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2007 m. kovo 29 d. Europos Parlamentas nusprendė iš dalies pakeisti Direktyvą 93/42/EEB 
dėl medicinos prietaisų. Tuomet aš buvau Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto (ENVI) pranešėjas, rengęs šį dokumento rinkinį. Dar 2006 m. atkreiptas dėmesys į 
tai, kad ES nėra teisės aktų, vienodai reglamentuojančių vienkartinio naudojimo medicinos 
prietaisų kartotinį perdirbimą, nors kai kuriose valstybėse narėse, pvz., Vokietijoje, medicinos 
prietaisai buvo ir tebėra perdirbami. Šiandien padėtis šioje srityje valstybėse narėse yra per 
daug skirtinga. Keliose valstybėse narėse leidžiama perdirbti medicinos prietaisus, šios šalys 
yra priėmusios atitinkamus teisės aktus. Kitose valstybėse narėse kartotinis medicinos 
prietaisų perdirbimas yra visiškai uždraustas, tačiau daugelis ES valstybių neturi aiškių teisės 
aktų. Tokią padėtį reikia nedelsiant taisyti.

Mano nuomone, pagrindinė problema yra ta, kad, nors ir yra pateikta tiksli vienkartinio 
naudojimo prietaisų apibrėžtis (žr. Direktyvoje 2007/47/EB pateiktą „vienkartinio naudojimo 
prietaiso“ apibrėžtį: „vienkartinio naudojimo prietaisas – prietaisas, numatytas naudoti tik 
vieną kartą vienam pacientui.“), tačiau gamintojai iš dalies skirtingai apibrėžia savo gaminius. 
Pirmą kartą naudojant vienkartinio naudojimo prietaisą atsakomybė tenka gamintojui, o 
naudojant perdirbtą vienkartinio naudojimo prietaisą atsakomybė tenka gydančiam gydytojui 
ir klinikai. Tačiau gydytojai šio faktai dažnai nežino. 
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Konsultuojantis su Komisija Parlamentas patikintas, kad per dvejus metus bus parengta šią 
temą nagrinėjanti ataskaita. Deja, iki šiol nepasiekta jokių rezultatų. 2008 m. gruodžio 5 d. šia 
tema surengtas seminaras ir papildomos konsultacijos. Tačiau mano žiniomis, iki šiol nesiimta 
konkrečių veiksmų.

Manau, kad Komisija turi nedelsdama pagaliau imtis veiksmų ir pateikti konkrečių pasiūlymų 
dėl kartotinį medicinos prietaisų perdirbimą reglamentuojančių teisės aktų. Šioje srityje yra 
daug neaiškumų, taip ilgiau tęstis nebegali. Tokie neaiškumai jau yra tapę žmonių, 
užsikrėtusių naudojant perdirbtus vienkartinio naudojimo medicinos prietaisus, mirties 
priežastimi. Nebegalima ilgiau toleruoti tokios padėties. Dažnai apie tai, kad naudojamas 
perdirbtas prietaisas, nežino nei pacientas, nei gydytojas, todėl būtina nedelsiant pašalinti 
neaiškumus. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį. 
Būtina nedelsiant pasiekti šį tikslą. Neturime leisti, kad piliečių sveikatai toliau bereikalingai 
kiltų grėsmė.

Todėl pateikiu Komisijai šį klausimą: 

• Kada Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisės akto, reglamentuojančio vienkartinio 
naudojimo medicinos prietaisų kartotinį perdirbimą?


