnį;

Or. fr

Pakeitimas 721
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie tam tikrų atitikties 
vertinimų patikrinimo pagal 44 straipsnį;

b) teikti tam tikrų tipų medicinos prietaisų 
mokslinį vertinimą pagal 44 straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 722
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie tam tikrų atitikties 
vertinimų patikrinimo pagal 44 straipsnį;

b) nuolat stebėti techninę pažangą, visų 
pirma susijusią su III klasės 
implantuojamais medicinos prietaisais;

Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 723
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) vertinti, ar pagrindiniai medicinos 
prietaisų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimai, numatyti pagal šį 
reglamentą, yra pakankami, ir nustatyti 
būtinus I priedo pakeitimus;

Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
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pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

MPKG yra itin svarbi reguliavimo sistemos dalis. Taigi jos užduotis turėtų būti aprašyta 
išsamiau. 

Pakeitimas 725
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
koordinuoti veiklą klinikinių bandymų, 
budrumo ir rinkos priežiūros srityse;

d) parengti klinikinių medicinos prietaisų 
bandymų gaires;

Or. en
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Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

MPKG yra itin svarbi reguliavimo sistemos dalis. Taigi jos užduotis turėtų būti aprašyta 
išsamiau.

Pakeitimas 727
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) reguliariai peržiūrėti medicinos 
prietaisų normas ir standartus;

Or. en
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Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) prisidėti prie suderintos administracinės 
praktikos dėl medicinos prietaisų 
valstybėse narėse.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

MPKG yra itin svarbi reguliavimo sistemos dalis. Taigi jos užduotis turėtų būti aprašyta 
išsamiau.

Pakeitimas 729
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) parengti ir įgyvendinti Europos rinkos 
priežiūros programą;

Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
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reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nuolat stebėti techninę pažangą, ypač 
implantuojamų prietaisų srityje, ir 
vertinti, ar esminiai saugos ir veikimo 
reikalavimai, numatyti šiame reglamente, 
yra tinkami siekiant užtikrinti medicinos 
prietaisų saugą ir veiksmingumą, taip pat 
nustatyti, ar reikia iš dalies keisti I priedą;
fb) parengti klinikinių medicinos prietaisų 
bandymų gaires;
fc) prisidėti rengiant medicinos prietaisų 
standartus;
fd) prisidėti rengiant bendrąsias technines 
specifikacijas (BTS);
fe) parengti ir vykdyti Europos rinkos 
priežiūros programą;
ff) parengti minimalius kokybės valdymo 
sistemos reikalavimus nacionalinėms 
rinkos priežiūros institucijoms;
fg) organizuoti bendrą rinkos priežiūrą ir 
bendrus bandymų projektus;
fh) parengti mokymo programas ir 
organizuoti nacionalinių pareigūnų 
mainus rinkos priežiūros, paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimo ir stebėsenos bei 
klinikinių bandymų srityse;
fi) organizuoti informacines kampanijas 
ir bendras vizitų programas;
fj) per šešis mėnesius pateikti nuomonę 
dėl VII priede nustatytų klasifikavimo 
kriterijų taikymo konkrečiam prietaisui ar 
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prietaisų grupei ar kategorijai pagal 
41 straipsnio 3 dalį;
fk) Komisijai prašant pateikti nuomonę 
dėl konkretaus prietaiso ar prietaisų 
grupės ar kategorijos klasifikavimo pagal 
41 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 731
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) parengti minimalius kokybės valdymo 
sistemos reikalavimus nacionalinėms 
rinkos priežiūros institucijoms;

Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 732
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) organizuoti bendrą rinkos priežiūrą ir 
bendrus bandymų projektus valstybėse 
narėse;
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Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 733
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) organizuoti valstybių narių dalijimąsi 
kompetencija rinkos priežiūros, 
paskelbtųjų įstaigų veiklos ir klinikinio 
vertinimo srityse;

Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 734
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fe) organizuoti informacines kampanijas 
ir bendras patikrinimo programas;
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Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 735
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies f f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ff) sudaryti sąlygas tam, kad nuomonė dėl 
prašymo taikant VII priedo taisykles 
klasifikuoti konkretų medicinos prietaisą 
arba grupę prietaisų pagal 41 straipsnio 
3 dalį galėtų būti pateikta per 6 mėnesius;

Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 736
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies f g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fg) sudaryti sąlygas tam, kad Komisijai 
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prašant galėtų būti pateikta nuomonė dėl 
konkretaus medicinos prietaiso ar 
prietaisų grupės klasifikavimo pagal 
41 straipsnio 4 dalį;

Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 737
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies f h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fh) parengti priežiūros po pateikimo 
rinkai pagrindų programą.

Or. en

Pagrindimas

MPKG turėtų tekti itin svarbus vaidmuo gerinant pacientų saugą. Tam reikia detaliau nei 
pasiūlymo projekte apibrėžti ir apibūdinti pareigas, taip pat numatyti, kad pagrindiniai 
reikalavimai ir prietaisų standartai turi atitikti technikos pažangą. Kitas svarbus aspektas 
įgyvendinant sistemą yra rinkos priežiūra po produkto pateikimo į rinką. Dėl ribotų finansinių 
ir personalo išteklių reikalingas geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 738
Nora Berra

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

80a straipsnis
Mokslinė patariamoji taryba

1. Komisija nustato ir teikia logistinę 
paramą Mokslinei patariamajai tarybai, 
kurią sudaro daugiau nei 15 mokslinių ir 
(arba) klinikinių medicinos prietaisų 
srities ekspertų ir kuriuos paskyrė MPKG 
pagal jų asmeninę kompetenciją.
2. Skiriant šiuos ekspertus Komisija 
užtikrina, kad joje plačiai, tinkamai ir 
proporcingai būtų atstovaujama 
medicinos dalykams, kurie svarbūs dėl 
medicinos prietaisų, užtikrina, kad būtų 
paskelbti bet kokie interesai, galintys 
turėti įtakos šių ekspertų darbui, taip pat 
užtikrina, kad ekspertai pasirašytų 
konfidencialumo išlygą. Mokslinė 
patariamoji taryba gali savo atsakomybe 
steigti tam tikrų medicinos sričių ekspertų 
grupes. Komisija arba MPKG gali prašyti 
Mokslinės patariamosios tarybos teikti 
mokslinius patarimus ir pagalbą vertinant 
bet kurį klausimą, susijusį su šio 
reglamento įgyvendinimu.
3. Mokslinė patariamoji taryba iš savo 
narių skiria vieną pirmininką ir vieną 
pirmininko pavaduotoją trejų metų 
kadencijai su galimybę ją pratęsti vieną 
kartą. Reikiamai pagrįstomis sąlygomis 
dauguma šios tarybos narių gali prašyti 
pirmininko ir (arba) pirmininko 
pavaduotojo atsistatydinti.
4. Mokslinė patariamoji taryba nustato 
savo darbo tvarkos taisykles, kuriose visų 
pirma turi būti nustatytos procedūros dėl:
a) ekspertų grupės veikimo;
b) pirmininko ir pirmininko pavaduotojo 
skyrimo ir pakeitimo;
c) mokslinio vertinimo, numatyto 
44 straipsnyje, įskaitant skubos atvejus.
Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja, kai 
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joms pritaria Komisija.

Or. en

Pakeitimas 739
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti mokslinę nuomonę apie konkrečių 
prietaisų arba prietaisų kategorijos ar 
grupės išsivystymo lygį;

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

Or. en

Pagrindimas

Patobulinta formuluotė ir tiksliau apibrėžtos etaloninių laboratorijų užduotys.

Pakeitimas 740
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) prisidėti rengiant standartus tarptautiniu 
lygmeniu;

f) prisidėti rengiant bendrąsias technines 
specifikacijas (BTS), taip pat tarptautinius 
standartus;

Or. en

Pagrindimas

Etaloninės laboratorijos turės reikiamų žinių, patirties ir techninių įgūdžių, kad galėtų 
prisidėti rengiant BTS. Pakeitimu patobulinama formuluotė.
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Pakeitimas 741
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. MPKG nariai ir ES etaloninių 
laboratorijų darbuotojai turi neturėti 
finansinių ar kitų interesų, susijusių su 
medicinos prietaisų pramone ir galinčių 
daryti poveikį jų bešališkumui. Jie 
įsipareigoja veikti paisydami visuomenės 
interesų ir nepriklausomai. Jie privalo 
deklaruoti visus tiesioginius ir 
netiesioginius interesus, kurių jie gali turėti 
medicinos prietaisų pramonėje ir atnaujinti 
šią deklaraciją, kai padėtis pasikeičia. 
Gavus prašymą, interesų deklaracija turi 
būti prieinama viešai. Šis straipsnis 
netaikomas suinteresuotųjų šalių 
organizacijų atstovams, dalyvaujantiems 
MPKG pogrupių darbe.

1. MPKG nariai ir ES etaloninių 
laboratorijų darbuotojai turi neturėti 
finansinių ar kitų interesų, susijusių su 
medicinos prietaisų pramone ar tiekimo 
grandine ir galinčių daryti poveikį jų 
bešališkumui. Jie įsipareigoja veikti 
paisydami visuomenės interesų ir 
nepriklausomai. Jie privalo deklaruoti visus 
tiesioginius ir netiesioginius interesus, 
kurių jie gali turėti medicinos prietaisų 
pramonėje ar tiekimo grandinėje ir 
atnaujinti šią deklaraciją, kai padėtis 
pasikeičia. Gavus prašymą, interesų 
deklaracija turi būti prieinama viešai. Šis 
straipsnis netaikomas suinteresuotųjų šalių 
organizacijų atstovams, dalyvaujantiems 
MPKG pogrupių darbe.

Or. en

Pakeitimas 742
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. MPKG nariai ir ES etaloninių 
laboratorijų darbuotojai turi neturėti 
finansinių ar kitų interesų, susijusių su 
medicinos prietaisų pramone ir galinčių 
daryti poveikį jų bešališkumui. Jie 
įsipareigoja veikti paisydami visuomenės 
interesų ir nepriklausomai. Jie privalo 
deklaruoti visus tiesioginius ir 
netiesioginius interesus, kurių jie gali turėti 
medicinos prietaisų pramonėje ir atnaujinti 

1. MPKG nariai ir ES etaloninių 
laboratorijų darbuotojai turi neturėti 
finansinių ar kitų interesų, susijusių su 
medicinos prietaisų pramone ir galinčių 
daryti poveikį jų bešališkumui. Jie 
įsipareigoja veikti paisydami visuomenės 
interesų ir nepriklausomai. Jie privalo 
deklaruoti visus tiesioginius ir 
netiesioginius interesus, kurių jie gali turėti 
medicinos prietaisų pramonėje ir atnaujinti 
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šią deklaraciją, kai padėtis pasikeičia. 
Gavus prašymą, interesų deklaracija turi 
būti prieinama viešai. Šis straipsnis 
netaikomas suinteresuotųjų šalių 
organizacijų atstovams, dalyvaujantiems 
MPKG pogrupių darbe.

šią deklaraciją, kai padėtis pasikeičia. 
Interesų deklaracija turi būti skelbiama 
Europos Komisijos interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 743
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. MPKG nariai ir ES etaloninių 
laboratorijų darbuotojai turi neturėti 
finansinių ar kitų interesų, susijusių su 
medicinos prietaisų pramone ir galinčių 
daryti poveikį jų bešališkumui. Jie 
įsipareigoja veikti paisydami visuomenės 
interesų ir nepriklausomai. Jie privalo 
deklaruoti visus tiesioginius ir 
netiesioginius interesus, kurių jie gali turėti 
medicinos prietaisų pramonėje ir atnaujinti 
šią deklaraciją, kai padėtis pasikeičia. 
Gavus prašymą, interesų deklaracija turi 
būti prieinama viešai. Šis straipsnis
netaikomas suinteresuotųjų šalių 
organizacijų atstovams, dalyvaujantiems 
MPKG pogrupių darbe.

1. MPKG nariai ir ES etaloninių 
laboratorijų darbuotojai turi neturėti 
finansinių ar kitų interesų, susijusių su 
medicinos prietaisų pramone ir galinčių 
daryti poveikį jų bešališkumui. Jie 
įsipareigoja veikti paisydami visuomenės 
interesų ir nepriklausomai. Jie privalo 
deklaruoti visus tiesioginius ir 
netiesioginius interesus, kurių jie gali turėti 
medicinos prietaisų pramonėje ir atnaujinti 
šią deklaraciją, kai padėtis pasikeičia. 
Interesų deklaracija turi būti prieinama 
viešai. Ši dalis netaikomas suinteresuotųjų 
šalių organizacijų atstovams, 
dalyvaujantiems MPKG pogrupių darbe.

Or. en

Pakeitimas 744
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekspertai ir kitos trečiosios šalys,
MPKG paraginti kiekvienu konkrečiu 
atveju turi būti prašomi deklaruoti savo 
interesus, susijusius su aptariamu 
klausimu.

2. Suinteresuotųjų šalių organizacijų 
atstovai, dalyvaujantys MPKG pogrupių 
darbe, deklaruoja visus tiesioginius ir 
netiesioginius interesus, kuriuos jie gali 
turėti medicinos prietaisų pramonėje, ir 
atnaujina šią deklaraciją, kai padėtis 
pasikeičia. Interesų deklaracija turi būti 
viešai skelbiama Europos Komisijos 
interneto svetainėje. Ši nuostata 
netaikoma medicinos prietaisų pramonės 
atstovams.

Or. en

Pakeitimas 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekspertai ir kitos trečiosios šalys, 
MPKG paraginti kiekvienu konkrečiu 
atveju turi būti prašomi deklaruoti savo 
interesus, susijusius su aptariamu 
klausimu.

2. Ekspertai ir kitos trečiosios šalys, 
MPKG paraginti kiekvienu konkrečiu 
atveju turi būti prašomi deklaruoti savo 
interesus, susijusius su aptariamu 
klausimu, ir jų interesų deklaracija 
visąlaik turi būti prieinama viešai.

Or. en

Pakeitimas 746
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
82 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82a straipsnis
Konsultavimas moksliniais klausimais
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1. Komisija palengvina pažangių 
prietaisų, kuriems taikomas 44 straipsnyje 
nustatytas mokslinis vertinimas, 
gamintojams galimybę gauti mokslinius 
patarimus, kuriuos teikia Mokslinė 
patariamoji taryba arba ES etaloninė 
laboratorija, taip pat galimybę gauti 
informacijos, susijusios su tinkamo 
prietaiso atitikties vertinimo kriterijais, 
ypač susijusiai su klinikiniais 
duomenimis, reikalingais klinikiniam 
įvertinimui atlikti.
2. Mokslinės patariamosios tarybos arba 
ES etaloninės laboratorijos teikiami 
moksliniai patarimai nėra privalomi.
3. Komisija skelbia mokslinių patarimų, 
nurodytų 1 dalyje, santraukas, 
užtikrindama, kad iš jų būtų pašalinta 
visa konfidenciali komercinė informacija.

Or. en

Pakeitimas 747
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija ir valstybės narės imasi visų 
tinkamų priemonių, skatindamos 
medicinos prietaisų registrų sukūrimą 
patirčiai po pateikimo rinkai, susijusios su 
tokių prietaisų naudojimu, kaupti. Tokie 
registrai padeda atlikti ilgalaikį prietaisų 
saugos ir veiksmingumo įvertinimą bei šių
prietaisų atsekamumą.

Or. en

Pakeitimas 748
Frédérique Ries
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Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tokių registrų kūrimas turi būti koordinuojamas ir suderintas, siekiant išvengti brangiai 
kainuojančio riboto naudojimo duomenų rinkimo ir užtikrinti, kad registrų kūrimui skirtos 
lėšos būtų efektyviai panaudotos.  Tik tuo atveju, jei registrai sudaromi koordinuotai ir 
suderintai, jie gali būti analizuojami drauge ir suteikti vertingos informacijos apie prietaiso 
saugą po jo pateikimo rinkai.

Pakeitimas 749
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas nepažeidžia valstybių 
narių galimybės nustatyti mokesčius už 
šiame reglamente nustatytą veiklą su 
sąlyga, kad mokesčių dydis būtų nustatytas 
skaidriai ir remiantis sąnaudų padengimo 
principais. Jos praneša apie tai Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms ne vėliau kaip 
prieš tris mėnesius iki tol, kol mokesčių 
struktūra ir dydis turi būti patvirtinti.

Šis reglamentas nepažeidžia valstybių 
narių galimybės nustatyti mokesčius už 
šiame reglamente nustatytą veiklą su 
sąlyga, kad mokesčių dydis būtų nustatytas 
skaidriai ir remiantis sąnaudų padengimo 
principais. Jos praneša apie tai Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms ne vėliau kaip 
prieš tris mėnesius iki tol, kol mokesčių 
struktūra ir dydis turi būti patvirtinti. 
Pateikus prašymą informacija apie 
mokesčių struktūrą ir dydį turi būti 
paskelbiama viešai.
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Or. en

Pakeitimas 750
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 751
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 
4 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 
17 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 7 
dalyje, 25 straipsnio 7 dalyje, 29 straipsnio 

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 
4 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 
17 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 7 
dalyje, 25 straipsnio 7 dalyje, 29 straipsnio 
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2 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje, 41 
straipsnio 4 dalyje, 42 straipsnio 11 
dalyje, 45 straipsnio 5 dalyje, 51 
straipsnio 7 dalyje, 53 straipsnio 3 dalyje,
74 straipsnio 4 dalyje ir 81 straipsnio 6 
dalyje Komisijai suteikiamas laikantis 
šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje, 74 
straipsnio 4 dalyje ir 81 straipsnio 6 dalyje 
Komisijai suteikiamas laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

Or. fr

Pakeitimas 752
Mairead McGuinness

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama deleguotuosius aktus, 
Komisija kreipiasi konsultacijos į MPKG. 

Or. en

Pakeitimas 753
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai, nurodyti 2 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, 4 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 2 
dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 
7 dalyje, 25 straipsnio 7 dalyje, 29 
straipsnio 2 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje, 
41 straipsnio 4 dalyje, 42 straipsnio 11 
dalyje, 45 straipsnio 5 dalyje, 51 
straipsnio 7 dalyje, 53 straipsnio 3 dalyje,
74 straipsnio 4 dalyje ir 81 straipsnio 6 
dalyje, Komisijai deleguojami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. Įgaliojimai, nurodyti 2 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, 4 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 2 
dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 
7 dalyje, 25 straipsnio 7 dalyje, 29 
straipsnio 2 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje, 
74 straipsnio 4 dalyje ir 81 straipsnio 6 
dalyje, Komisijai deleguojami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.
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Or. fr

Pakeitimas 754
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgaliojimų, nurodytų 2 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, 4 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 2 
dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 
7 dalyje, 25 straipsnio 7 dalyje, 29 
straipsnio 2 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje, 
41 straipsnio 4 dalyje, 42 straipsnio 11 
dalyje, 45 straipsnio 5 dalyje, 51 
straipsnio 7 dalyje, 53 straipsnio 3 dalyje,
74 straipsnio 4 dalyje ir 81 straipsnio 6 
dalyje, delegavimą bet kada gali atšaukti 
Europos Parlamentas arba Taryba. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Įgaliojimų, nurodytų 2 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, 4 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 2 
dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 
7 dalyje, 25 straipsnio 7 dalyje, 29 
straipsnio 2 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje, 
74 straipsnio 4 dalyje ir 81 straipsnio 6
dalyje, delegavimą bet kada gali atšaukti 
Europos Parlamentas arba Taryba. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. fr

Pakeitimas 755
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi 32 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, 
Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo iniciatyva gali priimti būtinas 
priemones, skirtas nustatyti, ar konkretus 

Laikydamasi 32 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, 
Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo iniciatyva gali priimti būtinas 
priemones, skirtas nustatyti, ar konkretus 



PE510.767v01-00 86/173 AM\936128LT.doc

LT

produktas ar produktų grupė patenka į 
sąvokos „kosmetikos gaminys“ taikymo 
sritį.“

produktas patenka į sąvokos „kosmetikos 
gaminys“ taikymo sritį.“ Kosmetikos 
gaminių nuolatinis komitetas ir 
atitinkamos suinteresuotosios šalys 
ribiniais su kosmetikos produktais 
susijusiais atvejais teikia Komisijai 
paramą, patarimus ir dalijasi patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

Ribinio kosmetikos produkto kvalifikavimas iš esmės susijęs su individualiu konkretaus 
produkto vertinimu, jo pateikimu ir teiginiais apie jį. Kultūrinė aplinka ir kalba didele dalimi 
lemia tai, kaip tam tikros šalies vartotojai suvokia kosmetikos gaminį ir teiginius apie jį, ir 
yra itin svarbūs kvalifikuojant kosmetikos gaminį. Tam, kad Komisija galėtų priimti tinkamai 
pagrįstus sprendimus dėl kosmetikos gaminių statuso ribiniais atvejais, jai turi patarti 
ekspertai iš valstybių narių ir atitinkamų sektorių.

Pakeitimas 756
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Direktyvų 90/385/EEB 
ir 93/42/EEB, atitikties vertinimo įstaigos, 
kurios atitinka šį reglamentą, gali būti 
paskirtos ir paskelbtos iki jo taikymo datos. 
Paskirtos paskelbtosios įstaigos, apie kurias 
pranešta pagal šį reglamentą, gali taikyti 
atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas 
šiame reglamente, ir išduoti sertifikatus 
pagal šio reglamento reikalavimus iki jo 
taikymo datos.

4. Nukrypstant nuo Direktyvų 90/385/EEB 
ir 93/42/EEB, atitikties vertinimo įstaigos, 
kurios atitinka šį reglamentą, gali būti 
paskirtos ir paskelbtos iki jo taikymo datos. 
Paskirtos paskelbtosios įstaigos, apie kurias 
pranešta pagal šį reglamentą, gali taikyti 
atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas 
šiame reglamente, ir išduoti sertifikatus 
pagal šio reglamento reikalavimus iki jo 
taikymo datos, jei yra užtikrinta, kad 
įgyvendinti susiję deleguotieji ir 
įgyvendinimo aktai.

Or. de

Pakeitimas 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prietaisai, kurie patenka į šio 
reglamento taikymo sritį pagal 1 straipsnio 
2 dalies e punktą, kurie buvo teisėtai 
pateikti rinkai arba pradėti naudoti, 
laikantis taisyklių, galiojančių valstybėse 
narėse iki šio reglamento taikymo, gali būti 
ir toliau pateikiami rinkai ir pradedami 
naudoti atitinkamoje valstybėje narėje.

7. Turi būti suteikiamas leidimas 
prekiauti, kaip nurodyta 41 straipsnyje, į 
šio reglamento taikymo sritį patenkančiais 
IIb ir III klasės prietaisais, kurie buvo 
teisėtai pateikti rinkai arba pradėti 
naudoti, laikantis taisyklių, galiojančių 
valstybėse narėse iki šio reglamento 
taikymo, ir kurie jau yra rinkoje. Per 
pereinamąjį šešių mėnesių laikotarpį nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos 
gamintojai ar subjektai, atsakingi už 
prietaisų pateikimą į rinką, privalo 
leidimus suteikiančiai centralizuotai arba 
decentralizuotai – priklausomai nuo to, 
kokia veikia –įstaigai pranešti, kokius IIb 
ir III klasės medicinos prietaisus pateikė 
rinkai ir kartu perduoti atitikties 
vertinimo procedūros rezultatus, kad būtų 
leista jais prekiauti ir toliau penkerius 
metus nuo šis reglamento įsigaliojimo 
dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui jie 
nebegali būti tiekiami rinkai, nebent per 
tą laiką buvo suteiktas leidimas arba buvo 
paduota paraiška dėl leidimo suteikimo.
Visi kiti į šio reglamento taikymo sritį 
patenkantys prietaisai, kurie buvo teisėtai 
pateikti rinkai arba pradėti naudoti, 
laikantis taisyklių, galiojančių valstybėse 
narėse iki šio reglamento taikymo, gali būti 
ir toliau pateikiami rinkai ir pradedami 
naudoti atitinkamoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol didelės rizikos medicinos prietaisai galėjo būti pateikiami į rinką remiantis vien tik 
atitikties vertinimo procedūra, kurią gamintojo pavedimu atlikdavo paskelbtoji įstaiga, ir dėl 
to keletu atveju atsirado sunkių pasekmių sveikatai. Įsigaliojus šiam reglamentui tiems 
prietaisams neturėtų būti taikomi dvigubi standartai, nesvarbu, kada jie pateko į rinką.
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Pakeitimas 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 25 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 45 straipsnio 
4 dalis taikomos nuo [18 mėnesių po 2 
dalyje nurodytos taikymo datos];

a) 25 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 45 straipsnio 
4 dalis taikomos nuo [18 mėnesių po 
2 dalyje nurodytos taikymo datos], jeigu 
buvo patvirtinta ir veikia atitinkama 
elektroninė sistema;

Or. en

Pagrindimas

Prievolė įvesti duomenis į elektroninę sistemą gali būti vykdoma tik tada, jei sistemos 
(prietaisų ir ekonominės veiklos vykdytojų registravimo elektroninė sistema ir (arba) 
elektroninė sistema, skirta kaupti ir apdoroti informacijai apie paskelbtųjų įstaigų išduotus 
sertifikatus) parengtos laiku ir veikia.

Pakeitimas 759
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kuo labiau sumažinti riziką, 
įgyvendinant tinkamas apsaugos 
priemones, įskaitant ir perspėjimo signalus; 
taip pat

c) kuo labiau sumažinti riziką, 
įgyvendinant tinkamas apsaugos 
priemones, įskaitant ir perspėjimo signalus; 
taigi jis turėtų atsižvelgti į naujausias 
priemones ir koncepcijas, sukurtas 
atliekant pavojingumo ir rizikos 
vertinimą, grindžiamą žmogui svarbiais 
modeliais, toksinio poveikio pasireiškimą, 
nepageidaujamų pasekmių atsiradimą ir 
įrodymais pagrįstą toksiškumą; taip pat

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodė EB moksliniai komitetai svarstymų dokumente dėl naujų rizikos vertinimo 
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uždavinių sprendimo (2012 m. spalio mėn.): „Numatoma, kad tiriant toksinio poveikio 
lemiamus biologiškai reikšmingus sutrikimus bus vis platesniu mastu naudojami su žmonėmis 
susiję duomenys”.  Be to, anksčiau šiais metais (2013 m. vasario mėn.) vykusios REACH 
peržiūros metu šie mechanizmai, kuriais siekiama siekiant tinkamiau spręsti naujus 
uždavinius, susijusius su pavojaus ir rizikos vertinimu, buvo komentuojami panašiai.

Pakeitimas 760
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto d a papunktis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Minėti a, b, c ir d punktai nereiškia, 
kad sumažėja būtinybė atlikti klinikinius 
bandymus ir vykdyti klinikinę stebėseną 
po pateikimo rinkai, siekiant tinkamai 
spręsti rizikos, pavojų ir veiksmingumo 
klausimus.

Or. en

Pakeitimas 761
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.1 papunkčio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) fiziniam prietaisų, kuriuos sudaro 
daugiau nei viena implantuojama dalis, 
skirtingų gamintojų gaminamų dalių 
suderinamumui;

Or. en

Pakeitimas 762
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7.4. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad būtų galima kuo labiau 
tinkamai sumažinti riziką, keliamą 
medžiagų, kurios galėtų būti išplautos ar 
nutekėti iš prietaiso. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas medžiagoms, kurios yra 
kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 
reprodukcijai, pagal 2008 m. gruodžio 16d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies 
keičiančio ir panaikinančio direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006, VI priedo 3 dalį, bei 
medžiagoms, turinčioms endokrininę 
sistemą pažeidžiančių savybių, dėl kurių 
yra mokslinių įrodymų, kad tikėtinas 
didelis poveikis žmonių sveikatai ir kurios 
yra identifikuojamos 2006 m. gruodžio 
18d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH) 59 straipsnyje nustatyta tvarka.
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas EB 
mokslo komitetų (SCENIHR, SCCS ir 
SCHER) rekomendacijoms ir svarstymų 
dokumentui dėl naujų rizikos vertinimo 
uždavinių sprendimo (2012 m. 
spalio mėn.)) bei REACH peržiūrai (COM 
(2013)049 galutinis, 2013 m. vasaris), 
kuriuose pripažįstama, kad 
„toksikologijos srityje vertinant cheminės 
medžiagos toksinio veikimo būdus 
pereinama prie labiau mechanistinio, 
poveikiu grindžiamo, ląstelių bandymais 
pagrįsto ir kompiuterinio metodo“.

Or. en



AM\936128LT.doc 91/173 PE510.767v01-00

LT

Pakeitimas 763
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7.4. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir
pagaminti taip, kad būtų galima kuo labiau 
tinkamai sumažinti pavojingų medžiagų 
keliamą riziką. Medžiagos, kurios yra 
kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 
reprodukcijai, pagal 2008 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš 
dalies keičiančio ir panaikinančio 
direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir 
iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006, VI priedo 3 dalį, per 5 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
laipsniškai pašalinamos, nebent nėra 
saugesnių alternatyvų. Tuo atveju, jei
nėra saugesnių alternatyvų, medicinos 
prietaisas yra ženklinamas, o gamintojas 
techniniuose dokumentuose pateikia 
konkretų šių medžiagų naudojimo 
pagrindimą dėl atitikties bendriesiems 
saugos ir veiksmingumo reikalavimams, 
ypač šios dalies reikalavimams, ir 
naudojimo instrukcijoje pateikia 
informaciją apie likusią riziką pacientų 
grupėms ir, jei reikia, apie atitinkamas 
atsargumo priemones. Prietaisai, kuriuose 
yra endokrininę sistemą pažeidžiančių 
savybių turinčių medžiagų, kurios liečiasi 
su pacientų kūnu ir dėl kurių yra 
mokslinių įrodymų, kad tikėtinas didelis 
poveikis žmonių sveikatai ir kurios yra 
identifikuojamos 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH) 
59 straipsnyje nustatyta tvarka arba yra 
žinoma ar manoma, jog tai yra medžiagos, 
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turinčios endokrininę sistemą 
pažeidžiančių savybių pagal Komisijos 
rekomendaciją (2013/.../ES) dėl medžiagų, 
turinčių endokrininę sistemą 
pažeidžiančių savybių, nustatymo 
kriterijų, per 5 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos turi būti laipsniškai 
pašalinti, nebent nėra saugesnių 
alternatyvų. Tuo atveju, jei nėra
saugesnių alternatyvų, medicinos 
prietaisas yra ženklinamas, o gamintojas 
techniniuose dokumentuose pateikia 
konkretų šių medžiagų naudojimo 
pagrindimą dėl atitikties bendriesiems 
saugos ir veiksmingumo reikalavimams, 
ypač šios dalies reikalavimams, ir 
naudojimo instrukcijoje pateikia 
informaciją apie likusią riziką pacientų 
grupėms ir, jei reikia, apie atitinkamas 
atsargumo priemones.

Or. en

Pakeitimas 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.4. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad būtų galima kuo labiau 
tinkamai sumažinti riziką, keliamą 
medžiagų, kurios galėtų būti išplautos ar 
nutekėti iš prietaiso. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas medžiagoms, kurios yra 
kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 
reprodukcijai, pagal 2008 m. gruodžio 16d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies 
keičiančio ir panaikinančio direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 

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

1907/2006, VI priedo 3 dalį, bei 
medžiagoms, turinčioms endokrininę 
sistemą pažeidžiančių savybių, dėl kurių 
yra mokslinių įrodymų, kad tikėtinas 
didelis poveikis žmonių sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu ribojamas ypatingas dėmesys, kuris turėtų būti skiriamas medžiagoms, turinčioms 
endokrininę sistemą pažeidžiančių savybių, kurios nustatytos pagal REACH reglamentą. To 
per maža. Pvz., taip pat turėtų būti atsižvelgta į būsimus Komisijos kriterijus, taikytinus 
medžiagoms, turinčioms endokrininę sistemą pažeidžiančių savybių.

Pakeitimas 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.4. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad būtų galima kuo labiau 
tinkamai sumažinti riziką, keliamą 
medžiagų, kurios galėtų būti išplautos ar 
nutekėti iš prietaiso. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas medžiagoms, kurios yra 
kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 
reprodukcijai, pagal 2008 m. gruodžio 16d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies 
keičiančio ir panaikinančio direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006, VI priedo 3 dalį, bei 

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

medžiagoms, turinčioms endokrininę 
sistemą pažeidžiančių savybių, dėl kurių 
yra mokslinių įrodymų, kad tikėtinas 
didelis poveikis žmonių sveikatai arba
kurios yra identifikuojamos 2006 m. 
gruodžio 18d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH) 59 straipsnyje nustatyta tvarka 
arba yra žinoma ar manoma, jog tai yra 
medžiagos, turinčios endokrininę sistemą 
pažeidžiančių savybių pagal Komisijos 
rekomendaciją (2013/.../ES) dėl medžiagų, 
turinčių endokrininę sistemą 
pažeidžiančių savybių, nustatymo 
kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Nėra tikslinga susieti medžiagų, turinčių endokrininę sistemą pažeidžiančių savybių (EDS), 
identifikavimo su REACH reglamento 59 straipsniu, nes nėra išsamaus medžiagų, turinčių 
endokrininę sistemą pažeidžiančių savybių, sąrašo. Cheminės medžiagos, kaip endokrininę 
sistemą pažeidžiančios medžiagos, identifikavimo pagal REACH reglamentą metodas, kuris 
yra labai lėtas (iki šiol tai buvo pritaikyta vos kelioms medžiagoms) ir kuris turi savo logiką
(kandidatinis sąrašas), turėtų būti tik vienas iš variantų. Šiuo metu Komisija rengia 
endokrininę sistemą pažeidžiančių medžiagų identifikavimo kriterijus, todėl apie būsimoje 
rekomendacijoje turėtų būti suteikta tinkamos informacijos.

Pakeitimas 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei prietaisuose ar jų dalyse, kurie yra 
skirti

Prietaisuose ar jų dalyse, kurie yra skirti

Or. en

(4 pakeitimo autorius dirbtinai suskaido šią pastraipą į keletą dalių (dėl įtraukų, kurios yra 



AM\936128LT.doc 95/173 PE510.767v01-00

LT

išvardytos po pirmiau esančiu tekstu). Šis pakeitimas turi būti susietas su tų pačių autorių
pakeitimu, iš dalies keičiančiu pagrindinę šios pastraipos dalį, esančią po įtraukų (kurių nėra

siūloma keisti)).

Pagrindimas

Šios pastraipos pradžia turi būti pakeista atsižvelgiant į tarpusavyje susijusį pakeitimą, 
kuriame siūloma pereiti nuo tam tikrų CMR ftalatų ženklinimo etiketėmis nuostatos prie CMR
ir medžiagų, turinčių endokrininę sistemą pažeidžiančių savybių, uždraudimo, nebent nėra 
kitų alternatyvų.

Pakeitimas 767
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio 1 dalies trečios įtraukos pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

yra 0,1 % plastifikuotos medžiagos pagal 
masę arba koncentracija yra didesnė 
ftalatų, kurie klasifikuojami kaip 
kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 
reprodukcijai 1A arba 1B kategorijos 
medžiagos pagal Reglamento (EB) Nr. 
1272/2008 VI priedo 3 dalį; šie prietaisai 
ženklinami ant paties prietaiso ir (arba) ant 
kiekvieno vieneto arba, jei įmanoma, ant 
prekinės pakuotės kaip prietaisai, kuriuose 
yra ftalatų. Jei numatyta, kad tokie 
prietaisai bus skirti naudoti vaikams arba 
nėščioms ar krūtimi maitinančioms 
moterims, gamintojas techniniuose 
dokumentuose pateikia konkretų šių 
medžiagų naudojimo pagrindimą dėl 
atitikties bendriesiems saugos ir 
veiksmingumo reikalavimams, ypač šios 
dalies reikalavimams, ir naudojimo 
instrukcijoje pateikia informaciją apie 
likusią riziką šioms pacientų grupėms ir, jei 
reikia, apie atitinkamas atsargumo 
priemones.

yra 0,1 % plastifikuotos medžiagos pagal 
masę arba koncentracija yra didesnė 
ftalatų; šios medžiagos ženklinamos ant 
paties prietaiso ir (arba) ant kiekvieno 
vieneto arba, jei įmanoma, ant prekinės 
pakuotės kaip prietaisai, kuriuose yra 
ftalatų, ir per 5 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos laipsniškai 
pašalinamos, nebent nėra kitų 
alternatyvų. Tuo atveju, jei nėra
saugesnių alternatyvų, medicinos 
prietaisai yra ženklinami, o gamintojas 
techniniuose dokumentuose pateikia 
konkretų šių medžiagų naudojimo 
pagrindimą dėl atitikties bendriesiems 
saugos ir veiksmingumo reikalavimams, 
ypač šios dalies reikalavimams, ir 
naudojimo instrukcijoje pateikia 
informaciją apie likusią riziką šioms 
pacientų grupėms ir, jei reikia, apie 
atitinkamas atsargumo priemones. Jei 
numatyta, kad tokie prietaisai bus skirti 
naudoti vaikams arba nėščioms ar krūtimi 
maitinančioms moterims, naudoti ftalatus
juose uždraudžiama nuo 2017 m sausio 
1 d.
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Or. en

Pakeitimas 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.4 papunkčio 1 dalies trečios įtraukos pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

yra 0,1 % plastifikuotos medžiagos pagal 
masę arba koncentracija yra didesnė 
ftalatų, kurie klasifikuojami kaip 
kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 
reprodukcijai 1A arba 1B kategorijos 
medžiagos pagal Reglamento (EB) Nr. 
1272/2008 VI priedo 3 dalį; šie prietaisai 
ženklinami ant paties prietaiso ir (arba) ant 
kiekvieno vieneto arba, jei įmanoma, ant 
prekinės pakuotės kaip prietaisai, kuriuose 
yra ftalatų. Jei numatyta, kad tokie 
prietaisai bus skirti naudoti vaikams arba 
nėščioms ar krūtimi maitinančioms 
moterims, gamintojas techniniuose 
dokumentuose pateikia konkretų šių 
medžiagų naudojimo pagrindimą dėl 
atitikties bendriesiems saugos ir 
veiksmingumo reikalavimams, ypač šios 
dalies reikalavimams, ir naudojimo 
instrukcijoje pateikia informaciją apie 
likusią riziką šioms pacientų grupėms ir, 
jei reikia, apie atitinkamas atsargumo 
priemones.

nėra 0,1 % ar didesnės koncentracijos 
pagal kiekvienos homogeninės medžiagos 
masę medžiagų, kurios klasifikuojamos
kaip kancerogeninės, mutageninės ar 
toksiškos reprodukcijai 1A arba 1B 
kategorijos medžiagos pagal Reglamento
(EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, arba
medžiagų, kurios identifikuojamos kaip 
endokrininę sistemą pažeidžiančios 
cheminės medžiagos pagal pirmą 
pastraipą, nebent gamintojas gali įrodyti,
kad nėra tinkamų saugesnių medžiagų
arba prietaisų be šių medžiagų.

Tuo atveju, kai gamintojas gali įrodyti, 
kad nėra tinkamų saugesnių medžiagų 
arba prietaisų be šių medžiagų, šie 
prietaisai ženklinami ant paties prietaiso ir 
(arba) ant kiekvieno vieneto arba, jei 
įmanoma, ant prekinės pakuotės kaip 
prietaisai, kuriuose yra medžiagų, kurios 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės ar toksiškos reprodukcijai 
1A arba 1B kategorijos medžiagos arba 
identifikuojamos kaip endokrininę 
sistemą pažeidžiančios cheminės 
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medžiagos. Gamintojas techniniuose 
dokumentuose pateikia konkretų šių 
medžiagų naudojimo pagrindimą dėl 
atitikties bendriesiems saugos ir 
veiksmingumo reikalavimams, ypač šios 
dalies reikalavimams, ir naudojimo 
instrukcijoje pateikia informaciją apie 
likusią riziką šioms pacientams ir, jei 
reikia, apie atitinkamas atsargumo 
priemones.

Or. en

(Susijęs su tų pačių autorių pakeitimu, iš dalies keičiančiu pirmus aštuonis šios pastraipos
žodžius (4 pakeitimo autoriaus nukrypimas)).

Pagrindimas

Kancerogenines, mutagenines arba toksiškas reprodukcijai medžiagas (CMR medžiagas) 
draudžiama naudoti kosmetikos produktuose, o CMR ftalatus – žaisluose. Panašūs 
apribojimai turėtų būti taikomi medicinos prietaisams, kurių poveikis yra neišvengiamas, 
išskyrus tuos atvejus, kai nėra saugesnių alternatyvų. Tai taip pat turėtų būti taikoma 
žinomoms endokrininę sistemą pažeidžiančioms medžiagoms. Kai nėra kito pasirinkimo, 
gamintojai turėtų ženklinti savo prietaisus ir pateikti konkretų pagrindimą dėl prietaisų, skirtų 
bet kuriam pacientui, o ne tik tikroms rizikos grupėms, atitikties reglamento saugumo 
nuostatoms.

Pakeitimas 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 7 punkto 7.6 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.6. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad būtų kuo labiau 
sumažinta rizika, susijusi su naudotų 
dalelių dydžiu ir savybėmis. Specialios 
priežiūros priemonės taikomos, jeigu 
prietaisuose yra nanomedžiagų arba juos 
sudaro nanomedžiagos, kurios gali būti 
išleidžiamos į paciento ar naudotojo 
organizmą.

7.6. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad būtų kuo labiau 
sumažinta rizika, susijusi su naudotų 
dalelių dydžiu ir savybėmis. Specialios 
priežiūros priemonės taikomos, jeigu 
prietaisuose yra nanomedžiagų arba juos 
sudaro nanomedžiagos, kurios gali būti 
išleidžiamos į paciento ar naudotojo 
organizmą. Gamintojas techniniuose 
dokumentuose pateikia konkrečių 
įrodymų, kad nanomedžiagų naudojimas 
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atitinka bendruosius saugos ir 
veiksmingumo reikalavimus. Konkrečių 
įrodymų pateikiama dėl specifinių 
nanomedžiagų savybių. Naudojimo 
instrukcijoje gamintojas taip pat pateikia 
informaciją apie likusią riziką pacientams 
ir, jei reikia, apie atitinkamas atsargumo 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Kai medicinos prietaisuose naudojamos nanomedžiagos, gamintojai turėtų pateikti konkrečių 
įrodymų, kad nanomedžiagų naudojimas atitinka bendruosius saugos ir veiksmingumo 
reikalavimus. Konkrečių įrodymų, be abejo, turėtų būti pateikiama dėl specifinių 
nanomedžiagų savybių. Tokiu būdu būtų sudarytos palankesnės sąlygos atlikti patį 
griežčiausią atitikties vertinimą, kaip numatyta pagal 19 taisyklę ir 13 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 8 punkto 8.7 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7a. Medicinos prietaisų gamintojai turi 
informuoti savo vartotojus apie tai, kaip 
reikia dezinfekuoti prietaisą, kad būtų 
užtikrinama pacientų sauga, ir apie visus 
įmanomus metodus, kuriais galima tai 
padaryti. Gamintojams turi būti privaloma 
išbandyti prietaiso tinkamumą visais 
metodais, kuriais galima užtikrinti 
pacientų saugą, ir, jeigu atsisako 
sprendimo, jie turi tai pagrįsti arba 
informuodami, kad jis neveiksmingas, 
arba informuodami, kad jis daro žalą, 
kuri gal pakenkti jį naudojant medicinos 
reikmėms daug labiau, nei kiti gamintojo 
rekomenduojami sprendimai.

Or. xm
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Pagrindimas

Gamintojai rekomenduoja protokolus, metodus ir sprendimus, kartais nepriklausomai nuo jų 
realaus veiksmingumo ar jų buvimo susijusioje rinkoje. Gamintojai kartais informuoja, kam 
teikia pirmenybę rekomendacijoje, kuri susijusi ne su pacientų sauga, o su pramoniniais 
interesais.

Pakeitimas 771
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Prietaisai, kuriuose yra medžiaga, 
laikoma vaistu, ir prietaisai, sudaryti iš 
medžiagų ar medžiagų derinio, skirtų ryti, 
įkvėpti arba patekti į organizmą rektaliniu 
ar vaginaliniu būdu

9. Prietaisai, kuriuose yra medžiaga, 
laikoma vaistu

Or. de

Pakeitimas 772
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Prietaisai, kuriuose yra medžiaga, 
laikoma vaistu, ir prietaisai, sudaryti iš 
medžiagų ar medžiagų derinio, skirtų ryti, 
įkvėpti arba patekti į organizmą rektaliniu 
ar vaginaliniu būdu

9. Prietaisai, kuriuose yra medžiaga, 
laikoma vaistu

Or. en

Pakeitimas 773
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 9 punkto 9.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.2. Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos 
ar medžiagų derinys, skirti ryti, įkvėpti 
arba patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu ir kurie pasisavinami 
arba išskaidomi žmogaus organizme, 
pagal analogiją turi atitikti susijusius 
reikalavimus, nustatytus Direktyvos 
2001/83/EB I priede.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 774
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 9 punkto 9.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.2. Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos 
ar medžiagų derinys, skirti ryti, įkvėpti 
arba patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu ir kurie pasisavinami 
arba išskaidomi žmogaus organizme, 
pagal analogiją turi atitikti susijusius 
reikalavimus, nustatytus Direktyvos 
2001/83/EB I priede.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šių prietaisų sauga užtikrinama laikantis pripažintų darniųjų standartų arba bendrųjų 
techninių specifikacijų. Todėl taikant reikalavimą, kad atliekant vaistų tyrimus laikytis
analizės, farmakologinių ir klinikinių standartų bei protokolų (Direktyvos 2001/83/EB I
priedas), nebus gauta jokios naudingos papildomos informacijos pacientų saugos srityje.

Pakeitimas 775
Thomas Ulmer



AM\936128LT.doc 101/173 PE510.767v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 9 punkto 9.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.2. Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos 
ar medžiagų derinys, skirti ryti, įkvėpti 
arba patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu ir kurie pasisavinami 
arba išskaidomi žmogaus organizme, 
pagal analogiją turi atitikti susijusius 
reikalavimus, nustatytus Direktyvos 
2001/83/EB I priede.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 776
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 9 punkto 9.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.2. Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos 
ar medžiagų derinys, skirti ryti, įkvėpti 
arba patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu ir kurie pasisavinami 
arba išskaidomi žmogaus organizme, 
pagal analogiją turi atitikti susijusius 
reikalavimus, nustatytus Direktyvos 
2001/83/EB I priede.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 9 punkto 9.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.2. Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos Išbraukta.
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ar medžiagų derinys, skirti ryti, įkvėpti 
arba patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu ir kurie pasisavinami 
arba išskaidomi žmogaus organizme, 
pagal analogiją turi atitikti susijusius 
reikalavimus, nustatytus Direktyvos 
2001/83/EB I priede.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į Direktyvos 2011/83/EB I priedą yra nepagrįsta, nes pagal apibrėžimą vaistų 
veikimo mechanizmas yra kitoks nei prietaisų. Remtis Direktyvos 2011/83/EB I priedą 
produktų, kurie nėra vaistai, atveju netinka moksliniu ir techniniu požiūriu, o pasekmė būtų 
netinkamas vertinimas.

Pakeitimas 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 9 punkto 9.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.2. Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos ar 
medžiagų derinys, skirti ryti, įkvėpti arba 
patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu ir kurie pasisavinami
arba išskaidomi žmogaus organizme, pagal 
analogiją turi atitikti susijusius 
reikalavimus, nustatytus Direktyvos 
2001/83/EB I priede.

9.2. Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos ar 
medžiagų derinys, skirti ryti, įkvėpti arba 
patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu ir kurie skirti pasisavinti
arba išskaidyti žmogaus organizme
siekiant norimo efekto, pagal analogiją turi 
atitikti susijusius reikalavimus, nustatytus 
Direktyvos 2001/83/EB I priede.

Or. de

Pagrindimas

Jei medžiagos pasisavinimas ir išskaidymas žmogaus organizme nėra skirti tam tikram 
medicininiam efektui pasiekti, įrodymai ir tyrimai pagal Direktyvą 2001/86/EB dėl žmonėms 
skirtų vaistų negalimi.

Pakeitimas 779
Dan Jørgensen
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 10 punkto 10.2 papunkčio a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Turėtų būti skatinamas su gyvūnais 
nesusijusių metodų taikymas. Turėtų būti 
naudojama kuo mažiau gyvūnais, o 
bandymai su stuburiniais gyvūnais turėtų 
būti atliekami blogiausiu atveju. 
Remiantis Direktyva 2010/63/ES, 
bandymai su stuburiniais gyvūnais turi 
būti pakeisti, apriboti arba pagerintos jų 
atlikimo sąlygos. Todėl raginame 
Komisiją nustatyti taisykles, kad būtų 
išvengta pasikartojančių bandymų, ir 
uždrausti kartoti bandymus ir tyrimus su 
stuburiniais gyvūnais. 

Or. en

Pagrindimas
In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU. 

Pakeitimas 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 11 punkto 11.1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.1a. Siekiant nepakenkti numatytajam 
prietaiso veiksmingumui, sujungimo 
sistemos tipas turi būti vienodai 
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patvirtintas. Jeigu sujungimo sistemų 
tipas nepatvirtinamas, jų naudojimas 
pagal paskirtį ne užtikrinamas, o 
ribojamas, ir negarantuojamos pacientų 
teisės.

Or. it

Pakeitimas 781
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 11 punkto 11.7 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.7. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad naudotojui, pacientų
arba kitam asmeniui būtų lengviau saugiai 
sunaikinti prietaisą ir (arba) bet kokių 
atliekų medžiagas.

11.7. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad naudotojui, pacientui
arba kitam asmeniui būtų lengviau saugiai 
sunaikinti prietaisą, medžiagas, su 
kuriomis jis buvo naudotas, ir (arba) bet 
kokių atliekų medžiagas ir kad, kai 
įmanoma ir tinkama, jį būtų galima 
pakeisti aukštesnio saugos standarto 
prietaisu. Tokiu atveju turi būti 
atsižvelgiama ir į pavojaus, kuris 
pacientams ir naudotojams gali kilti dėl 
cheminių ar branduolinių medžiagų 
poveikio, sumažinimą.

Or. de

Pakeitimas 782
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 11 punkto 11.7 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.7. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad naudotojui, pacientų 
arba kitam asmeniui būtų lengviau saugiai 
sunaikinti prietaisą ir (arba) bet kokių 

11.7. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad naudotojui, pacientui
arba kitam asmeniui būtų lengviau saugiai 
sunaikinti prietaisą ir medžiagas, kurios 
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atliekų medžiagas. buvo naudojamos prietaisui veikiant, ir 
(arba) bet kokių atliekų medžiagas, ir, jei 
įmanoma ir tinkama, vietoj jų pasirinkti 
patobulintus geresnėmis saugos
ypatybėmis ir savybėmis pasižyminčius
prietaisus ir metodus, siekiant kiek
įmanoma labiau sumažinti potencialiai
kenksmingų medžiagų, pvz., cheminių ar 
branduolinių medžiagų, poveikį
pacientams, vartotojams bei kitiems 
asmenims.

Or. en

Pakeitimas 783
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 13 punkto 13.1 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Prietaisai turi būti suprojektuoti, 
pagaminti ir supakuoti taip, kad pacientai, 
naudotojai bei kiti asmenys gautų kuo 
mažesnę atitinkamą apšvitos dozę, 
naudodami prietaisą pagal numatytą 
paskirtį, tačiau neribojant nurodytų 
taikytinų atitinkamų apšvitos lygių gydymo 
ir diagnozavimo tikslais.

a) Prietaisai turi būti suprojektuoti, 
pagaminti ir supakuoti taip, kad pacientai, 
naudotojai bei kiti asmenys gautų kuo 
mažesnę atitinkamą apšvitos dozę, 
naudodami prietaisą pagal numatytą 
paskirtį, ir kad, jei įmanoma, prietaisą 
būtų galima pakeisti kitu aukštesnio 
saugos standarto prietaisu, tačiau 
neribojant nurodytų taikytinų atitinkamų 
apšvitos lygių gydymo ir diagnozavimo 
tikslais.

Or. de

Pakeitimas 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 13 punkto 13.3 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad nenumatytos, 
atsitiktinės ar išsklaidytos spinduliuotės 
poveikis pacientams, naudotojams bei 
kitiems asmenims būtų kuo mažesnis.

Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad nenumatytos, 
atsitiktinės ar išsklaidytos spinduliuotės 
poveikis pacientams, naudotojams bei 
kitiems asmenims būtų kuo mažesnis; jei 
įmanoma, turi būti parenkami tokie 
metodai, kuriuos taikant sumažinamas 
spinduliuotės poveikis pacientams, 
naudotojams bei kitiems asmenims.

Or. de

Pakeitimas 785
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 13 punkto 13.4 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Prietaisai, kurių paskirtis yra skleisti 
jonizuojančiąją spinduliuotę, turi būti 
suprojektuoti ir pagaminti taip, kad, jei 
įmanoma, skleidžiamos spinduliuotės 
kiekis, geometrija ir energijos 
pasiskirstymas (ar kokybė) galėtų būti 
skirtingi bei kontroliuojami, atsižvelgiant į 
prietaiso numatytą paskirtį.

a) Prietaisai, kurių paskirtis yra skleisti 
jonizuojančiąją spinduliuotę, turi būti 
suprojektuoti ir pagaminti taip, kad, jei 
įmanoma, skleidžiamos spinduliuotės 
kiekis, geometrija ir energijos 
pasiskirstymas (ar kokybė) galėtų būti 
skirtingi bei kontroliuojami, atsižvelgiant į 
prietaiso numatytą paskirtį, ir, jei 
įmanoma, turi būti naudojami prietaisai, 
kuriais galima kontroliuoti skleidžiamą 
spinduliuotę bet kuriuo metu atliekant 
procedūrą ir po jos.

Or. de

Pakeitimas 786
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 16 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Apsauga nuo mechaninio ir šiluminio 
pavojaus

16. Apsauga nuo rizikos, kurią kelia 
produktai, su kuriais gamintojai ketina 
atlikti bandymus su savimi

Or. de

Pakeitimas 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19 punkto 19.1 papunkčio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) gaminio pavadinimas negali sietis su 
vaistinio preparato, biocidinio produkto, 
kosmetikos gaminio ir maisto papildo 
pavadinimu.

Or. pl

Pagrindimas

Rinkoje galima rasti daug pavyzdžių, kai medicinos gaminių pavadinimai yra identiški vaisto 
pavadinimui arba juose yra reikšminga vaisto pavadinimo dalis. Dezinfekavimo priemonės 
labai dažnai pavadinamos taip pat kaip vaistai ir biocidiniai produktai. Iki šiol medicinos 
gaminiams skirtuose teisės aktuose šie klausimai nebuvo tinkamai reglamentuojami, todėl 
siekiant užtikrinti saugų produktų vartojimą ir išvengti vartotojų klaidinimo šį dalyką reikia 
nuodugniai patikslinti.

Pakeitimas 788
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19 punkto 19.1 papunkčio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Etiketės pateikiamos žmonėms 
suprantama forma, bet gali būti papildytos 
ir automatinio skaitymo formomis, 
pavyzdžiui, radijo dažnio atpažinimo 

d) Etiketės pateikiamos žmonėms 
suprantama forma ir turi būti papildytos ir 
automatinio skaitymo formomis, 
pavyzdžiui, radijo dažnio atpažinimo 
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(RFID) arba) brūkšniniais kodais. (RFID) arba brūkšniniais kodais.

Or. fr

Pagrindimas

Medicinos prietaisų etiketės turi būti pateikiamos ir žmonėms suprantama forma, ir 
automatinio skaitymo forma, kad būtų galima lengvai užregistruoti unikalųjį identifikatorių.

Pakeitimas 789
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19 punkto 19.1 papunkčio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Etiketės pateikiamos žmonėms 
suprantama forma, bet gali būti papildytos
ir automatinio skaitymo formomis, 
pavyzdžiui, radijo dažnio atpažinimo 
(RFID) arba) brūkšniniais kodais.

d) Etiketės pateikiamos žmonėms 
suprantama forma ir papildomos ir 
automatinio skaitymo formomis, 
pavyzdžiui, radijo dažnio atpažinimo 
(RFID) arba) brūkšniniais kodais.

Or. en

Pagrindimas

Medicinos prietaisų etiketės turėtų būti pateikiamos dvejopai, t. y. žmonėms suprantama 
forma ir automatinio skaitymo forma, nes daugeliu atvejų automatinio skaitymo būdu galima 
greičiau ir tiksliau nuskaityti etiketę ir taip įrašyti unikalų identifikatorių.

Pakeitimas 790
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19 punkto 19.1 papunkčio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Etiketės pateikiamos žmonėms 
suprantama forma, bet gali būti papildytos
ir automatinio skaitymo formomis, 
pavyzdžiui, radijo dažnio atpažinimo 
(RFID) arba) brūkšniniais kodais.

d) Etiketės pateikiamos žmonėms 
suprantama forma ir papildomos ir 
automatinio skaitymo formomis, 
pavyzdžiui, radijo dažnio atpažinimo 
(RFID) arba) brūkšniniais kodais.
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Or. en

Pagrindimas

Medicinos prietaisų etiketės turėtų būti pateikiamos dvejopai, t.y. žmonėms suprantama forma 
ir automatinio skaitymo forma, nes kitaip gali kilti sunkumų įrašant unikalų identifikatorių.

Pakeitimas 791
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19 punkto 19.2 papunkčio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nuoroda „Šis gaminys yra medicinos 
prietaisas“.

Or. en

Pakeitimas 792
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19 punkto 19.3 papunkčio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) jei ant prietaiso yra nuoroda, kad tai 
vienkartinis prietaisas, informacija apie 
žinomas savybes ir gamintojui žinomus 
techninius veiksnius, dėl kurių galėtų kilti 
pavojus, jei prietaisas būtų dar kartą 
naudojamas. Jei pagal 19.1 skirsnio 
c punktą nereikalaujama naudojimo 
instrukcijų, informacija pateikiama jos 
paprašius;

l) jei ant prietaiso yra nuoroda, kad tai 
vienkartinis prietaisas, informacija apie 
žinomas savybes ir gamintojui žinomus 
techninius veiksnius, dėl kurių galėtų kilti 
pavojus, jei prietaisas būtų dar kartą 
naudojamas. Jeigu prietaisas įtrauktas į 
vienkartinių prietaisų sąrašą pagal 
15 straipsnio 4 dalį, informacija apie 
prietaisą jokiomis aplinkybėmis negali 
būti panaudota pakartotinai. Jei pagal 
19.1 skirsnio c punktą nereikalaujama 
naudojimo instrukcijų, informacija 
pateikiama jos paprašius;

Or. cs
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Pakeitimas 793
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19 punkto 19.3 papunkčio q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) prietaisų, skirtų naudoti nespecialistams, 
aplinkybės, kai naudotojas turėtų 
konsultuotis su sveikatos priežiūros 
specialistu.

q) prietaisų, skirtų naudoti nespecialistams, 
aplinkybės, kai naudotojas turėtų 
konsultuotis su sveikatos priežiūros 
specialistu. Pacientams naudoti skirtos
instrukcijų sudedamosiomis dalys turėtų 
būti peržiūrėtos dalyvaujant pacientų 
organizacijoms, siekiant užtikrinti, kad jos
tikrai atitiktų paciento poreikius ir būtų 
suprantamos ir prieinamos.

Or. en

Pakeitimas 794
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kalbų variantų sąrašas valstybėms 
narėms, kuriose ketinama prekiauti
prietaisu.

b) nuoroda į valstybių narių, kuriose
prekiaujama prietaisu, sąrašą.

Or. cs

Pakeitimas 795
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 5 punkto pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Dokumentuose pateikiama santrauka: Dokumentuose pateikiama visa turima 
informacija dėl:
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Or. de

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistai, kaip pagrindiniai medicinos prietaisų naudotojai ir būdami 
atsakingi už pacientų saugumą, turi turėti galimybę gauti visus techninius ir klinikinius 
duomenis, kuriuos teikia gamintojai, kad savo pacientams galėtų parinkti tinkamiausią 
prietaisą ir atitinkamai juos informuoti.

Pakeitimas 796
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 5 punkto pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dokumentuose pateikiama santrauka:  Dokumentuose pateikiama visa turima 
informacija, susijusi su:

Or. en

Pakeitimas 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei prietaisas turi būti prijungtas prie kito 
(-ų) prietaiso (-ų), kad veiktų taip, kaip 
numatyta, tokio sujungtų prietaisų derinio 
aprašas, įskaitant įrodymus, kad jis atitinka 
bendruosius saugos ir veiksmingumo 
reikalavimus, kai prijungtas prie kito 
prietaiso (-ų), atsižvelgiant į gamintojo 
nurodytas charakteristikas.

e) jei prietaisas turi būti prijungtas prie kito 
(-ų) prietaiso (-ų) pasinaudojant 
sujungimo sistema, kad veiktų taip, kaip 
numatyta, tokio sujungtų prietaisų derinio 
aprašas, įskaitant įrodymus, kad jis atitinka 
bendruosius saugos ir veiksmingumo 
reikalavimus, kai prijungtas prie kito 
prietaiso (-ų), atsižvelgiant į gamintojo 
nurodytas charakteristikas. Tokio 
jungiamojo derinio tipas turėtų būti 
patvirtintas siekiant užtikrinti jo 
naudojimą pagal paskirtį ir paciento 
gydymą.

Or. it
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Pakeitimas 798
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ženklą CE sudaro tokios formos raidės 
„CE“:

1. Ženklą CE sudaro tokios formos raidės 
„CE“ ir užrašas „medicinos prietaisas“:

Or. de

Pakeitimas 799
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtinieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos

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 800
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŪTINIEJI REIKALAVIMAI, 
KURIUOS TURI ATITIKTI 

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI 
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PASKELBTOSIOS ĮSTAIGOS ATITIKTI PASKELBTOSIOS ĮSTAIGOS

Or. en

Pakeitimas 801
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.1. Paskelbtoji įstaiga turi būti trečiosios 
šalies tipo įstaiga, nepriklausoma nuo 
produkto, kurio atitikties vertinimo veiklą 
ji atlieka, gamintojo. Paskelbtoji įstaiga turi 
būti nepriklausoma nuo bet kurio kito 
ekonominės veiklos vykdytojo, kurie yra 
suinteresuoti produktu, taip pat bet kurio 
gamintojo konkurento.

1.2.1. Paskelbtoji įstaiga, įskaitant jos 
darbuotojus, turi būti trečiosios šalies tipo 
įstaiga, nepriklausoma nuo produkto, kurio 
atitikties vertinimo veiklą ji atlieka, 
gamintojo. Paskelbtoji įstaiga turi būti 
nepriklausoma nuo bet kurio kito 
ekonominės veiklos vykdytojo, kurie yra 
suinteresuoti produktu, taip pat bet kurio 
gamintojo konkurento. Tai neužkerta kelio
pirmiau minėtų ekonominės veiklos 
vykdytojų ar konkurentų atitikties 
įvertinimui.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas, kad šis reikalavimas taip pat taikomas paskelbtosiose įstaigose dirbantiems
darbuotojams. Išaiškinimas, kad paskelbtoji įstaiga gali atlikti įvairių ekonominės veiklos 
vykdytojų, gaminančių skirtingus ar panašius produktus, atitikties vertinimą.

Pakeitimas 802
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.4. Užtikrinamas kompetentingų įstaigų, 
jų aukščiausiųjų vadovų ir vertinimą 
atliekančių darbuotojų nešališkumas. 
Paskelbtosios įstaigos aukščiausio lygio 

1.2.4. Užtikrinamas kompetentingų įstaigų, 
jų aukščiausiųjų vadovų, vertinimą 
atliekančių darbuotojų ir subrangovų
nešališkumas. Paskelbtosios įstaigos 
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vadovų ir vertinimo darbuotojų atlygis 
nepriklauso nuo vertinimų rezultatų.

aukščiausio lygio vadovų, vertinimo 
darbuotojų ir subrangovų atlygis 
nepriklauso nuo vertinimų rezultatų.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu paskelbtoji įstaiga savo veikloje naudojasi išorės konsultantų paslaugomis, šiems išorės
konsultantams turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir paskelbtosios įstaigos
darbuotojams.

Pakeitimas 803
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto 1.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbtoji įstaiga turi turėti finansinių 
išteklių, reikalingų atitikties vertinimo 
veiklai ir susijusioms verslo operacijoms 
vykdyti. Ji dokumentais patvirtina ir 
pateikia įrodymus apie savo finansinį 
pajėgumą ir jos tvarų ekonominį 
gyvybingumą, atsižvelgiant į tam tikras 
aplinkybes pradiniu etapu.

Paskelbtoji įstaiga, įskaitant pavaldžiąsias 
įstaigas, turi turėti finansinių išteklių, 
reikalingų atitikties vertinimo veiklai ir 
susijusioms verslo operacijoms vykdyti. Ji 
dokumentais patvirtina ir pateikia 
įrodymus apie savo finansinį pajėgumą ir 
jos tvarų ekonominį gyvybingumą, 
atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes 
pradiniu etapu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukščiausią saugos lygį, visoms paskelbtoji įstaiga pavaldžiosioms 
įstaigoms turėtų būti taikomi tie patys reikalavimai kaip ir pačiai paskelbtajai įstaigai.

Pakeitimas 804
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Subrangovai turėtų taikyti tuos pačius aukštus standartus kaip ir vertinimus atliekantys 
paskelbtųjų įstaigų darbuotojai.

Pakeitimas 805
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.2. Paskelbtoji įstaiga turi laikytis 
nacionalinių valdžios institucijų, 
atsakingų už paskelbtąsias įstaigas, 
priimto elgesio kodekso, kuriame, be kitų 
dalykų, nurodyta paskelbtųjų įstaigų 
etinio verslo praktika medicinos prietaisų 
srityje. Elgesio kodekse yra numatytas 
stebėsenos mechanizmas ir tikrinimas, 
kaip tai įgyvendina paskelbtosios įstaigos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendindamos savanoriškos savireguliacijos iniciatyvą dauguma paskelbtųjų įstaigų
parengė elgesio kodeksą. Jis pagrįstas dabartine reglamentavimo sistema ir yra paskelbtųjų 
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įstaigų nuolat tobulinamas. Todėl Reglamente neturėtų būti daroma nuoroda į šį su teisėkūra 
nesusijusį dokumentą. Į Reglamentą turėtų būti įtrauktos pagrindinės sudedamosios elgesio 
kodekso dalys, kurios iki šiol neįtrauktos į skirsnį „Reikalavimai, kurių turi laikytis 
paskelbtosios įstaigos“

Pakeitimas 806
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto 2.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. Paskelbtosios įstaigos kokybės 
valdymo sistemoje turi būti atkreipiamas 
dėmesys bent į šiuos dalykus:

2.2. Paskelbtosios įstaigos ir jų 
subrangovams kokybės valdymo sistemoje 
turi būti atkreipiamas dėmesys bent į šiuos 
dalykus:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukščiausią saugos lygį, šis reikalavimas taip pat taikomas paskelbtųjų 
įstaigų subrangovams.

Pakeitimas 807
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto 2.2 papunkčio 8 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tęstinis mokymas:

Or. en

Pagrindimas

Paskelbtųjų įstaigų kokybės valdymo sistema turėtų apimti reguliarias mokymo programas.

Pakeitimas 808
Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.1. Paskelbtoji įstaiga turi būti pajėgi
atlikti visas užduotis, kurios jai paskirtos 
remiantis šiuo reglamentu vadovaujantis 
aukščiausio laipsnio profesiniu 
sąžiningumu ir reikiama technine 
kompetencija konkrečioje srityje, nesvarbu, 
ar tas užduotis vykdo pati paskelbtoji 
įstaiga, ar jos vykdomos jos vardu ir jos 
atsakomybe.

3.1.1. Paskelbtoji įstaiga ir jos
subrangovai turi būti pajėgūs atlikti visas 
užduotis, kurios jai paskirtos remiantis šiuo 
reglamentu vadovaujantis aukščiausio 
laipsnio profesiniu sąžiningumu ir reikiama 
technine kompetencija konkrečioje srityje, 
nesvarbu, ar tas užduotis vykdo pati 
paskelbtoji įstaiga, ar jos vykdomos jos 
vardu ir jos atsakomybe.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukščiausią saugos lygį, šis reikalavimas taip pat taikomas paskelbtųjų 
įstaigų subrangovams.

Pakeitimas 809
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.1. Paskelbtoji įstaiga turi būti pajėgi 
atlikti visas užduotis, kurios jai paskirtos 
remiantis šiuo reglamentu vadovaujantis 
aukščiausio laipsnio profesiniu 
sąžiningumu ir reikiama technine 
kompetencija konkrečioje srityje, nesvarbu, 
ar tas užduotis vykdo pati paskelbtoji 
įstaiga, ar jos vykdomos jos vardu ir jos 
atsakomybe.

3.1.1. Paskelbtoji įstaiga turi būti pajėgi 
atlikti visas užduotis, kurios jai paskirtos 
remiantis šiuo reglamentu vadovaujantis 
aukščiausio laipsnio profesiniu 
sąžiningumu ir reikiama technine 
kompetencija konkrečioje srityje, nesvarbu, 
ar tas užduotis vykdo pati paskelbtoji 
įstaiga, ar jos vykdomos jos vardu ir jos 
atsakomybe Procesas turi būti stebimas 
siekiant užtikrinti, kad jis būtų reikiamos 
kokybės.

Or. sl
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Pakeitimas 810
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma ji turi turėti reikalingų 
darbuotojų ar prieigą prie visos įrangos ir 
priemonių, kurios leistų tinkamai atlikti 
technines ir administravimo užduotis, 
susijusias su atitikties vertinimo veikla, 
kuriai atitikties vertinimo įstaiga buvo 
paskelbta.

Visų pirma ji turi turėti reikalingų 
darbuotojų ar prieigą prie visos įrangos ir 
priemonių, kurios leistų tinkamai atlikti 
technines, mokslines ir administravimo 
užduotis, susijusias su atitikties vertinimo 
veikla, kuriai atitikties vertinimo įstaiga 
buvo paskelbta.

Or. en

Pakeitimas 811
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Nuolatiniai darbuotojai yra reikalingi, 
tačiau paskelbtosioms įstaigoms turi būti 
suteikta galimybė prireikus samdyti 
ad hoc ir laikinai išorės ekspertus.

Or. en

Pakeitimas 812
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 813
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.1 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvertinimą atliekantis personalas turi 
visose susijusio medicinos prietaiso 
gamybos vietose bent kas metus atlikti 
patikrinimus, apie kuriuos iš anksto 
nepranešama. Šis patikrinimas iš anksto 
nepranešus reiškia, kad gamintojas nėra 
iš anksto informuojamas apie galimą 
tikrinimo datą ir laiką.
Įvertinimą atliekantis personalas turi 
informuoti visas valstybės narės 
kompetentingas valdžios institucijas, 
susijusias su medicinos prietaiso gamyba 
ir pateikimu rinkai, apie kasmet 
atliekamų tikrinimų rezultatus. Šie 
rezultatai įrašomi į ataskaitą.
Personalas taip pat turi įvertinti susijusios 
kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos kasmet atliekamus 
patikrinimus.
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Or. fr

Pakeitimas 814
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Paskelbtosios įstaigos nuolatiniai darbuotojai turėtų būti kvalifikuoti atlikti prietaiso
techninių ir klinikinių dokumentų rinkinių įvertinimą arba turėtų būti kvalifikuoti įvertinti
paskelbtosios įstaigos subrangovo atlikto vertinimo kokybę ir tinkamumą.

Pakeitimas 815
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.2. Visais atvejais kiekvienai atitikties 
vertinimo procedūrai ir kiekvienai gaminių 
rūšiai ar kategorijai, dėl kurios įstaigai 
suteiktas paskelbtosios įstaigos statusas, 
paskelbtoji įstaiga turi turėti savo 

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

organizacijoje būtinus administracinius, 
techninius ir mokslo darbuotojus, turinčius 
medicinos, techninių ir, jei įmanoma, 
farmakologinių žinių ir pakankamai 
patyrusius medicinos prietaisų ir 
atitinkamų technologijų srityse atitikties 
vertinimo užduotims atlikti, įskaitant 
klinikinių duomenų vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 816
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.3. Paskelbtoji įstaiga turi aiškiai 
patvirtinti dokumentais darbuotojų, 
įtrauktų į atitikties vertinimo veiklą, 
pareigas, atsakomybę ir įgaliojimus ir 
informuoti darbuotojus apie tai.

3.1.3. Paskelbtoji įstaiga turi aiškiai 
patvirtinti dokumentais darbuotojų, 
įskaitant subrangovų bei pavaldžiųjų 
įstaigų darbuotojų, įtrauktų į atitikties 
vertinimo veiklą, pareigas, atsakomybę ir 
įgaliojimus ir informuoti darbuotojus apie 
tai.

Or. en

Pakeitimas 817
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.1. Paskelbtoji įstaiga nustato ir 
dokumentais įformina atitikties vertinimo 
veikla užsiimančių asmenų kvalifikacijos 
kriterijus bei jų atrankos ir įgaliojimų 
suteikimo procedūras (žinios, patirtis ir kita 
reikalaujama kompetencija) ir reikiamą 
parengimą (pirminis ir tęstinis mokymas). 

3.2.1. Paskelbtoji įstaiga nustato ir 
dokumentais įformina atitikties vertinimo 
veikla užsiimančių asmenų kvalifikacijos 
kriterijus bei jų atrankos ir įgaliojimų 
suteikimo procedūras (žinios, patirtis ir kita 
reikalaujama kompetencija) ir reikiamą 
parengimą (pirminis ir tęstinis mokymas). 
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Kvalifikacijos kriterijai apima įvairius 
atitikties įvertinimo proceso funkcijas 
(pvz., auditas, gaminio įvertinimas ir (arba) 
bandymas, projektavimo dokumentų 
rinkinys (dokumentų persvarstymas), 
sprendimų priėmimas), taip pat prietaisus, 
technologijas ir sritis (pvz., biologinis 
suderinamumas, sterilizavimas, žmogaus ir 
gyvūninės kilmės audiniai ir ląstelės, 
klinikinis įvertinimas), įtrauktus į 
paskyrimo aprėptį.

Kvalifikacijos kriterijai apima įvairius 
atitikties įvertinimo proceso funkcijas 
(pvz., auditas, gaminio įvertinimas ir (arba) 
bandymas, projektavimo dokumentų 
rinkinys (dokumentų persvarstymas), 
sprendimų priėmimas), taip pat prietaisus, 
technologijas ir sritis (pvz., biologinis 
suderinamumas, sterilizavimas, žmogaus ir 
gyvūninės kilmės audiniai ir ląstelės, 
klinikinis įvertinimas, rizikos valdymas), 
įtrauktus į paskyrimo aprėptį.

Or. de

Pagrindimas

Kvalifikacijos reikalavimai paskelbtųjų įstaigų personalui turi apimti rizikos valdymą.

Pakeitimas 818
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.1. Paskelbtoji įstaiga nustato ir 
dokumentais įformina atitikties vertinimo 
veikla užsiimančių asmenų kvalifikacijos 
kriterijus bei jų atrankos ir įgaliojimų 
suteikimo procedūras (žinios, patirtis ir kita 
reikalaujama kompetencija) ir reikiamą 
parengimą (pirminis ir tęstinis mokymas). 
Kvalifikacijos kriterijai apima įvairius 
atitikties įvertinimo proceso funkcijas 
(pvz., auditas, gaminio įvertinimas ir (arba) 
bandymas, projektavimo dokumentų 
rinkinys (dokumentų persvarstymas), 
sprendimų priėmimas), taip pat prietaisus, 
technologijas ir sritis (pvz., biologinis 
suderinamumas, sterilizavimas, žmogaus ir 
gyvūninės kilmės audiniai ir ląstelės, 
klinikinis įvertinimas), įtrauktus į 
paskyrimo aprėptį.

3.2.1. MPKG nustato ir dokumentais 
įformina aukšto lygio kompetencijos 
principus ir atitikties vertinimo veikla 
užsiimančių asmenų kvalifikacijos 
kriterijus bei jų atrankos ir įgaliojimų 
suteikimo procedūras (žinios, patirtis ir kita 
reikalaujama kompetencija) ir reikiamą 
parengimą (pirminis ir tęstinis mokymas). 
Kvalifikacijos kriterijai apima įvairius 
atitikties įvertinimo proceso funkcijas 
(pvz., auditas, gaminio įvertinimas ir (arba) 
bandymas, projektavimo dokumentų 
rinkinys (dokumentų persvarstymas), 
sprendimų priėmimas), taip pat prietaisus, 
technologijas ir sritis (pvz., biologinis 
suderinamumas, sterilizavimas, žmogaus ir 
gyvūninės kilmės audiniai ir ląstelės, 
klinikinis įvertinimas), įtrauktus į 
paskyrimo aprėptį.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad institucijos, o ne paskelbtosios įstaigos, parengtų suderintus
kompetencijos ir kvalifikacijos kriterijus, institucijos, veikdamos per MPKG, turėtų nustatyti
paskelbtųjų įstaigų darbuotojų, užsiimančių atitikties vertinimo veikla, kompetencijos ir 
kvalifikacijos kriterijus, taip pat reikiamas procedūras, kurios turi būti įdiegtos.

Pakeitimas 819
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialieji kvalifikacijos kriterijai 
nustatomi biologinio suderinamumo 
aspektų vertinimui, klinikiniam įvertinimui 
ir įvairių tipų sterilizavimo procesams 
atlikti.

Specialieji kvalifikacijos kriterijai 
nustatomi biologinio suderinamumo 
aspektų, saugos vertinimui, klinikiniam 
įvertinimui ir įvairių tipų sterilizavimo 
procesams atlikti.

Or. en

Pakeitimas 820
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 punkto penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kvalifikacijos tipas (žinios, patirtis ir 
kitokia kompetencija), reikalaujamas 
atitikties vertinimui, susijusiam su 
medicinos prietaisais, atlikti bei atitinkami 
kvalifikaciniai kriterijai;

– kvalifikacijos tipas (žinios, patirtis ir 
kitokia kompetencija), reikalaujamas 
standartais grindžiamam atitikties 
vertinimui, susijusiam su medicinos 
prietaisais, atlikti bei atitinkami 
kvalifikaciniai kriterijai;

Or. sl
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Pakeitimas 821
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 punkto 7 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bent trejų metų pakankamas stažas ir 
(arba) patirtis atliekant atitikties 
vertinimus pagal šį reglamentą arba 
anksčiau taikytas direktyvas paskelbtojoje 
įstaigoje. Paskelbtosios įstaigos
darbuotojai, kurie dalyvauja priimant 
sprendimus dėl sertifikavimo, neturėjo 
dalyvauti atitikties vertinime, dėl kurio
turi būti priimtas sertifikavimo 
sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendindamos savanoriškos savireguliacijos iniciatyvą dauguma paskelbtųjų įstaigų
parengė elgesio kodeksą. Jis pagrįstas dabartine reglamentavimo sistema ir yra paskelbtųjų 
įstaigų nuolat tobulinamas. Todėl Reglamente neturėtų būti daroma nuoroda į šį su teisėkūra 
nesusijusį dokumentą. Į Reglamentą turėtų būti įtrauktos pagrindinės sudedamosios elgesio 
kodekso dalys, kurios iki šiol neįtrauktos į skirsnį „Reikalavimai, kurių turi laikytis 
paskelbtosios įstaigos“.

Pakeitimas 822
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3.2.4. Paskelbtosios įstaigos turi turėti 
pakankamai nuolatinių darbuotojų, 
turinčių klinikinių bandymų 
projektavimo, medicinos statistikos, 
klinikinio pacientų valdymo, geros 
klinikinės praktikos klinikinių bandymų 
ir, jei įmanoma, farmakologijos srities 
patirties. Nuolatiniai darbuotojai yra 
reikalingi, tačiau paskelbtosioms 
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įstaigoms turi būti suteikta galimybė 
prireikus samdyti ad hoc ir laikinai išorės
ekspertus.
Šie darbuotojai paskelbtosios įstaigos 
nuolat įtraukiami į sprendimų priėmimo 
procesą, siekiant:

Or. en

Pakeitimas 823
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.4 punkto 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti komitetų savarankiškumą bei 
objektyvumą ir atskleisti galimus interesų 
konfliktus.

Or. en

Pakeitimas 824
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.5. Darbuotojai, atsakingi už su 
produktu susijusią peržiūrą (pvz., projekto 
dokumentų peržiūrą, techninių dokumentų 
peržiūrą ar tipo patikrinimą, įskaitant 
tokius aspektus, kaip antai klinikinio 
įvertinimo, biologinės saugos, 
sterilizavimo ir programinės įrangos 
validavimo), turi turėti tokią įrodytą 
kvalifikaciją:

3.2.5. Produktų specialistas: Darbuotojai, 
atsakingi už su produktu susijusias 
peržiūras, projekto dokumentų peržiūrą ar 
prietaisų, priskiriamų III klasei, tipo 
patikrinimą, įskaitant tokius aspektus, kaip 
antai klinikinio įvertinimo, biologinės 
saugos, sterilizavimo ir programinės 
įrangos validavimo), turi turėti tokią 
įrodytą kvalifikaciją:

Or. en
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Pagrindimas

Įgyvendindamos savanoriškos savireguliacijos iniciatyvą dauguma paskelbtųjų įstaigų
parengė elgesio kodeksą. Jis pagrįstas dabartine reglamentavimo sistema ir yra paskelbtųjų 
įstaigų nuolat tobulinamas. Todėl Reglamente neturėtų būti daroma nuoroda į šį su teisėkūra 
nesusijusį dokumentą. Į Reglamentą turėtų būti įtrauktos pagrindinės sudedamosios elgesio 
kodekso dalys, kurios iki šiol neįtrauktos į skirsnį „Reikalavimai, kurių turi laikytis 
paskelbtosios įstaigos“.

Pakeitimas 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.5. Darbuotojai, atsakingi už su 
produktu susijusią peržiūrą (pvz., projekto 
dokumentų peržiūrą, techninių dokumentų 
peržiūrą ar tipo patikrinimą, įskaitant 
tokius aspektus, kaip antai klinikinio 
įvertinimo, biologinės saugos, 
sterilizavimo ir programinės įrangos 
validavimo), turi turėti tokią įrodytą 
kvalifikaciją:

3.2.5. Darbuotojai, atsakingi už su 
produktu susijusią peržiūrą (pvz., projekto 
dokumentų peržiūrą, techninių dokumentų 
peržiūrą ar tipo patikrinimą, įskaitant 
tokius aspektus, kaip antai klinikinio 
įvertinimo, biologinės saugos, 
sterilizavimo ir programinės įrangos 
validavimo), turi turėti tinkamą
kvalifikaciją, kurią patvirtina valstybės 
narės. Tinkama kvalifikacija, pvz., 
laikytina:

Or. lt

Pakeitimas 826
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.5a. Produkto vertintojai: Darbuotojai, 
atsakingi už su produktu susijusias 
peržiūras (techninių dokumentų 
peržiūras) ar prietaisų, priskiriamų 
IIa/IIb klasėms, tipo patikrinimą, turi 
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turėti tokią įrodytą kvalifikaciją:
– sėkmingai baigto universiteto ar 
techninio koledžo laipsnį arba lygiavertę 
atitinkamos studijų srities, pvz., 
medicinos, gamtos mokslų ar inžinerijos, 
kvalifikaciją;
– ketverių metų profesinę patirtį sveikatos 
priežiūros produktų ar susijusiuose 
sektoriuose (pvz., pramonės, audito, 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų 
patirtis), o dveji metai šios patirties turi 
būti projektavimo, gamybos, bandymų ar 
prietaiso naudojimo (kaip numatyta 
atitinkamai nepatentuotų prietaisų 
grupei) arba technologijų, kurias reikia 
įvertinti, ar susijusių su moksliniais 
aspektais, kuriuos reikia įvertinti, patirtis;
– reikiamų žinių apie bendruosius saugos 
ir veiksmingumo reikalavimus, nustatytus 
I priede, taip pat susijusius 
deleguotuosius ir (arba) įgyvendinimo 
aktus, darniuosius standartus, BTS ir 
rekomendacinio pobūdžio dokumentus;
– atitinkamų žinių ir patirties rizikos 
valdymo ir susijusių medicinos prietaisų 
standartų ir gairių dokumentų srityse;
– atitinkamų žinių ir patirties, susijusių su 
atitikties vertinimo procedūromis, 
nustatytomis VIII – X prieduose, ypač dėl 
tų aspektų, dėl kurių jie turi teisę ir 
tinkamus įgaliojimus atlikti minėtą 
vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendindamos savanoriškos savireguliacijos iniciatyvą dauguma paskelbtųjų įstaigų
parengė elgesio kodeksą. Jis pagrįstas dabartine reglamentavimo sistema ir yra paskelbtųjų 
įstaigų nuolat tobulinamas. Todėl Reglamente neturėtų būti daroma nuoroda į šį su teisėkūra 
nesusijusį dokumentą. Į Reglamentą turėtų būti įtrauktos pagrindinės sudedamosios elgesio 
kodekso dalys, kurios iki šiol neįtrauktos į skirsnį „Reikalavimai, kurių turi laikytis 
paskelbtosios įstaigos“.



PE510.767v01-00 128/173 AM\936128LT.doc

LT

Pakeitimas 827
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.5 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ketverių metų profesinę patirtį sveikatos 
priežiūros produktų ar susijusiuose 
sektoriuose (pvz., pramonės, audito, 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų 
patirtis), o dveji metai šios patirties turi 
būti projektavimo, gamybos, bandymų ar 
prietaiso naudojimo arba technologijų, 
kurias reikia įvertinti, ar susijusių su 
moksliniais aspektais, kuriuos reikia 
įvertinti, patirtis;

ketverių metų profesinę patirtį sveikatos 
priežiūros produktų ar susijusiuose 
sektoriuose (pvz., pramonės, audito, 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų 
patirtis), o dveji metai šios patirties turi 
būti projektavimo, gamybos, bandymų ar 
prietaiso naudojimo (kaip numatyta 
atitinkamai nepatentuotų prietaisų 
grupei) arba technologijų, kurias reikia 
įvertinti, ar susijusių su moksliniais 
aspektais, kuriuos reikia įvertinti, patirtis;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendindamos savanoriškos savireguliacijos iniciatyvą dauguma paskelbtųjų įstaigų
parengė elgesio kodeksą. Jis pagrįstas dabartine reglamentavimo sistema ir yra paskelbtųjų 
įstaigų nuolat tobulinamas. Todėl Reglamente neturėtų būti daroma nuoroda į šį su teisėkūra 
nesusijusį dokumentą. Į Reglamentą turėtų būti įtrauktos pagrindinės sudedamosios elgesio 
kodekso dalys, kurios iki šiol neįtrauktos į skirsnį „Reikalavimai, kurių turi laikytis 
paskelbtosios įstaigos“.

Pakeitimas 828
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.5 punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– be to, kvalifikacija yra grindžiama 
technine ar moksline specializacija, pvz., 
sterilizacijos, implantų, gyvūnų audinių, 
žmogaus audinių, programinės įrangos, 
funkcinės saugos, klinikinio įvertinimo, 
elektros saugos, pakavimo srityse;
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Or. en

Pagrindimas

Įgyvendindamos savanoriškos savireguliacijos iniciatyvą dauguma paskelbtųjų įstaigų
parengė elgesio kodeksą. Jis pagrįstas dabartine reglamentavimo sistema ir yra paskelbtųjų 
įstaigų nuolat tobulinamas. Todėl Reglamente neturėtų būti daroma nuoroda į šį su teisėkūra 
nesusijusį dokumentą. Į Reglamentą turėtų būti įtrauktos pagrindinės sudedamosios elgesio 
kodekso dalys, kurios iki šiol neįtrauktos į skirsnį „Reikalavimai, kurių turi laikytis 
paskelbtosios įstaigos“.

Pakeitimas 829
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.5 punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– turėti reikiamų žinių ir patirties 
klinikinio vertinimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 830
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.5 punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atitikties vertinimo įstaigos, kurių
užduotys susijusios su III klasės prietaisų 
atitikties vertinimo veikla, pateikia MPKG 
visų vidaus ir išorės ekspertų, kurie 
atlieka klinikines ir neklinikines atitikties 
vertinimo dalis, sąrašą. MPKG turi teisę 
patikrinti išrinktų ekspertų atitinkamą 
kvalifikaciją ir paskelbs šį sąrašą.

Or. en



PE510.767v01-00 130/173 AM\936128LT.doc

LT

Pagrindimas

Tai padės užtikrinti visišką skaidrumą ir tinkamą paskelbtosios įstaigos ekspertų kvalifikaciją.

Pakeitimas 831
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3.2.6. Auditorius: Darbuotojai, atsakingi 
už gamintojo kokybės užtikrinimo sistemų 
auditą, turi turėti šią patvirtintą 
kvalifikaciją :

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendindamos savanoriškos savireguliacijos iniciatyvą dauguma paskelbtųjų įstaigų
parengė elgesio kodeksą. Jis pagrįstas dabartine reglamentavimo sistema ir yra paskelbtųjų 
įstaigų nuolat tobulinamas. Todėl Reglamente neturėtų būti daroma nuoroda į šį su teisėkūra 
nesusijusį dokumentą. Į Reglamentą turėtų būti įtrauktos pagrindinės sudedamosios elgesio 
kodekso dalys, kurios iki šiol neįtrauktos į skirsnį „Reikalavimai, kurių turi laikytis 
paskelbtosios įstaigos“.

Pakeitimas 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. lt
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Pakeitimas 833
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.6 punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kvalifikacija grindžiama 
technologijomis, kaip apibrėžta IAF/EAC 
kodų arba lygiaverte sistema;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendindamos savanoriškos savireguliacijos iniciatyvą dauguma paskelbtųjų įstaigų
parengė elgesio kodeksą. Jis pagrįstas dabartine reglamentavimo sistema ir yra paskelbtųjų 
įstaigų nuolat tobulinamas. Todėl Reglamente neturėtų būti daroma nuoroda į šį su teisėkūra 
nesusijusį dokumentą. Į Reglamentą turėtų būti įtrauktos pagrindinės sudedamosios elgesio 
kodekso dalys, kurios iki šiol neįtrauktos į skirsnį „Reikalavimai, kurių turi laikytis 
paskelbtosios įstaigos“.

Pakeitimas 834
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 3.4.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4.3. Jei subrangovai ar išorės ekspertai 
samdomi atlikti atitikties įvertinimą, ypač 
dėl naujų, invazinių ir implantuojamųjų 
medicinos prietaisų ar technologijų, 
paskelbtoji įstaiga turi turėti atitinkamą 
savo kompetenciją kiekvienoje produktų 
srityje, kuriai įstaiga yra paskirta 
organizuoti atitikties vertinimą, kad 
patikrintų ekspertų nuomonių tinkamumą ir 
pagrįstumą ir priimtų sprendimą dėl 
sertifikavimo.

3.4.3. Jei subrangovai ar išorės ekspertai 
samdomi atlikti atitikties įvertinimą, ypač 
dėl naujų, invazinių ir implantuojamųjų 
medicinos prietaisų ar technologijų, 
paskelbtoji įstaiga turi turėti atitinkamą 
savo kompetenciją kiekvienoje produktų 
srityje, kiekvienoje gydymo ar medicinos 
specializacijos srityje, kuriai įstaiga yra 
paskirta organizuoti atitikties vertinimą, 
kad patikrintų ekspertų nuomonių 
tinkamumą ir pagrįstumą ir priimtų 
sprendimą dėl sertifikavimo.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta ne tik paskelbtųjų įstaigų atitinkama kompetencija kiekvienoje produktų 
srityje, bet ir kiekvienoje gydymo ar medicinos specializacijos srityje.

Pakeitimas 835
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Minimalus laikotarpis paskelbtosios 
įstaigos audito vertinimams atlikti
– Kiekvienam pareiškėjui ir sertifikuotam 
klientui paskelbtosios įstaigos nustato 
1 etapo ir 2 etapo pradinio audito bei 
priežiūros audito trukmę.
– Audito trukmė apskaičiuojama 
remiantis faktiniu gamintojo darbuotojų 
skaičiumi, įskaitant visas atskiras 
gamybos vietas, kurioms taikomas 
sertifikatas.
– Tikslinga pagrįsti audito trukmę 
faktiniu organizacijos darbuotojų 
skaičiumi, gamybos procesų sudėtingumu 
organizacijos viduje, medicinos prietaisų, 
kurie įtraukti auditą, pobūdžiu ir 
charakteristikomis bei įvairiomis 
technologijomis, kurios taikomos, 
gaminant ir valdant medicinos prietaisus. 
Audito trukmė turėtų būti pritaikyta 
atsižvelgiant į tam tikrus svarbius 
veiksnius, kurie taikomi tik organizacijai, 
kuri bus audituojama. Paskelbtoji įstaiga 
turėtų veikti savo nuožiūra, siekdama 
užtikrinti, kad bet kokie audito trukmės 
pokyčiai nesukeltų problemų dėl audito 
veiksmingumo.
– Bet kurio vietoje atlikti suplanuoto 
audito trukmė negali būti mažesnė nei 
vienas auditorius, dirbantis vieną dieną.
– Kelių objektų, kuriuose taikoma viena 
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kokybės užtikrinimo sistema, 
sertifikavimas negali būti grindžiamas 
bandinių ėmimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendindamos savanoriškos savireguliacijos iniciatyvą dauguma paskelbtųjų įstaigų
parengė elgesio kodeksą. Jis pagrįstas dabartine reglamentavimo sistema ir yra paskelbtųjų 
įstaigų nuolat tobulinamas. Todėl Reglamente neturėtų būti daroma nuoroda į šį su teisėkūra 
nesusijusį dokumentą. Į Reglamentą turėtų būti įtrauktos pagrindinės sudedamosios elgesio 
kodekso dalys, kurios iki šiol neįtrauktos į skirsnį „Reikalavimai, kurių turi laikytis 
paskelbtosios įstaigos“.

Pakeitimas 836
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 punkto 4.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1. Paskelbtosios įstaigos sprendimų 
priėmimo procesas turi būti aiškiai 
pagrįstas dokumentais, įskaitant atitikties 
vertinimo sertifikatų išdavimo proceso, 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo, galiojimo 
panaikinimo ar atsisakymo juos išduoti, jų 
keitimo ar apribojimo ir papildymų 
išdavimo.

4.1. Paskelbtosios įstaigos sprendimų 
priėmimo procesas turi būti aiškiai 
pagrįstas dokumentais ir viešai 
prieinamas, įskaitant atitikties vertinimo 
sertifikatų išdavimo proceso, galiojimo 
sustabdymo, galiojimo sustabdymo 
panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar 
atsisakymo juos išduoti, jų keitimo ar 
apribojimo ir papildymų išdavimo.

Or. en

Pakeitimas 837
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 punkto 4.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1. Paskelbtosios įstaigos sprendimų 
priėmimo procesas turi būti aiškiai 

4.1. Paskelbtosios įstaigos sprendimų 
priėmimo procesas turi būti skaidrus ir
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pagrįstas dokumentais, įskaitant atitikties 
vertinimo sertifikatų išdavimo proceso, 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo, galiojimo 
panaikinimo ar atsisakymo juos išduoti, jų 
keitimo ar apribojimo ir papildymų 
išdavimo

aiškiai pagrįstas dokumentais, įskaitant 
atitikties vertinimo sertifikatų išdavimo 
proceso, galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo, galiojimo 
panaikinimo ar atsisakymo juos išduoti, jų 
keitimo ar apribojimo ir papildymų 
išdavimo

Or. sl

Pakeitimas 838
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 punkto 4.3 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 839
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– specialiai skirti kontroliuoti, diagnozuoti, 
stebėti ar koreguoti širdies ar centrinės 
kraujotakos sistemos defektus per 
tiesioginį sąlytį su tomis kūno dalimis; 
tokiu atveju tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

– yra aktyvieji ir implantuojamieji 
prietaisai, specialiai skirti kontroliuoti, 
diagnozuoti, stebėti ar koreguoti širdies ar 
centrinės kraujotakos sistemos defektus per 
tiesioginį sąlytį su tomis kūno dalimis; 
tokiu atveju tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

Or. de
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Pakeitimas 840
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– specialiai skirti kontroliuoti, diagnozuoti, 
stebėti ar koreguoti širdies ar centrinės 
kraujotakos sistemos defektus per 
tiesioginį sąlytį su tomis kūno dalimis; 
tokiu atveju tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 841
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirmos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– specialiai skirti naudoti esant 
tiesioginiam sąlyčiui su centrine nervų 
sistema; tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

– yra aktyvieji ir implantuojamieji 
prietaisai, specialiai skirti kontroliuoti, 
diagnozuoti, aptikti ar koreguoti centrinės 
nervų sistemos defektus esant tiesioginiam 
sąlyčiui su šiomis kūno dalimis; tokie 
prietaisai priskiriami III klasei,

Or. de

Pakeitimas 842
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– specialiai skirti kontroliuoti, diagnozuoti, 
stebėti ar koreguoti širdies ar centrinės 

– yra aktyvieji ar implantuojamieji 
prietaisai, specialiai skirti kontroliuoti, 
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kraujotakos sistemos defektus per 
tiesioginį sąlytį su tomis kūno dalimis; 
tokiu atveju tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

diagnozuoti, stebėti ar koreguoti širdies ar 
centrinės kraujotakos sistemos defektus per 
tiesioginį sąlytį su tomis kūno dalimis; 
tokiu atveju tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

Or. de

Pakeitimas 843
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– specialiai skirti kontroliuoti, diagnozuoti, 
stebėti ar koreguoti širdies ar centrinės 
kraujotakos sistemos defektus per 
tiesioginį sąlytį su tomis kūno dalimis; 
tokiu atveju tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 844
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– specialiai skirti naudoti esant 
tiesioginiam sąlyčiui su centrine nervų 
sistema; tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

– yra aktyvieji ar implantuojamieji 
prietaisai, specialiai skirti naudoti esant 
tiesioginiam sąlyčiui su centrine nervų 
sistema; tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

Or. de
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Pakeitimas 845
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 4 punkto 4.4 papunkčio pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

skirti tiesioginiam sąlyčiui su širdimi, 
centrine kraujotakos ar centrine nervų 
sistemomis; tokie prietaisai priskiriami III 
klasei,

skirti tiesioginiam sąlyčiui su širdimi, 
centrine kraujotakos ar centrine nervų 
sistemomis; tokie prietaisai priskiriami III 
klasei, išskyrus chirurginius siūlus ir 
kabes,

Or. en

Pagrindimas

Klasifikavimo principai nėra visiškai pritaikyti kai kuriems prietaisams, pvz., chirurginiams 
siūlams ir kabėms, kurie gali priklausyti IIb arba III klasei, atsižvelgiant į gamintojo pateiktą 
jų naudojimo paskirtį. Kadangi jie gali būti implantuojami, jiems reikėtų taikyti implantų
kortelių reikalavimus, o tai reikštų didelę naštą nepagerinant saugumo, nes daugelis siūlų ar
kabių gali būti naudojami chirurginės intervencijos metu.

Pakeitimas 846
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 4 punkto 4.4 papunkčio pirmos pastraipos aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– yra stuburo disko implantai ir 
implantuojamieji prietaisai, kurie liečiasi 
su stuburu; tokie prietaisai priskiriami III 
klasei.

– yra stuburo disko implantai; tokie 
prietaisai priskiriami III klasei.

Or. de

Pakeitimas 847
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 4 punkto 4.4 papunkčio pirmos pastraipos aštunta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

yra stuburo disko implantai ir 
implantuojamieji prietaisai, kurie liečiasi 
su stuburu; tokie prietaisai priskiriami III 
klasei.

yra stuburo disko implantai ir 
implantuojamieji prietaisai, kurie liečiasi 
su stuburo smegenimis; tokie prietaisai 
priskiriami III klasei.

Or. en

Pagrindimas

Visi stuburo implantai, kurie tiesiogiai susiliečia su stuburo smegenimis, priskiriami III 
klasei, nes stuburo smegenys apibrėžiamos kaip centrinės nervų sistemos dalis. Atrodo, kad 
nėra klinikinių ar mokslinių įrodymų, kurie paremtų pasiūlymą, jog stuburo implantai, kurie 
liečiasi su kaulinėmis stuburo dalimis ir raiščiais, būtų priskirti aukštesnei klasei. Sukaupta 
plati jų klinikinio naudojimo istorija, parodanti, kad šie produktai yra saugūs ir veiksmingi ir 
nekelia jokių sisteminių saugos problemų, apie kurias būtų buvę pranešta.

Pakeitimas 848
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.7 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų arba kurie iš jų susideda, 
priskiriami III klasei, išskyrus tuos 
atvejus, kai nanomedžiagos yra 
inkapsuliuotos arba surištos tokiu būdu, 
kad jos negali būti išleidžiamos į paciento 
ar naudotojo organizmą, kai prietaisas 
naudojamas pagal numatytą paskirtį.

Visi prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų, kurios turi būti tikslingai 
išleidžiamos į žmogaus organizmą, arba 
kurie iš tokių medžiagų susideda, 
priskiriami III klasei.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į nanomedžiagų naudojimo riziką. Tačiau ši taisyklė 
gali būti taikoma per didelei daliai gaminių, dėl kurių nekyla rimtų su sveikata susijusių 
nerimą keliančių problemų. Todėl priskyrimas aukštesnei III klasei atliekamas tik tuomet, kai 
nanodalelių naudojimas yra suplanuotas ir yra numatomo produkto naudojimo dalis.
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Pakeitimas 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.7 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų arba kurie iš jų susideda, 
priskiriami III klasei, išskyrus tuos atvejus, 
kai nanomedžiagos yra inkapsuliuotos 
arba surištos tokiu būdu, kad jos negali 
būti išleidžiamos į paciento ar naudotojo 
organizmą, kai prietaisas naudojamas 
pagal numatytą paskirtį.

Visi prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų arba kurie iš jų susideda ir 
kurios aiškiai skirtos išskirti į žmogaus 
organizmą, priskiriami III klasei.

Or. de

Pagrindimas

Daugelyje medicinos prietaisų yra nanomedžiagų, tačiau jie nekelia jokio pavojaus pacientui. 
Todėl klasifikuojant medicinos prietaisus su nanomedžiagomis reikėtų atsižvelgti į numatytą 
nanomedžiagų poveikį.

Pakeitimas 850
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.7 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų arba kurie iš jų susideda, 
priskiriami III klasei, išskyrus tuos atvejus, 
kai nanomedžiagos yra inkapsuliuotos 
arba surištos tokiu būdu, kad jos negali 
būti išleidžiamos į paciento ar naudotojo 
organizmą, kai prietaisas naudojamas 
pagal numatytą paskirtį.

Visi prietaisai, kurių veikimas yra 
specialiai į žmogaus organizmą išskirti 
nanomedžiagas, priskiriami III klasei.

Or. de
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Pakeitimas 851
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.7 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų arba kurie iš jų susideda, 
priskiriami III klasei, išskyrus tuos 
atvejus, kai nanomedžiagos yra 
inkapsuliuotos arba surištos tokiu būdu, 
kad jos negali būti išleidžiamos į paciento 
ar naudotojo organizmą, kai prietaisas 
naudojamas pagal numatytą paskirtį.

Visi prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų, kurios turi būti tikslingai 
išleidžiamos į žmogaus organizmą, arba 
kurie iš tokių medžiagų susideda, 
priskiriami III klasei.

Or. en

Pakeitimas 852
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.7 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų arba kurie iš jų susideda, 
priskiriami III klasei, išskyrus tuos 
atvejus, kai nanomedžiagos yra 
inkapsuliuotos arba surištos tokiu būdu, 
kad jos negali būti išleidžiamos į paciento 
ar naudotojo organizmą, kai prietaisas 
naudojamas pagal numatytą paskirtį.

Visi prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų, kurios turi būti tikslingai 
išleidžiamos į žmogaus organizmą, arba 
kurie iš tokių medžiagų susideda, 
priskiriami III klasei.

Or. en

Pagrindimas

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
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flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Pakeitimas 853
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.8 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.8. 20 taisyklė Išbraukta.
Visi prietaisai, skirti aferezei, pvz., 
aferezės aparatai, jungtys ir tirpalai, 
priskiriami III klasei.

Or. en

Pagrindimas

Medicinos prietaisai, skirti aferezei, yra skirtingi ir plataus spektro, todėl nevertėtų, jų visų 
priskirti III klasei remiantis principu „viena taisyklė visiems atvejams“. Be to, III klasės 
medicinos prietaisams numatytoms priemonėms dėl atsekamumo, budrumo, pranešimo apie 
nepageidaujamus reiškinius jau taikomi ES direktyvų dėl kraujo kokybės ir saugos 
reikalavimai ir šiems prietaisams skirti ES farmacijos teisės aktai, o taip pat ir nacionaliniai 
teisės aktai bei priemonės.

Pakeitimas 854
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.8 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi prietaisai, skirti aferezei, pvz., 
aferezės aparatai, jungtys ir tirpalai, 
priskiriami III klasei.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Medicinos prietaisai, gaminami aferezei, skiriasi savo konstrukcija ir taikymu. Todėl 
neatrodo teisinga visus juos bendrai priskirti III klasei. 

Pakeitimas 855
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi prietaisai, skirti aferezei, pvz., 
aferezės aparatai, jungtys ir tirpalai, 
priskiriami III klasei.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 856
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi prietaisai, skirti aferezei, pvz., 
aferezės aparatai, jungtys ir tirpalai, 
priskiriami III klasei.

Visi prietaisai, skirti aferezei, pvz., 
aferezės aparatai, jungtys ir tirpalai, 
priskiriami IIB klasei.

Or. en
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Pakeitimas 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.9 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.9. 21 taisyklė Išbraukta.
Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos ar 
medžiagų derinys, skirti ryti, įkvėpti arba 
patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu ir kurie pasisavinami 
arba paskleidžiami žmogaus organizme,
priskiriami III klasei.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 21 taisyklę prietaisai priskiriami didžiausios rizikos grupei tik atsižvelgiant į jų 
vartojimo būdą. Tai neatspindi su dauguma šių produktų susijusios rizikos Be to, tokių mažos 
rizikos produktų priskyrimas III klasei prieštarautų visuomenės saugumo interesams. Dėl to 
nebūtų skiriama pakankamai dėmesio iš tikrųjų didelį pavojų keliantiems gaminiams bei 
pailgėtų sertifikavimo trukmė, taigi gydomieji prietaisai nebūtų laiku pateikti rinkai.

Pakeitimas 858
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo III dalies 6 punkto 6.9 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos ar 
medžiagų derinys, skirti ryti, įkvėpti arba 
patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu ir kurie pasisavinami 
arba paskleidžiami žmogaus organizme, 
priskiriami III klasei.

Prietaisai, kuriuos sudaro medžiagos ar 
medžiagų derinys, pirmiausia skirti ryti, 
įkvėpti arba patekti į organizmą rektaliniu 
arba vaginaliniu būdu ir kurie pasisavinami 
ir paskleidžiami žmogaus organizme, kad 
atliktų savo paskirtį, priskiriami III klasei.

Or. en
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Pakeitimas 859
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 3 punkto 3.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2. Kokybės valdymo sistema turi 
užtikrinti, kad prietaisai atitiktų šio 
reglamento nuostatas, taikomas jiems 
kiekvienu etapu pradedant projektavimu ir 
baigiant galutine patikra. Visos priemonės, 
reikalavimai bei nuostatos, gamintojo 
taikomos jo kokybės valdymo sistemai, turi 
būti sistemingai ir tvarkingai įforminti 
rašytiniais vykdomos politikos ir procedūrų 
dokumentais, pvz., kokybės programos, 
kokybės planai, kokybės vadovai bei 
kokybės protokolai.

3.2. Kokybės valdymo sistema turi 
užtikrinti, kad prietaisai atitiktų šio 
reglamento nuostatas, taikomas jiems 
kiekvienu etapu pradedant projektavimu ir 
baigiant galutine patikra bei tiekimu. Visos 
priemonės, reikalavimai bei nuostatos, 
gamintojo taikomos jo kokybės valdymo 
sistemai, turi būti sistemingai ir tvarkingai 
įforminti rašytiniais vykdomos politikos ir 
procedūrų dokumentais, pvz., kokybės 
programos, kokybės planai, kokybės 
vadovai bei kokybės protokolai.

Or. en

Pagrindimas

Kokybės v sistema turėtų apimti ne tik gamybos procesus iki galutinės patikros.  Ji taip pat 
turėtų apimti visus aspektus, kurie yra svarbūs laikantis teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant 
produkto kokybę (pvz., tinkamas transportavimas ir sandėliavimas).

Pakeitimas 860
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 3 punkto 3.2 papunkčio pirmos pastraipos d punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gaminio identifikavimo procedūros, 
parengtos ir atnaujinamos pagal brėžinius, 
specifikacijas ir kitus reikiamus 
dokumentus kiekvienu gamybos etapu;

gaminio identifikavimo ir atsekamumo
procedūros, parengtos ir atnaujinamos 
pagal brėžinius, specifikacijas ir kitus 
reikiamus dokumentus kiekvienu gamybos 
etapu;

Or. en
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Pakeitimas 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 3 punkto 3.3 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Paskelbtoji įstaiga patikrina kokybės 
valdymo sistemą, kad būtų nustatyta, ar ji 
atitinka 3.2 skirsnyje nurodytus 
reikalavimus. Išskyrus tinkamai pagrįstus 
atvejus, ji daro prielaidą, kad kokybės 
valdymo sistemos, kurios atitinka 
atitinkamus darniuosius standartus arba 
BTS, atitinka reikalavimus, kuriuos apima 
šie standartai arba BTS.

a) Paskelbtoji įstaiga patikrina kokybės 
valdymo sistemą, kad būtų nustatyta, ar ji 
atitinka 3.2 skirsnyje nurodytus 
reikalavimus. Ji daro prielaidą, kad 
kokybės valdymo sistemos, kurios atitinka 
atitinkamus darniuosius standartus arba 
BTS, atitinka reikalavimus, nurodytus 3.2 
skirsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Atitiktis darniesiems standartams yra atitikties esminiams reikalavimams, kurie apibrėžti 
medicinos prietaisų direktyvose, prielaida. Jei manoma, kad darnusis standartas netinkamas
tinkamai kokybės valdymo sistemai užtikrinti, jis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, o 
ne papildytas BTS, kurios galiotų tik Europos Sąjungoje Be to, nėra aišku, kokiu pagrindu 
paskelbtoji įstaiga galėtų nustatyti, ar konkretus darnusis standartas nepakankamai atitinka
3.2 skirsnio reikalavimus.

Pakeitimas 862
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 3 punkto 3.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4. Gamintojas turi pranešti kokybės 
valdymo sistemą patvirtinusiai
paskelbtajai įstaigai apie bet kokius 
ketinimus daryti esminius kokybės 
valdymo sistemos pakeitimus arba apie 
produktų grupę, kuriai tokie pakeitimai 
taikomi. Paskelbtoji įstaiga įvertina 
siūlomus pakeitimus bei patikrina, ar po 
tų pakeitimų kokybės valdymo sistema 
tebeatitiks 3.2 skirsnyje nurodytus 

3.4. Bendradarbiaudamas su paskelbtąja 
įstaiga, gamintojas apibrėžia, kokie 
pakeitimai turi būti laikomi esminiais ir 
apie kuriuos turėtų būti pranešama
paskelbtajai įstaigai. Paskelbtoji įstaiga 
atlieka auditus, siekdama patikrinti, jog 
gamintojo esminių pakeitimų aprašymai 
yra tinkami ir kad gamintojas jų laikosi. 
Esminio kokybės valdymo sistemos 
pakeitimo arba produktų grupės, kuriems 
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reikalavimus. Ji praneša gamintojui apie 
savo sprendimą, kuriame pateikiamos 
audito išvados bei argumentuotas 
įvertinimas. Esminio kokybės valdymo 
sistemos pakeitimo arba produktų grupės, 
kuriems jis taikomas, patvirtinimas 
priimamas kaip ES visiško kokybės
užtikrinimą sertifikato papildymas.

jis taikomas, patvirtinimas priimamas kaip 
ES visiško kokybės užtikrinimą sertifikato 
papildymas.

Or. da

Pakeitimas 863
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1. Priežiūros tikslas – garantuoti, kad 
gamintojas tiksliai laikytųsi prievolių pagal 
patvirtintą kokybės valdymo sistemą.

4.1. Priežiūros tikslas – garantuoti, kad 
gamintojas tiksliai laikytųsi visų prievolių 
pagal patvirtintą kokybės valdymo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 864
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3. Paskelbtoji įstaiga reguliariai, bent kas 
12 mėnesių, atlieka atitinkamus auditus ir 
vertinimus, kad įsitikintų, jog gamintojas 
taiko patvirtintą kokybės valdymo sistemą 
ir priežiūros po pateikimo rinkai planą, ir 
pateikia gamintojui vertinimo ataskaitą. Tai 
apima gamintojo patalpų ir, jei tikslinga, 
gamintojo tiekėjų ir (arba) subrangovų 
patalpų patikrinimus. Tokių tikrinimų 
metu, jei reikalinga, paskelbtoji įstaiga 
gali atlikti ar reikalauti atlikti bandymus, 

4.3. Paskelbtoji įstaiga reguliariai, bent kas 
12 mėnesių, atlieka atitinkamus auditus ir 
vertinimus, kad įsitikintų, jog gamintojas 
taiko patvirtintą kokybės valdymo sistemą 
ir priežiūros po pateikimo rinkai planą, ir 
pateikia gamintojui vertinimo ataskaitą. Tai 
apima gamintojo patalpų ir, jei tikslinga, 
gamintojo tiekėjų ir (arba) subrangovų 
patalpų patikrinimus.
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siekdama patikrinti, ar tinkamai veikia 
kokybės valdymo sistema. Gamintojui ji 
turi pateikti patikrinimo ataskaitą, o jei 
buvo atliktas bandymas, bandymo 
protokolą.

Or. de

Pagrindimas

Pareiga atlikti arba paprašyti atlikti bandymus, siekiant patikrinti, ar kokybės valdymo 
sistema tinkamai veikia pagal 4.3 skirsnio reikalavimus, yra ne reguliarių auditų, o 
patikrinimų sudėtinė dalis. ISO/IEC 67 vadovo (Atitikties vertinimas; produktų sertifikavimo 
pagrindai) 1 lentelės 5 dalyje nurodyti keli priežiūros veiklos pavyzdžiai. Skirtingos priežiūros 
vertinimo parinktys turėtų būti apibrėžtos skirtingose VIII priedo 4 punkto dalyse ir neturėtų 
būti maišomos tarpusavyje.

Pakeitimas 865
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3. Paskelbtoji įstaiga reguliariai, bent 
kas 12 mėnesių, atlieka atitinkamus 
auditus ir vertinimus, kad įsitikintų, jog 
gamintojas taiko patvirtintą kokybės 
valdymo sistemą ir priežiūros po pateikimo 
rinkai planą, ir pateikia gamintojui 
vertinimo ataskaitą. Tai apima gamintojo 
patalpų ir, jei tikslinga, gamintojo tiekėjų ir 
(arba) subrangovų patalpų patikrinimus. 
Tokių tikrinimų metu, jei reikalinga, 
paskelbtoji įstaiga gali atlikti ar reikalauti 
atlikti bandymus, siekdama patikrinti, ar 
tinkamai veikia kokybės valdymo sistema. 
Gamintojui ji turi pateikti patikrinimo 
ataskaitą, o jei buvo atliktas bandymas, 
bandymo protokolą.

4.3. Paskelbtoji įstaiga kartą per metus
atlieka atitinkamus auditus ir vertinimus, 
kad įsitikintų, jog gamintojas taiko 
patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą ir 
priežiūros po pateikimo rinkai planą, ir 
pateikia gamintojui vertinimo ataskaitą. Tai 
apima gamintojo patalpų ir, jei tikslinga, 
gamintojo tiekėjų ir (arba) subrangovų 
patalpų patikrinimus. Tokių tikrinimų 
metu, jei reikalinga, paskelbtoji įstaiga gali 
atlikti ar reikalauti atlikti bandymus, 
siekdama patikrinti, ar tinkamai veikia 
kokybės valdymo sistema. Gamintojui ji
turi pateikti patikrinimo ataskaitą, o jei 
buvo atliktas bandymas, bandymo 
protokolą.

Or. en
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Pagrindimas

Nurodant, kad auditai turi būti atliekami bent kartą per 12 mėnesių, pernelyg smarkiai
apribojamas gamintojų ir paskelbtųjų įstaigų lankstumas. Reikalavimas atlikti auditus kartą 
per metus (pagal ISO/IEC 17021) palieka daugiau laisvės vykdant teisinius įsipareigojimus.

Pakeitimas 866
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka iš 
anksto nepranešusi atlieka gamintojo
gamyklos ir, jei tikslinga, gamintojo tiekėjų 
ir (arba) subrangovų patikrinimus, kurie 
gali būti atliekami kartu su periodiniu 
priežiūros vertinimu, nurodytu 4.3 
skirsnyje, ar būti atliekami papildant šios 
priežiūros vertinimą. Paskelbtoji įstaiga 
parengia iš anksto nepaskelbtų tikrinimų 
planą, kurio negalima atskleisti
gamintojui.

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka 
bent vieną kartą per penkerius metus iš 
anksto nepranešusi atlieka kiekvieno
gamintojo ir nepatentuotų prietaisų 
grupės atitinkamos gamybos vietos ir, jei 
tikslinga, gamintojo tiekėjų ir (arba) 
subrangovų patikrinimus.  Paskelbtoji 
įstaiga parengia iš anksto nepaskelbtų 
tikrinimų planą, kurio negalima atskleisti 
gamintojui.

Tokių nepaskelbtų tikrinimų metu 
paskelbtoji įstaiga gali atlikti ar reikalauti 
atlikti bandymus, siekdama patikrinti, ar 
tinkamai veikia kokybės užtikrinimo 
sistema. Paskelbtoji įstaiga gamintojui
pateikia patikrinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Nepaskelbtų patikrinimų 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. Kadangi ši 
priemonė itin svarbi, nepaskelbtų patikrinimų aprėptis ir procedūros turėtų būti įrašyti į patį 
reglamentą, o ne į paskesnes taisykles, pavyzdžiui, įgyvendinimo aktą.
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Pakeitimas 867
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka iš 
anksto nepranešusi atlieka gamintojo
gamyklos ir, jei tikslinga, gamintojo tiekėjų 
ir (arba) subrangovų patikrinimus, kurie 
gali būti atliekami kartu su periodiniu 
priežiūros vertinimu, nurodytu 4.3 
skirsnyje, ar būti atliekami papildant šios 
priežiūros vertinimą. Paskelbtoji įstaiga 
parengia iš anksto nepaskelbtų tikrinimų 
planą, kurio negalima atskleisti 
gamintojui.

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka 
bent vieną kartą per penkerius metus iš 
anksto nepranešusi atlieka kiekvieno
gamintojo ir nepatentuotų prietaisų 
grupės atitinkamos gamybos vietos ir, jei 
tikslinga, gamintojo tiekėjų ir (arba) 
subrangovų patikrinimus.  Paskelbtoji 
įstaiga parengia iš anksto nepaskelbtų 
tikrinimų planą, kurio negalima atskleisti 
gamintojui. Tokių patikrinimų metu, jei 
reikalinga, paskelbtoji įstaiga gali atlikti 
ar reikalauti atlikti bandymus, siekdama 
patikrinti, ar tinkamai veikia kokybės 
valdymo sistema. Ji pateikia gamintojui 
patikrinimo ataskaitą arba bandymo 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 868
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka iš 
anksto nepranešusi atlieka gamintojo 
gamyklos ir, jei tikslinga, gamintojo tiekėjų 
ir (arba) subrangovų patikrinimus, kurie 
gali būti atliekami kartu su periodiniu 
priežiūros vertinimu, nurodytu 4.3 
skirsnyje, ar būti atliekami papildant šios 
priežiūros vertinimą. Paskelbtoji įstaiga 
parengia iš anksto nepaskelbtų tikrinimų 
planą, kurio negalima atskleisti gamintojui.

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka –
ne rečiau kaip kas penkerius metus ir 
kiekvienam gamintojui bei kiekvienai 
konkrečiai produktų grupei –  iš anksto 
nepranešusi atlieka susijusių gamintojo 
gamybos vietų ir, jei tikslinga, gamintojo 
tiekėjų ir (arba) subrangovų patikrinimus.
Paskelbtoji įstaiga parengia iš anksto 
nepaskelbtų tikrinimų planą, kurio 
negalima atskleisti gamintojui.
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Tokių nepaskelbtų tikrinimų metu 
paskelbtoji įstaiga patikrina, ar tinkamai 
veikia kokybės valdymo sistema, arba 
nurodo atlikti tokį patikrinimą. 
Gamintojui ji turi pateikti patikrinimo 
ataskaitą.

Or. de

Pagrindimas

Nepaskelbtų patikrinimų skaičių reikia aiškiai apibrėžti. Nepaskelbti patikrinimai turėtų būti 
atliekami bent kartą per sertifikavimo ciklą ir kiekvieno gamintojo bei kiekvienos 
nepatentuotų prietaisų grupės atžvilgiu. Nepaskelbtų patikrinimų aprėptis ir procedūros 
turėtų būti įrašytos į patį reglamentą. Sąvokos „jei reikalinga“ ir „o jei buvo atliktas 
bandymas, bandymo protokolą“ turėtų būti išbrauktos, nes bandymai visada turi būti 
atliekami. „Bandymo ataskaitos“ ir „patikrinimo ataskaitos“ diferenciacija nėra būtina, nes 
„bandymo ataskaita“ yra „patikrinimo ataskaitos“ dalis.

Pakeitimas 869
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka iš 
anksto nepranešusi atlieka gamintojo 
gamyklos ir, jei tikslinga, gamintojo
tiekėjų ir (arba) subrangovų patikrinimus, 
kurie gali būti atliekami kartu su 
periodiniu priežiūros vertinimu, nurodytu 
4.3 skirsnyje, ar būti atliekami papildant 
šios priežiūros vertinimą. Paskelbtoji 
įstaiga parengia iš anksto nepaskelbtų 
tikrinimų planą, kurio negalima atskleisti 
gamintojui.

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka iš 
anksto nepranešusi atlieka gamintojo 
gamyklos ir jos tiekėjų ir (arba) 
subrangovų patikrinimus papildomai su 
periodiniu priežiūros vertinimu, nurodytu 
4.3 skirsnyje. Paskelbtoji įstaiga parengia 
iš anksto nepaskelbtų tikrinimų planą, 
kurio negalima atskleisti gamintojui. 
Paskelbtoji įstaiga iš anksto nepranešusi 
atlieka bent vieną patikrinimą kartą per 
trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 870
Peter Liese
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Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka iš 
anksto nepranešusi atlieka gamintojo 
gamyklos ir, jei tikslinga, gamintojo tiekėjų 
ir (arba) subrangovų patikrinimus, kurie 
gali būti atliekami kartu su periodiniu 
priežiūros vertinimu, nurodytu 4.3 
skirsnyje, ar būti atliekami papildant šios 
priežiūros vertinimą. Paskelbtoji įstaiga 
parengia iš anksto nepaskelbtų tikrinimų 
planą, kurio negalima atskleisti gamintojui.

4.4. Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka iš 
anksto nepranešusi atlieka gamintojo 
gamyklos ir, jei tikslinga, gamintojo tiekėjų 
ir (arba) subrangovų patikrinimus, kurie 
gali būti atliekami kartu su periodiniu 
priežiūros vertinimu, nurodytu 4.3 
skirsnyje, ar būti atliekami papildant šios 
priežiūros vertinimą. Paskelbtoji įstaiga 
parengia iš anksto nepaskelbtų tikrinimų 
planą, kurio negalima atskleisti gamintojui. 
Paskelbtoji įstaiga atlieka tokius 
patikrinimus ne rečiau kaip kartą per 
trejus metus.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nenurodytas minimalus nepaskelbtų patikrinimų dažnumas. Nepaskelbti kiekvieno 
gamintojo ir kiekvienos produktų grupės patikrinimai turėtų būti vykdomi bent kartą per 
trejus metus, atsižvelgiant į sertifikavimo ciklą.

Pakeitimas 871
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.4 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietoj pavyzdžių ėmimo iš gamybos arba 
papildomai greta to paskelbtoji įstaiga ima 
prietaisų pavyzdžius iš rinkos siekdama 
patikrinti, ar prietaisas yra pagamintas 
pagal techninius dokumentus ir (arba) 
projekto dokumentų rinkinį. Prieš imdama 
pavyzdžius paskelbtoji įstaiga nurodo 
atitinkamus pavyzdžių ėmimo kriterijus ir 
bandymo procedūrą.

Be pavyzdžių ėmimo iš gamybos,
paskelbtoji įstaiga, jei įmanoma, pati ima
prietaisų pavyzdžius iš rinkos arba paveda 
tai padaryti išorės rinkos priežiūros 
institucijoms. Patikrinimas, ar prietaisas 
yra pagamintas pagal techninius 
dokumentus ir (arba) projekto dokumentų 
rinkinį, turi būti atliekamas ne rečiau kaip 
kartą per penkerius metus kiekvienam 
gamintojui ir kiekvienai konkrečiai 
produktų grupei. Prieš imdama pavyzdžius 
paskelbtoji įstaiga nurodo atitinkamus 
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pavyzdžių ėmimo kriterijus ir bandymo 
procedūrą. Pavyzdžių ėmimo ir jų 
tikrinimo išlaidas apmoka gamintojas.

Or. de

Pagrindimas

Bandinių ėmimas iš rinkos dažnai yra neįmanomas, nes paskelbtosios įstaigos neturi 
pakankamai intervencijos įgaliojimų. Tokiais atvejais bandinių ėmimas turėtų būti atliekamas
pasitelkiant rinkos priežiūros institucijas. Siekiant užtikrinti, kad būtų paimta pakankamai
bandinių, visos paskelbtosios įstaigos turi būti įpareigotos atlikti patikrinimą bent vieną kartą
per tam tikrą sertifikavimo ciklą.

Pakeitimas 872
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.4 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbtoji įstaiga pateikia gamintojui 
patikrinimo ataskaitą, kuri apima, jei 
taikoma, bandinių patikrinimo rezultatus.

Paskelbtoji įstaiga pateikia gamintojui 
patikrinimo ataskaitą, kuri apima, jei 
taikoma, bandinių patikrinimo rezultatus. 
Ši ataskaita skelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Viena svarbiausių išvadų po PIP skandalo yra tai, kad reikia daryti patikrinimus iš anksto 
nepranešus. Siekiant skaidrumo, patikrinimo ataskaita turėtų būti skelbiama viešai.

Pakeitimas 873
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu prietaisai priskiriami III klasei, 
priežiūros vertinime taip pat pateikiami 
patvirtintų dalių ir (arba) medžiagų, 

Išbraukta.
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kurios yra labai svarbios prietaiso 
vientisumui, patikrinimo duomenys, 
įskaitant, kai tinka, pagamintų ir (arba) 
pirktų dalių ir (arba) medžiagų kiekio bei 
gatavų produktų kiekio suderinamumą.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai neįmanoma atlikti pagamintų ar įsigytų žaliavų arba labai svarbių sudedamųjų dalių, 
patvirtintų tam tipui, kiekio ir galutinių produktų kiekio derėjimo patikrinimo. Paskelbtosios 
įstaigos užduotys ir kompetencijos susijusios su techniniais tyrimais, o ne verslo analizės
sritimi. Darnos tikrinimas dėl finansinės apskaitos priežasčių paprastai yra gamintojo 
pareiga.

Pakeitimas 874
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto 4.6 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.6. Paskelbtoji įstaiga užtikrina, kad 
vertinimo grupės sudėtis užtikrintų su 
atitinkamomis technologijomis susijusią 
patirtį, tęstinį veiklos objektyvumą ir 
nešališkumą; tai apima vertinimo grupės 
narių rotaciją tinkamais intervalais. 
Paprastai vadovaujantis auditorius negali 
vadovauti to paties gamintojo auditui ar jo 
atlikti ilgiau kaip trejus metus paeiliui.

4.6. Paskelbtoji įstaiga užtikrina, kad 
vertinimo grupės sudėtis užtikrintų su 
atitinkamomis technologijomis susijusią 
patirtį, tęstinį veiklos objektyvumą ir 
nešališkumą; Vadovaujantis auditorius 
negali vadovauti to paties gamintojo 
auditui ar jo atlikti ilgiau kaip penkerius
metus paeiliui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti reikalingą patirties ir patirties medicinos prietaisų srityje lygį ji turi būti 
nuolat vertinama visą sertifikavimo ciklą. Remiantis nuostata dėl medicinos prietaisų 
penkerių metų reguliaraus sertifikavimo ciklo, vadovaujantis auditorius turi teisę vadovauti 
auditui ar jį atlikti iki penkerių metų iš eilės. Kiti vertinimo komandos nariai neturėtų būti 
keičiami dėl jų subordinuotos atsakomybės vadovaujančiam auditoriui.
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Pakeitimas 875
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 5 punkto 5.3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.3a. III klasės prietaisų atveju 
dokumentų rinkinį įvertina vienas iš 
tinkamų klinikinių ekspertų, esančių 
sąraše, kurį parengė MPKG pagal 
80g straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 876
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Laikotarpiu, kuris truktų ne trumpiau 
nei penkerius metus, o implantuojamųjų 
prietaisų atveju – ne trumpiau nei 15 
metų nuo paskutinio prietaiso pateikimo 
rinkai datos, gamintojas arba jo įgaliotasis 
atstovas saugo, kad galėtų pateikti 
kompetentingoms institucijoms:

8. Laikotarpiu, kuris būtų bent lygiavertis 
numatomam gamintojo apibrėžtam 
gaminio gyvavimo ciklui, tačiau ne 
mažiau nei 10 metų nuo pagaminimo 
datos, gamintojas arba jo įgaliotasis 
atstovas saugo, kad galėtų pateikti 
kompetentingoms institucijoms:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti ir suderinti reikalavimus su tarptautiniais standartais (palyginti pvz., su 
ISO 13485), turėtų būti numatyti dokumentų saugojimo laikotarpiai.

Pakeitimas 877
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 7 punkto pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpiu, kuris truktų ne trumpiau nei 
penkerius metus, o implantuojamųjų 
prietaisų atveju – ne trumpiau nei 15 
metų nuo paskutinio prietaiso pateikimo 
rinkai datos, gamintojas arba jo įgaliotasis 
atstovas saugo, kad galėtų pateikti 
kompetentingoms institucijoms :

Laikotarpiu, kuris būtų bent lygiavertis 
numatomam gamintojo apibrėžtam 
medicininio prietaiso gyvavimo ciklui, 
tačiau ne mažiau nei 10 metų nuo 
pagaminimo datos, gamintojas arba jo 
įgaliotasis atstovas saugo, kad galėtų 
pateikti kompetentingoms institucijoms:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti ir suderinti reikalavimus su tarptautiniais standartais (palyginti pvz., su 
ISO 13485), turėtų būti numatyti dokumentų saugojimo laikotarpiai.

Pakeitimas 878
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu prietaisai priskiriami III klasei, 
priežiūra taip pat apima ir pagamintų ar 
įsigytų žaliavų arba labai svarbių 
sudedamųjų dalių, patvirtintų tam tipui, 
kiekio ir galutinių produktų kiekio 
derėjimo patikrinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai neįmanoma atlikti pagamintų ar įsigytų žaliavų arba labai svarbių sudedamųjų dalių, 
patvirtintų tam tipui, kiekio ir galutinių produktų kiekio derėjimo patikrinimo. Paskelbtosios 
įstaigos užduotys ir kompetencijos susijusios su techniniais tyrimais, o ne verslo analizės
sritimi. Darnos tikrinimas dėl finansinės apskaitos priežasčių paprastai yra gamintojo 
pareiga.

Pakeitimas 879
Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 6 punkto pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpiu, kuris truktų ne trumpiau nei 
penkerius metus, o implantuojamųjų 
prietaisų atveju – ne trumpiau nei 15 
metų nuo paskutinio prietaiso pateikimo 
rinkai datos, gamintojas arba jo įgaliotasis 
atstovas saugo, kad galėtų pateikti 
kompetentingoms institucijoms : 

Laikotarpiu, kuris būtų bent lygiavertis
numatomam gamintojo apibrėžtam 
medicininio prietaiso gyvavimo ciklui, 
tačiau ne mažiau nei 10 metų nuo 
pagaminimo datos, gamintojas arba jo 
įgaliotasis atstovas saugo, kad galėtų 
pateikti kompetentingoms institucijoms:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti ir suderinti reikalavimus su tarptautiniais standartais (palyginti pvz., su 
ISO 13485), turėtų būti numatyti dokumentų saugojimo laikotarpiai.

Pakeitimas 880
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 7 punkto 7.5 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.5. Nukrypstant nuo 6 skirsnio nuostatų, 
gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas 
mažiausiai penkerius metus nuo to, kai 
paskutinis prietaisas buvo pateiktas rinkai, 
saugo, kad galėtų pateikti kompetentingai 
institucijai: 

7.5. Nukrypstant nuo 6 skirsnio nuostatų, 
gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas 
Laikotarpiu, kuris būtų bent lygiavertis 
numatomam gamintojo apibrėžtam 
medicininio prietaiso gyvavimo ciklui, 
tačiau ne mažiau nei 10 metų nuo 
pagaminimo datos, saugo, kad galėtų 
pateikti kompetentingai institucijai:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti ir suderinti reikalavimus su tarptautiniais standartais (palyginti pvz., su 
ISO 13485), turėtų būti numatyti dokumentų saugojimo laikotarpiai.
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Pakeitimas 881
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo trečios antraštinės dalies B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis. Produkto patikra B dalis. ES produkto patikra

Or. en

Pakeitimas 882
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbtoji įstaiga atlieka atitinkamus 
tikrinimus ir bandymus, kad būtų 
nustatyta, ar prietaisas atitinka reglamento 
reikalavimus, patikrindama ir išbandydama 
kiekvieną produktą, kaip nurodyta 5 
skirsnyje.

4. Paskelbtoji įstaiga atlieka atitinkamus 
tikrinimus ir bandymus, kad būtų nustatyta, 
ar prietaisas atitinka reglamento 
reikalavimus, patikrindama ir išbandydama 
kiekvieną produktą, kaip nurodyta 5 
skirsnyje arba patikrina ar išbando 
gaminius, naudodamasi statistiniu 
metodu, kaip nurodyta 6 skirsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta galimybė atlikti statistinius patikrinimus atsižvelgiant į Sprendimo 
768/2008/EB F modulio 5 dalį, nes bet kokiu atveju produktai negali būti vertinami remiantis 
produkto patikra, neatliekant statistinės atitikties patikros.

Pakeitimas 883
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 5 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Statistinė atitikties patikra

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta galimybė atlikti statistinius patikrinimus atsižvelgiant į Sprendimo 
768/2008/EB F modulio 5 dalį, nes bet kokiu atveju produktai negali būti vertinami remiantis 
produkto patikra, neatliekant statistinės atitikties patikros.

Pakeitimas 884
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 5 a punkto 5.1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1. Gamintojas pateikia pagamintus 
prietaisus, įpakuotus vienarūšėse 
siuntose. Pateiktų produktų 
homogeniškumo įrodymas įtraukiamas į 
partijos dokumentaciją.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta galimybė atlikti statistinius patikrinimus atsižvelgiant į Sprendimo 
768/2008/EB F modulio 5 dalį, nes bet kokiu atveju produktai negali būti vertinami remiantis 
produkto patikra, neatliekant statistinės atitikties patikros.

Pakeitimas 885
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 5 a punkto 5.2 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2. Iš kiekvienos partijos atsitiktinai 
parenkamas bandomasis pavyzdys. 
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Bandinį sudarantis produktas yra 
patikrinamas atskirai ir atliekami 
atitinkami fizikiniai ar laboratoriniai 
bandymai, apibrėžti atitinkamame 
standarte (standartuose), kaip nurodyta 
6 straipsnyje, arba atliekami lygiaverčiai 
bandymai, siekiant patikrinti, ar prietaisai 
atitinka tipą, aprašytą ES tipo patikrinimo 
sertifikate, ir šio reglamento jiems 
taikomus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta galimybė atlikti statistinius patikrinimus atsižvelgiant į Sprendimo 
768/2008/EB F modulio 5 dalį, nes bet kokiu atveju produktai negali būti vertinami remiantis 
produkto patikra, neatliekant statistinės atitikties patikros.

Pakeitimas 886
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 5 a punkto 5.3 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.3. Statistinė gaminių kontrolė 
grindžiama požymiais ir (arba) 
kintamaisiais, naudojamais pavyzdžių 
atrankos sistemose, kurių veikimo 
charakteristikos užtikrina aukštą saugos 
ir veikimo lygį pagal pažangiausioms 
technologijoms taikomus reikalavimus. 
Pavyzdžių atrankos sistemos bus 
kuriamos vadovaujantis 6 straipsnyje 
nurodytais suderintais standartais, 
atsižvelgiant į konkretų atitinkamų 
gaminių kategorijų pobūdį.“

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta galimybė atlikti statistinius patikrinimus atsižvelgiant į Sprendimo 
768/2008/EB F modulio 5 dalį, nes bet kokiu atveju produktai negali būti vertinami remiantis 
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produkto patikra, neatliekant statistinės atitikties patikros.

Pakeitimas 887
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 5 a punkto 5.4 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.4. Paskelbtoji įstaiga paženklina arba 
paženklino jos identifikavimo numeriu 
kiekvieną patvirtintą prietaisą ir parengia 
ES produktų patikrinimo sertifikatą pagal 
atliktus bandymus.
Visi partijos gaminiai gali būti pateikti į 
rinką, išskyrus tuos imties gaminius, kurie 
neatitiko reikalavimų.
Jeigu partija atmetama, atsakinga 
notifikuotoji įstaiga privalo imtis 
atitinkamų priemonių, kad ta partija 
nebūtų pateikta rinkai.
Jei partijos dažnai nepatvirtinamos, 
paskelbtoji įstaiga gali laikinai sustabdyti 
statistinę patikrą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta galimybė atlikti statistinius patikrinimus atsižvelgiant į Sprendimo 
768/2008/EB F modulio 5 dalį, nes bet kokiu atveju produktai negali būti vertinami remiantis 
produkto patikra, neatliekant statistinės atitikties patikros.

Pakeitimas 888
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 7 punkto pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpiu, kuris truktų ne trumpiau nei 
penkerius metus, o implantuojamųjų 

Laikotarpiu, kuris būtų bent lygiavertis 
numatomam gamintojo apibrėžtam 
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prietaisų atveju – ne trumpiau nei 15 
metų nuo paskutinio prietaiso pateikimo 
rinkai datos, gamintojas arba jo įgaliotasis 
atstovas saugo, kad galėtų pateikti 
kompetentingoms institucijoms : 

medicininio prietaiso gyvavimo ciklui, 
tačiau ne mažiau nei 10 metų nuo 
pagaminimo datos, gamintojas arba jo 
įgaliotasis atstovas saugo, kad galėtų 
pateikti kompetentingoms institucijoms:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti ir suderinti reikalavimus su tarptautiniais standartais (palyginti pvz., su 
ISO 13485), turėtų būti numatyti dokumentų saugojimo laikotarpiai.

Pakeitimas 889
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo B dalies 8 punkto 8.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.4. Nukrypstant nuo 7 skirsnio nuostatų, 
gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas 
mažiausiai penkerius metus nuo to, kai 
paskutinis prietaisas buvo pateiktas rinkai, 
saugo, kad galėtų pateikti kompetentingai 
institucijai: 

8.4. Nukrypstant nuo 7 skirsnio nuostatų, 
gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas 
Laikotarpiu, kuris būtų bent lygiavertis 
numatomam gamintojo apibrėžtam 
medicininio prietaiso gyvavimo ciklui, 
tačiau ne mažiau nei 10 metų nuo 
pagaminimo datos, saugo, kad galėtų 
pateikti kompetentingai institucijai:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti ir suderinti reikalavimus su tarptautiniais standartais (palyginti pvz., su 
ISO 13485), turėtų būti numatyti dokumentų saugojimo laikotarpiai.

Pakeitimas 890
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patvirtinimas, kad, esant įprastoms 
veikimo sąlygomis, prietaiso 
charakteristikos ir veiksmingumas atitinka 
I priedo 1 skirsnyje nustatytus 
reikalavimus, o šalutinio poveikio ir I 
priedo 5 skirsnyje nurodyto naudos ir 
rizikos santykio priimtinumo įvertinimas 
pagrįstas klinikiniais duomenimis.

2. Patvirtinimas, kad, esant įprastoms 
veikimo sąlygomis, prietaiso 
charakteristikos ir veiksmingumas atitinka 
I priedo 1 skirsnyje nustatytus 
reikalavimus, o šalutinio poveikio ir I 
priedo 5 skirsnyje nurodyto naudos ir 
rizikos santykio priimtinumo įvertinimas 
pagrįstas klinikiniais duomenimis.

Reikia atsižvelgti ir į nepriklausomų 
mokslo institucijų  ar medicinos 
bendrovių duomenis, grindžiamus jų 
pačių klinikinių duomenų rinkiniais.

Or. de

Pakeitimas 891
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į klinikinių duomenų rinkimą ir 
(arba) analizę įtraukiamos 
nepriklausomos mokslo įstaigos, pvz., 
mokslo institucijos ar medicinos 
draugijos.

Or. en

Pakeitimas 892
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei tai implantuojamieji prietaisai ir III 
klasės prietaisai, klinikiniai bandymai 

5. Jei tai implantuojamieji prietaisai, 
klinikiniai bandymai atliekami, nebent būtų 
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atliekami, nebent būtų pagrįstai 
pateisinama remtis tik esamais klinikiniais 
duomenimis. Lygiavertiškumo įrodymas 
pagal 4 skirsnį paprastai nelaikomas 
pakankamu pagrindimu pagal pirmą šios 
dalies sakinį.

pagrįstai pateisinama remtis tik esamais 
klinikiniais duomenimis. Lygiavertiškumo 
įrodymas pagal 4 skirsnį paprastai 
nelaikomas pakankamu pagrindimu pagal 
pirmą šios dalies sakinį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patenkinti klinikinių įrodymų reikalavimus prietaisų, pagamintų naudojant žmogaus 
arba gyvūninės kilmės audinius ar ląsteles, atveju dažnai galima remtis su lygiaverčiais 
prietaisais susijusia klinikine patirtimi ir literatūra, kurioje pateikiamos saugos ir 
veiksmingumo ataskaitos, arba laikytis pripažintų standartų.

Pakeitimas 893
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei tai implantuojamieji prietaisai ir III 
klasės prietaisai, klinikiniai bandymai 
atliekami, nebent būtų pagrįstai 
pateisinama remtis tik esamais klinikiniais 
duomenimis. Lygiavertiškumo įrodymas 
pagal 4 skirsnį paprastai nelaikomas 
pakankamu pagrindimu pagal pirmą šios 
dalies sakinį.

5. Jei tai implantuojamieji prietaisai ir III 
klasės prietaisai, klinikiniai bandymai 
atliekami, nebent būtų pagrįstai 
pateisinama remtis tik esamais klinikiniais 
duomenimis. Dėl naujų prietaisų 
lygiavertiškumo įrodymas pagal 4 skirsnį 
nelaikomas pakankamu pagrindimu pagal 
pirmą šios dalies sakinį. Tačiau siekiant 
pakartotinai patvirtinti prietaisus, kurie 
jau pateikti rinkai ir kurių atžvilgiu esama 
klinikinių duomenų, kurių atžvilgiu pagal 
priežiūros po pateikimo rinkai duomenis 
nenustatyta jokių saugumo problemų, 
lygiavertiškumo įrodymas gali būti 
laikomas pakankamu pagrindimu. Dėl 
prietaisų, kurie pateikti moksliniam 
vertinimui, numatytam pagal šį
reglamentą, lygiavertiškumo įrodymą 
vertina MPKG.

Or. en
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Pakeitimas 894
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei tai implantuojamieji prietaisai ir III 
klasės prietaisai, klinikiniai bandymai 
atliekami, nebent būtų pagrįstai 
pateisinama remtis tik esamais klinikiniais 
duomenimis. Lygiavertiškumo įrodymas 
pagal 4 skirsnį paprastai nelaikomas 
pakankamu pagrindimu pagal pirmą šios 
dalies sakinį.

5. Jei tai implantuojamieji prietaisai ir III 
klasės prietaisai, klinikiniai bandymai 
atliekami, nebent būtų pagrįstai 
pateisinama remtis tik esamais klinikiniais 
duomenimis. Naujoviškų prietaisų atveju 
lygiavertiškumo įrodymas pagal 4 skirsnį 
paprastai nelaikomas pakankamu 
pagrindimu pagal pirmą šios dalies sakinį.

Or. de

Pakeitimas 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Visi klinikiniai duomenys, surinkti 
gamintojo atliekant klinikinį stebėjimą po 
pateikimo rinkai, turėtų būti prieinami 
sveikatos priežiūros specialistams.

Or. en

Pakeitimas 896
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojas išanalizuoja klinikinio 3. Gamintojas išanalizuoja klinikinio 
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stebėjimo po pateikimo rinkai duomenis ir 
dokumentais įformina rezultatus klinikinio 
stebėjimo po pateikimo rinkai įvertinimo 
ataskaitoje, kuri įtraukiama į techninius 
dokumentus.

stebėjimo po pateikimo rinkai duomenis ir 
dokumentais įformina rezultatus klinikinio 
stebėjimo po pateikimo rinkai įvertinimo 
ataskaitoje, kuri įtraukiama į techninius 
dokumentus.

Implantuojamųjų medicinos prietaisų 
atveju gamintojo klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai vertinimo ataskaitą 
peržiūri nepriklausoma mokslinė įstaiga, 
pvz., mokymo įstaiga arba medikų 
bendruomenė. Peržiūrai atlikti gamintojas 
pateikia atitinkamus duomenis 
nepriklausomai mokslo įstaigai. 
Klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai 
įvertinimo ataskaita ir nepriklausomos 
mokslo įstaigos atlikta peržiūra įtraukiami 
į III klasės medicinos prietaisų techninius 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Kitų III klasės medicinos prietaisų, pvz., prietaisų, kurių sudėtyje yra želatinos kapsulės, 
saugumas yra užtikrinamas ir įvertinamas atliekant klinikinius tyrimus iki jų paženklinimo CE 
ženklu.

Pakeitimas 897
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
XIV priedo I dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas klinikinio bandymo etapas, 
pradedant būtinybe atlikti tyrimą 
apsvarstymu ir pagrindimu ir baigiant 
rezultatų paskelbimu, atliekamas pagal 
pripažintus etikos principus, pavyzdžiui, 
nustatytuosius Pasaulio gydytojų 
asociacijos naujausioje Helsinkio 
deklaracijoje dėl medicinos mokslinių 
tyrimų su žmonėmis etinių principų, 
priimtoje Pasaulio gydytojų asociacijos 18-
oje Generalinės asamblėjoje 1964 m. 

Kiekvienas klinikinio bandymo etapas, 
pradedant būtinybe atlikti tyrimą 
apsvarstymu ir pagrindimu ir baigiant 
rezultatų paskelbimu, atliekamas pagal 
pripažintus etikos principus, pavyzdžiui, 
nustatytuosius Pasaulio gydytojų 
asociacijos naujausioje Helsinkio 
deklaracijoje dėl medicinos mokslinių 
tyrimų su žmonėmis etinių principų, 
priimtoje Pasaulio gydytojų asociacijos 18-
oje Generalinės asamblėjoje 1964 m. 
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Helsinkyje (Suomija) ir paskutinį kartą iš 
dalies pakeistoje 59-oje Pasaulio gydytojų 
asociacijos Generalinėje asamblėjoje 2008 
m. Seule (Korėja)

Helsinkyje (Suomija) ir bet kokius 
vėlesnius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad klinikiniai bandymai visada atitiktų naujausią pakeistą Helsinkio 
deklaracijos versiją.

Pakeitimas 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
XIV priedo I dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekvienas klinikinio bandymo etapas, 
pradedant būtinybe atlikti tyrimą 
apsvarstymu ir pagrindimu ir baigiant 
rezultatų paskelbimu, atliekamas pagal 
pripažintus etikos principus, pavyzdžiui, 
nustatytuosius Pasaulio gydytojų
asociacijos naujausioje Helsinkio 
deklaracijoje dėl medicinos mokslinių 
tyrimų su žmonėmis etinių principų, 
priimtoje Pasaulio gydytojų asociacijos 18-
oje Generalinės asamblėjoje 1964 m. 
Helsinkyje (Suomija) ir paskutinį kartą iš 
dalies pakeistoje 59-oje Pasaulio gydytojų 
asociacijos Generalinėje asamblėjoje 2008 
m. Seule (Korėja)

Kiekvienas klinikinio bandymo etapas, 
pradedant būtinybe atlikti tyrimą 
apsvarstymu ir pagrindimu ir baigiant 
rezultatų paskelbimu, atliekamas pagal 
pripažintus etikos principus, pavyzdžiui, 
nustatytuosius Pasaulio gydytojų 
asociacijos naujausioje Helsinkio 
deklaracijoje dėl medicinos mokslinių 
tyrimų su žmonėmis etinių principų, 
priimtoje Pasaulio gydytojų asociacijos 18-
oje Generalinės asamblėjoje 1964 m. 
Helsinkyje (Suomija) ir paskutinį kartą iš 
dalies pakeistoje 59-oje Pasaulio gydytojų 
asociacijos Generalinėje asamblėjoje 2008 
m. Seule (Korėja) Išsamesnių asmenų 
dalyvavimo klinikiniuose bandymuose 
sąlygų reguliavimas turi būti valstybių 
narių atsakomybė.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad asmenų dalyvavimo klinikiniuose bandymuose 
sąlygas turi nustatyti valstybės narės. Šiuo klausimu jos privalo remtis būtinųjų standartų 
apibrėžtimi, įtvirtinta Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio deklaracijos 2008 m. versijoje.
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Pakeitimas 899
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
XIV priedo I dalies 1 punkto 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Klinikiniai bandymai, kuriuose 
dalyvauja neveiksnūs asmenys
Neveiksniems asmenims, kurie nedavė 
informuoto asmens sutikimo arba 
neatsisakė jo duoti prieš pasireiškiant jų 
neveiksnumui, klinikiniai bandymai gali 
būti atliekami tik tada, kai be bendrųjų 
sąlygų įvykdomos visos toliau išvardytos 
sąlygos:
teisinis atstovas davė informuoto asmens 
sutikimą, kuriame nurodoma numanoma 
tiriamojo asmens valia ir kuris gali būti 
atšauktas bet kuriuo metu nepadarius 
žalos tiriamajam asmeniui;
neveiksnus tiriamasis asmuo gavo 
tinkamą, to asmens gebėjimą suprasti 
atitinkančią informaciją apie bandymą, 
susijusią riziką ir naudą;
tyrėjas deramai atsižvelgia į aiškią 
tiriamojo asmens, kuris gali susidaryti 
nuomonę ir įvertinti šią informaciją, valią 
atsisakyti dalyvauti klinikiniame bandyme 
arba pasitraukti iš jo bet kuriuo metu;
neteikiama jokių paskatinimų ar 
finansinių paskatų, išskyrus atlyginimą už 
dalyvavimą klinikiniame bandyme;
toks tyrimas yra svarbus vertinant 
duomenis, gautus klinikiniuose 
bandymuose su asmenimis, galinčiais 
duoti informuoto asmens sutikimą, arba 
taikant kitokius tyrimų metodus;
tokie moksliniai tyrimai tiesiogiai susiję 
su pavojų gyvybei keliančia arba 
sekinančia klinikine būkle, nuo kurios 
kenčia tiriamasis asmuo;
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klinikinis bandymas buvo suplanuotas 
taip, kad kuo labiau sumažintų skausmą, 
diskomfortą, baimę ir bet kokią kitą 
numatomą riziką, susijusią su liga ir jos 
vystymosi etapu, o rizikos riba ir 
patologinės būklės laipsnis yra specialiai 
apibrėžti ir nuolatos stebimi;
– yra pagrindo tikėtis, kad dalyvavimas 
klinikiniame bandyme bus naudingas 
neveiksniam asmeniui ir nusvers galimą 
riziką arba bus visai nepavojingas;
etikos komitetas, turintis patirties, 
susijusios su konkrečiu susirgimu ir 
atitinkama pacientų populiacija, arba 
pasikonsultavęs dėl klinikinių, etinių, 
psichologinių ir socialinių problemų, 
susijusių su konkrečiu susirgimu ir 
atitinkama pacientų populiacija, pasirašė 
protokolą;
Tiriamasis asmuo, kiek įmanoma, 
dalyvauja sutikimo procedūroje.

Or. en

Pagrindimas

Lyginant su pasiūlymu dėl vaistų klinikinių tyrimų, pasakytina, kad nuostatos dėl klinikinių 
medicinos prietaisų bandymų yra labai neišsamios ir neaiškios. Klinikiniai bandymai gali 
kelti labai rimtą pavojų pacientui. Todėl nuostatas reikia konkretizuoti.

Pakeitimas 900
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
XIV priedo I dalies 1 punkto 1 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Klinikiniai bandymai, kuriuose 
dalyvauja nepilnamečiai
Klinikinis bandymas nepilnamečiams gali 
būti atliekamas tik tada, kai be bendrųjų 
sąlygų įvykdomos visos toliau išvardytos 
sąlygos:
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gautas teisinio atstovo duotas informuoto 
asmens sutikimas, atitinkantis nuspėjamą 
nepilnamečio valią;
nepilnametis iš gydytojo (tyrėjo arba 
tyrimo grupės nario), apmokyto dirbti su 
vaikais arba turinčio tokio darbo patirtį, 
gavo visą svarbią ir pagal jo amžių ir 
brandą pritaikytą informaciją apie 
bandymą, susijusią riziką ir naudą;
tyrėjas atsižvelgia į aiškią nepilnamečio, 
kuris gali susidaryti nuomonę ir įvertinti 
minėtą informaciją, valią atsisakyti 
dalyvauti klinikiniame bandyme arba 
pasitraukti iš jo bet kuriuo metu;
neteikiama jokių paskatinimų ar 
finansinių paskatų, išskyrus atlyginimą už 
dalyvavimą klinikiniame bandyme;
toks mokslinis tyrimas yra svarbus 
vertinant duomenis, gautus klinikiniuose 
bandymuose su asmenimis, galinčiais 
duoti informuoto asmens sutikimą, arba 
taikant kitokius tyrimų metodus;
šie moksliniai tyrimai yra tiesiogiai susiję 
su tiriamo nepilnamečio klinikine būkle, 
nuo kurios jis kenčia, arba jie yra tokio 
pobūdžio, kad gali būti atliekami tik su 
nepilnamečiais;
klinikinis bandymas buvo suplanuotas 
taip, kad kuo labiau sumažintų skausmą, 
diskomfortą, baimę ir bet kokią kitą 
numatomą riziką, susijusią su liga ir jos 
vystymosi etapu, o rizikos riba ir 
patologinės būklės laipsnis yra specialiai 
apibrėžti ir nuolatos stebimi;
pacientų grupė tam tikros tiesioginės 
naudos iš klinikinio bandymo.
buvo laikomasi tam tikrų Agentūros 
nustatytų mokslinių rekomendacijų;
etikos komitetas, atlikęs pediatrinę 
ekspertizę arba pasikonsultavęs dėl 
klinikinių, etinių, psichologinių ir 
socialinių problemų pediatrijos srityje, 
pasirašė protokolą.



PE510.767v01-00 170/173 AM\936128LT.doc

LT

Nepilnametis dalyvauja sutikimo 
procedūroje, pritaikytoje pagal jo ar jos 
amžių ir brandą.

Or. en

Pagrindimas

Lyginant su pasiūlymu dėl vaistų klinikinių tyrimų, pasakytina, kad nuostatos dėl klinikinių 
medicinos prietaisų bandymų yra labai neišsamios ir neaiškios. Klinikiniai bandymai gali 
kelti labai rimtą pavojų pacientui Pasiūlymu siekiama išlaikyti bent jau tokį apsaugos 
standartą, kuris nuo 2001 m. remiantis Direktyva 2001/20 EB yra garantuojamas atliekant 
klinikinius tyrimus su vaistais.

Pakeitimas 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
XIV priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.3. Informacija apie pagrindinį tyrėją,
tyrėją koordinatorių, įskaitant jų 
kvalifikaciją, ir tyrimo vietą (-as).

3.1.3. Informacija apie pagrindinį tyrėją, 
tyrėją koordinatorių, įskaitant jų 
kvalifikaciją, ir tyrimo vietą (-as), taip pat 
informacija apie užsakovo ir tiriančios 
institucijos sutartį bei išsamūs duomenys 
apie finansavimą.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra standartinė procedūra, kad etikos komitetai turi prieigą prie sutarčių, kurias sudaro 
užsakovas ir tirianti institucija, ir į jas turi atsižvelgti tyrimo protokolo įvertinime.

Pakeitimas 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
XIV priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.4. Bendras klinikinio bandymo aprašas. 3.1.4. Bendras klinikinio bandymo aprašas
tos šalies oficialiąja kalba.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant objektyviai įvertinti tinkamumą, labai svarbu tyrimo plano aprašą pateikti tos šalies 
oficialiąja kalba.

Pakeitimas 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
XIV priedo II dalies 3 punkto 3.15 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.15a. Tolesnio klinikiniame bandyme 
dalyvavusių asmenų gydymo planas po 
klinikinio bandymo pabaigos.

Or. de

Pagrindimas

Helsinkio deklaracijoje nustatyta, kad protokole turi būti nustatytas susitarimas dėl 
intervencijų, kurios tyrime apibūdintos kaip naudingos, galimybės klinikiniuose bandymuose 
dalyvavusiems asmenims ar dėl šių asmenų galimybių gauti kitą gydymą ar pagalbą.

Pakeitimas 904
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
XV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminių, kuriems taikoma paskutinė 
apibrėžties „medicinos prietaisas“ 
pastraipa, nurodyta 2 straipsnio 1 dalies 1 
punkte, sąrašas

Išbraukta.
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1. Kontaktiniai lęšiai;
2. Implantai kūno dalims pakeisti ar 
fiksuoti;
3. Veido ar kiti odos ir gleivinių užpildai;
4. Įranga, skirta liposukcijai;
5. Invazinių lazerių įranga, skirta naudoti 
ant žmogaus kūno;
6. Intensyvios šviesos impulso įranga.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 905
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
XV priedo 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Cheminiai odos šveitikliai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu neaišku, kokios taisyklės yra taikomos cheminiams odos šveitikliams ir kuriems iš 
jų, todėl gali atsirasti spragų.

Pakeitimas 906
Nora Berra
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Pasiūlymas dėl reglamento
XV priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įranga, skirta liposukcijai; 4. Įranga, skirta liposukcijai ir lipolizei;

Or. fr

Pakeitimas 907
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
XV priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Invazinių lazerių įranga, skirta naudoti 
ant žmogaus kūno;

5. Lazerių įranga, skirta naudoti ant 
žmogaus kūno;

Or. en

Pagrindimas

Visai kosmetikos procedūroms naudojamai lazerinei įrangai turėtų būti taikomos medicinos 
prietaisams skirtos taisyklės. Daugelis dermatologinių lazerių parduodami kaip neinvaziniai 
arba minimaliai invaziniai, todėl gali kilti painiavos dėl to, kokiai įrangai taikomas 
reglamentas. Net ir naujesni, mažos rizikos kraujagyslių lazeriai gali palikti randus.


