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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų
(COM(2012) 0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0541),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
114 straipsnį ir 168 straipsnio 4 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0317/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) reglamentuojant diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų sritį, reikėtų 
atsižvelgti į didelį skaičių MVĮ, vykdančių 
veiklą šioje srityje, ir stengtis nesukurti 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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rizikos sveikatai ir saugai;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti aukščiausio lygio 
sveikatos apsaugą turėtų būti paaiškintos ir 
sugriežtintos taisyklės, reglamentuojančios 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisus, 
pagamintus ir naudojamus (įskaitant 
matavimus ir rezultatus) tik vienoje 
sveikatos įstaigoje;

(9) siekiant užtikrinti aukščiausio lygio 
sveikatos apsaugą turėtų būti paaiškintos ir 
sugriežtintos taisyklės, reglamentuojančios 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisus, 
pagamintus ir naudojamus (įskaitant 
matavimus ir rezultatus) tik vienoje 
sveikatos įstaigoje, be reikalo 
neapsunkinant medicinos specialistų, 
kurie naudoja diagnostikos in vitro
medicinos prietaisus modifikuotu būdu 
pritaikydami juos prie pacientų poreikių;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 37 pakeitimu. Būtina atsižvelgti į specifinius pacientų ar pacientų 
grupės poreikius.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisai galėtų laisvai judėti Sąjungoje ir 
būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, jie 
paprastai turėtų būti paženklinti CE ženklu, 
nurodant jų atitiktį šiam reglamentui. 
Valstybės narės neturėtų sudaryti kliūčių 
pateikiant juos rinkai arba pradedant 
naudoti dėl priežasčių, susijusių su šiame 

(26) kad diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisai galėtų laisvai judėti Sąjungoje ir 
būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, jie 
paprastai turėtų būti paženklinti CE ženklu, 
nurodant jų atitiktį šiam reglamentui. 
Valstybės narės neturėtų sudaryti kliūčių 
pateikiant juos rinkai arba pradedant 
naudoti dėl priežasčių, susijusių su šiame 
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reglamente nustatytais reikalavimais; reglamente nustatytais reikalavimais.
Tačiau valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė spręsti, ar apriboti bet 
kokio konkretaus tipo diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų naudojimą, 
kai jis susijęs su aspektais, kurie 
neįtraukti į šį reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 13 pakeitimu. Europos Sąjungoje jau seniai susiformavo politika, kad 
klausimas leisti, uždrausti ar leisti ribotai taikyti etikos požiūriu keblias technologijas, 
pavyzdžiui, vykdyti prieš implantaciją atliekamus genetinius tyrimus, sprendžiamas taikant 
subsidiarumo principą. Valstybės narės, kurios leidžia atlikti tokius tyrimus, turėtų užtikrinti, 
kad būtų laikomasi šiame reglamente nurodytų standartų, o valstybės narės, kurios nori juos 
uždrausti atsižvelgdamos į šalyje vykstančias diskusijas etikos tema, ir toliau turėtų turėti 
tokią galimybę. Tekstas paimtas iš panašios Pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
reglamento nuostatos.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) intervencinius klinikinio 
veiksmingumo tyrimus ir kitus klinikinio 
veiksmingumo tyrimus, susijusius su 
rizika tiriamiesiems asmenims, turėtų būti 
leidžiama atlikti tik tuomet, kai etikos 
komitetas pateikia vertinimą ir 
patvirtinimą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su diskusijomis dėl Klinikinių tyrimų reglamento. Pranešėjas mano, kad 
reikia sustiprinti etikos komiteto vaidmenį.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) turėtų būti nustatytos tokios pat 
griežtos taisyklės, skirtos asmenims, 
negalintiems duoti informuoto asmens 
sutikimo, kaip antai vaikams ir 
neįgaliesiems, kokios yra nustatytos 
2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu 
atliekant žmonėms skirtų vaistų 
klinikinius tyrimus, suderinimo¹.
_____________
1 OL L 121, 2001 5 1, p. 34.

Or. en

Pagrindimas

Lyginant su pasiūlymu dėl vaistų klinikinių tyrimų, pasakytina, kad nuostatos dėl 
intervencinių klinikinio veiksmingumo tyrimų yra visiškai negriežtos ir neaiškios. 
Intervenciniai klinikinio veiksmingumo tyrimai gali būti susiję su labai didele rizika pacientui, 
jei, pavyzdžiui, mėginys imamas atliekant liumbalinę punkciją. Todėl nuostatas reikia 
konkretizuoti. Pasiūlymu siekiama išlaikyti bent jau tokį apsaugos standartą, kuris nuo 
2001 m. remiantis Direktyva 2001/20 EB yra garantuojamas atliekant klinikinius bandymus 
su vaistais.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) šiame reglamente paisoma pagrindinių 
teisių ir laikomasi principų, ypač pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, visų pirma žmogaus orumo, 

(59) šiame reglamente paisoma pagrindinių 
teisių ir laikomasi principų, ypač pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, visų pirma žmogaus orumo, 
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asmens neliečiamybės, asmens duomenų 
apsaugos, meno ir mokslo laisvės, laisvės 
užsiimti verslu ir teisės į nuosavybę. 
Valstybės narės šį reglamentą turėtų taikyti 
nepažeisdamos tų teisių ir principų;

asmens neliečiamybės, laisvo informuoto 
susijusio asmens sutikimo principo,
duomenų apsaugos, meno ir mokslo 
laisvės, laisvės užsiimti verslu ir teisės į 
nuosavybę, taip pat Žmogaus teisių ir 
biomedicinos konvencijos ir jos 
papildomas protokolo dėl genetinių 
bandymų sveikatos tikslais. Valstybės 
narės šį reglamentą turėtų taikyti 
nepažeisdamos tų teisių ir principų;

Or. en

Pagrindimas

Laisvo informuoto asmens sutikimo principas – tai labai svarbus Chartijos aspektas 
(3 straipsnis), todėl jį reikėtų paminėti šiame dokumente. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) laisvo informuoto asmens sutikimo 
principas – tai vienas svarbiausių 
Pagrindinių teisių chartijos ir tam tikrų 
tarptautinių organizacijų, pvz., Europos 
Tarybos ir Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (EBPO)
dokumentų aspektų, todėl į jį reikėtų 
atsižvelgti šiame reglamente. In vitro
medicinos prietaisų kokybė ir jų taikymo 
sistema yra nepaprastai svarbios, visų 
pirma kalbant apie su DNR susijusius 
tyrimus. Todėl reikėtų įtraukti informuoto 
asmens sutikimui skirtą skyrių;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 31 pakeitimu. Laisvo informuoto asmens sutikimo principas – tai labai 
svarbus Chartijos aspektas (3 straipsnis), todėl nuostatos dėl jo taikymo turėtų būti įtrauktos į 



PE506.196v01-00 10/59 PR\928989LT.doc

LT

šį reglamentą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
59 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59b) šis reglamentas dera su 2006 m. 
gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencija, kurią Europos Sąjunga 
ratifikavo 2010 m. gruodžio 23 d. ir kurią 
pasirašydamos šalys visų pirma 
įsipareigojo skatinti, išsaugoti ir užtikrinti 
visapusišką galimybę neįgaliesiems 
vienodomis sąlygomis naudotis visomis 
žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis 
laisvėmis, taip pat skatinti, kad būtų 
gerbiamas jų prigimtinis orumas, be kita 
ko, didinant supratimą apie neįgaliųjų 
gebėjimus ir indėlį;

Or. de

Pagrindimas

Europos Sąjunga ratifikavo JT neįgaliųjų konvenciją. Tai turėtų būti nurodyta reglamente.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti 
teisės aktus dėl bendrųjų saugos ir 
veiksmingumo reikalavimų pritaikymo 
prie techninės pažangos, klausimų, kurie 

(60) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti 
teisės aktus dėl būtiniausių reikalavimų, 
kuriuos turi atitikti paskelbtosios įstaigos, 
klasifikavimo taisyklių ir dokumentų, kurie 
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turi būti nagrinėjami techniniuose 
dokumentuose, būtiniausių ES atitikties 
deklaracijos ir paskelbtųjų įstaigų išduotų 
sertifikatų turinio reikalavimų,
būtiniausių reikalavimų, kuriuos turi 
atitikti paskelbtosios įstaigos, 
klasifikavimo taisyklių, atitikties 
įvertinimo procedūrų ir dokumentų, kurie 
turi būti pateikti norint patvirtinti klinikinio 
veiksmingumo tyrimus; UPI sistemos 
sukūrimo; informacijos, kuri turi būti 
pateikta norint registruoti diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisus ir tam tikrus 
ekonominės veiklos vykdytojus; mokesčių 
už paskelbtųjų įstaigų paskyrimą ir 
stebėseną dydžio ir struktūros; viešai 
prieinamos informacijos apie klinikinio 
veiksmingumo tyrimus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo, taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi (taip pat 
su ekspertais). Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu, laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

turi būti pateikti norint patvirtinti klinikinio 
veiksmingumo tyrimus; UPI sistemos 
sukūrimo; informacijos, kuri turi būti 
pateikta norint registruoti diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisus ir tam tikrus 
ekonominės veiklos vykdytojus; mokesčių 
už paskelbtųjų įstaigų paskyrimą ir 
stebėseną dydžio ir struktūros; viešai 
prieinamos informacijos apie klinikinio 
veiksmingumo tyrimus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.
Visgi esminiai šio reglamento elementai, 
kaip antai bendrieji saugos ir 
veiksmingumo reikalavimai, klausimai, 
kurie turi būti nagrinėjami techniniuose 
dokumentuose, būtiniausi ES atitikties 
deklaracijos turinio reikalavimai, 
atitikties įvertinimo procedūrų dalinis 
keitimas arba papildymas turėtų būtų 
keičiami tik taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi (taip pat su ekspertais).
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tuo pačiu metu, laiku ir 
tinkamai persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Minėtos dalys yra esminiai teisės akto elementai, todėl remiantis Sutarties 290 straipsniu 
negali būti keičiamos priimant deleguotąjį aktą.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) tam, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai, paskelbtosios įstaigos, 
valstybės narės ir Komisija galėtų 
prisitaikyti prie šiame reglamente numatytų 
pokyčių, reikėtų nustatyti pakankamą 
pereinamąjį laikotarpį tokiam 
prisitaikymui ir organizacinėms 
priemonėms, kurių turi būti imtasi 
siekiant užtikrinti jo tinkamą taikymą.
Ypač svarbu, kad iki taikymo datos pagal 
naujus reikalavimus būtų paskirta 
pakankamai paskelbtųjų įstaigų, siekiant 
išvengti diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų trūkumo rinkoje;

(64) tam, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai, visų pirma MVĮ, galėtų 
prisitaikyti prie šiame reglamente numatytų 
pokyčių ir užtikrinti tinkamą reglamento 
taikymą, reikėtų nustatyti pakankamą 
pereinamąjį laikotarpį, kad būtų galima 
įgyvendinti organizacines priemones. 
Visgi reglamento dalys, susijusios su 
valstybėms narėmis ir Komisija, turėtų
būti įgyvendintos kaip galima greičiau.
Ypač svarbu, kad kaip galima greičiau
pagal naujus reikalavimus būtų paskirta 
pakankamai paskelbtųjų įstaigų, siekiant 
išvengti diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų trūkumo rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Žr. aiškinamąją dalį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą 
prie diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų, atitinkamų ekonominės veiklos 
vykdytojų ir sertifikatų registracijos,
prievolė pateikti atitinkamą informaciją į 
elektronines sistemas pagal reglamentą 
Sąjungos lygmeniu turėtų visiškai įsigalioti 
tik 18 mėnesių po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Šiuo pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų ir toliau galioti 

(65) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą 
prie diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų registracijos, elektroninės 
sistemos, numatytos taikyti šį pagal 
reglamentą Sąjungos lygmeniu, turėtų kuo 
greičiau pradėti veikti. Ekonominės 
veiklos vykdytojai ir paskelbtosios įstaigos, 
besiregistruojantys atitinkamose 
elektroninėse sistemose, numatytose 
Sąjungos lygmeniu, turėtų būti laikomi 
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Direktyvos 98/79/EB 10 straipsnis ir 12 
straipsnio 1 dalies a ir b punktai. Tačiau 
ekonominės veiklos vykdytojai ir 
paskelbtosios įstaigos, besiregistruojantys 
atitinkamose elektroninėse sistemose, 
numatytose Sąjungos lygmeniu, turėtų būti 
laikomi atitinkančiais registracijos 
reikalavimus, kuriuos valstybės narės 
priėmė pagal tos direktyvos nuostatas, kad 
būtų išvengta daugkartinių registracijų;

atitinkančiais registracijos reikalavimus, 
kuriuos valstybės narės priėmė pagal tos 
direktyvos nuostatas, kad būtų išvengta 
daugkartinių registracijų;

Or. en

Pagrindimas

Elektroninės sistemos turi būti kuo greičiau įdiegtos. Ekonominės veiklos vykdytojams turėtų 
būti sudaryta galimybė dalyvauti, kai tik jie bus pasirengę. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
67 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67 a) Europos Sąjungos ilgalaikė politika 
yra nesikišti į nacionalinę politiką, kuria 
remiantis leidžiamas, draudžiamas ar 
ribojamas nacionaliniu lygmeniu etikos 
požiūriu prieštaringų technologijų 
taikymas, pavyzdžiui, prieš implantaciją 
atliekami genetiniai tyrimai. Šis 
reglamentas neturėtų varžyti šio principo 
taikymo ir sprendimas leisti taikyti, 
uždrausti ar riboti tokias technologijas ir 
toliau turėtų būti priimamas nacionaliniu 
lygmeniu. Šiame reglamente nustatyti 
standartai turėtų būti taikomi 
neatsižvelgiant į tai, ar valstybė narė 
leidžia taikyti šias technologijas su 
apribojimais ar be apribojimų;

Or. en
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Pagrindimas

Europos Sąjungoje jau seniai susiformavo politika, kad klausimas leisti, uždrausti ar leisti 
ribotai taikyti etikos požiūriu keblias technologijas, pavyzdžiui, vykdyti prieš implantaciją 
atliekamus genetinius tyrimus, sprendžiamas taikant subsidiarumo principą. Valstybės narės, 
kurios leidžia atlikti tokius tyrimus, turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente 
nurodytų standartų, o valstybės narės, kurios nori juos uždrausti atsižvelgdamos į šalyje 
vykstančias diskusijas etikos tema, ir toliau turėtų turėti tokią galimybę.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Remiantis Reglamentu dėl 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
Sąjungos lygmeniu nevaržoma valstybių 
narių galimybė laisvai spręsti, ar apriboti 
bet kokio konkretaus tipo diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų naudojimą, 
kai jis susijęs su aspektais, kurie 
neįtraukti į šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungoje jau seniai susiformavo politika, kad klausimas leisti, uždrausti ar leisti 
ribotai taikyti etikos požiūriu keblias technologijas, pavyzdžiui, vykdyti prieš implantaciją 
atliekamus genetinius tyrimus, sprendžiamas taikant subsidiarumo principą. Valstybės narės, 
kurios leidžia atlikti tokius tyrimus, turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente 
nurodytų standartų, o valstybės narės, kurios nori juos uždrausti atsižvelgdamos į šalyje 
vykstančias diskusijas etikos tema, ir toliau turėtų turėti tokią galimybę. Tekstas paimtas iš 
panašios Pažangiosios terapijos vaistinių preparatų reglamento nuostatos.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) medicinos prietaisas – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba
kitas gaminys, kurį gamintojas patį vieną ar 
su kitais prietaisais numatė naudoti žmogui 
vienu arba keliais medicinos tikslais:

1) medicinos prietaisas – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba 
kitas gaminys, kurį gamintojas patį vieną ar 
su kitais prietaisais numatė naudoti žmogui 
vienu arba keliais konkrečiais tiesioginiais 
ar netiesioginiais medicinos tikslais:

– ligos prevencijai, ligai diagnozuoti, 
stebėti, gydyti ar palengvinti,

– ligos prevencijai, ligai diagnozuoti, 
stebėti, numatyti, gydyti ar palengvinti,

– traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, 
gydyti, palengvinti ar jų padariniams 
kompensuoti,

– traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, 
gydyti, palengvinti ar jų padariniams 
kompensuoti,

– anatomijai ar fiziologiniam procesui ar 
būklei tirti, visiškai pakeisti arba 
modifikuoti,

– anatomijai ar fiziologiniam procesui ar 
būklei tirti, visiškai pakeisti arba 
modifikuoti,

– apvaisinimui kontroliuoti ar padėti, – apvaisinimui kontroliuoti ar padėti,
– pirmiau minėtiems produktams 
dezinfekuoti ar sterilizuoti, 

– pirmiau minėtiems produktams 
dezinfekuoti ar sterilizuoti,

– suteikti informaciją apie tiesioginį ar 
netiesioginį poveikį sveikatai,

ir kuris, kai naudojamas pagal paskirtį, 
neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar 
išorės farmakologinėmis, imunologinėmis 
ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau jos 
gali būti naudojamos kaip pagalbinės 
priemonės tinkamam prietaiso veikimui 
užtikrinti;

ir kuris, kai naudojamas pagal paskirtį, 
neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar 
išorės farmakologinėmis, imunologinėmis 
ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau jos 
gali būti naudojamos kaip pagalbinės 
priemonės tinkamam prietaiso veikimui 
užtikrinti;

Or. en

Pagrindimas

a) 2 straipsnio 2 dalyje pateikiama diagnostikos in vitro medicinos prietaiso apibrėžtis 
išplėsta, kad apimtų tyrimus, susijusius su ligos numatymu ir polinkiu į tam tikrą ligą. Visgi 
medicinos prietaiso apibrėžtis nebuvo panašiu būdu išplėsta. b) Vadinamieji gyvenimo būdo 
tyrimai taip pat turėtų būti įtraukti į šį reglamentą, nes jie gali turėti labai rimtų pasekmių 
paciento ir (arba) vartotojo sveikatai. Todėl išplėsti taikymo sritį yra svarbu siekiant 
apsaugoti pacientus ir vartotojus Europoje.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punkto antra įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apie įgimtą anomaliją, – apie įgimtą fizinę ar psichinę negalią,

Or. de

Pagrindimas

Neįgalieji ir jų atstovai frazę „įgimta anomalija“ vertina kaip diskriminaciją, todėl ją reikėtų 
pakeisti.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisams, 
naudojamiems su DNR susijusiems 
tyrimams atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Vadinamieji gyvenimo būdo tyrimai taip pat turėtų būti įtraukti į šį reglamentą, nes jie gali 
turėti labai rimtų pasekmių paciento ir (arba) vartotojo sveikatai. Todėl išplėsti taikymo sritį 
yra svarbu siekiant apsaugoti pacientus ir vartotojus Europoje.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) vienkartinis prietaisas – prietaisas, 
skirtas naudoti individualiam pacientui 
per vieną procedūrą.

Išbraukta.

Viena procedūra taip pat gali būti keli 
naudojimo atvejai arba ilgalaikis 
naudojimas tam pačiam pacientui; 

Or. en

Pagrindimas

Vienkartinio prietaiso sąvoka netaikoma IVD medicinos prietaisams.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) genetiniai tyrimai – tai sveikatos 
tikslais atliekami tyrimai, kurie apima 
biologinių iš žmogaus paimtų pavyzdžių 
analizę ir kuriais tikslingai siekiama 
nustatyti asmens genetines embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtas ar įgytas savybes;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas įtraukė konkrečių nuostatų, susijusių su genetiniais tyrimais. Dėl šios priežasties 
būtina pateikti apibrėžtį. Formuluotė pagrįsta Europos Tarybos protokolu.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 16 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris gamina ar visiškai 
rekonstruoja prietaisą arba turi sukurtą, 
pagamintą ar visiškai rekonstruotą 
prietaisą ir jį parduoda savo vardu arba
naudodamas savo prekės ženklą.

16) gamintojas – fizinis ar juridinis asmuo,
atsakingas už prietaiso projektavimą, 
gamybą, įpakavimą bei ženklinimą prieš 
pateikiant šį gaminį rinkai savo vardu, 
nepriklausomai nuo to, ar jis pats atliko 
tuos veiksmus, ar jo pavedimu – trečioji 
šalis. Šiame reglamente numatyti 
gamintojų įsipareigojimai taip pat taikomi 
fiziniams arba juridiniams asmenims, 
kurie surenka, įpakuoja, perdirba, visiškai 
rekonstruoja arba ženklina etiketėmis 
vieną ar daugiau gatavų gaminių ir (arba) 
nustato jų, kaip prietaisų, paskirtį, 
ketindami juos pateikti į rinką savo vardu 
arba naudodami savo prekės ženklą.

Or. en

Pagrindimas

a) Gamintojo apibrėžtis yra mažiau aiški, lyginant su galiojančioje IVD medicinos prietaisų 
direktyvoje pateikiama apibrėžtimi, nes svarbios dalys, pvz. pakavimas, ženklinimas, 
pateikiamos esamoje apibrėžtyje (Direktyva 98/79/EB, 1 straipsnio f punktas) yra praleistos. 
Fizinis arba juridinis asmuo, kuris ženklina medicinos prietaisą savo vardu, yra gamintojas 
(žr. galiojantį teisės aktą). b) Gamintojas parduoda gaminius savo vardu. Prekės ženklas 
savaime nenurodo gamintojo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 21 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas arba visuomenės 
sveikatos stiprinimas;

21) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas arba visuomenės 
sveikatos stiprinimas, išskyrus komercines 
paslaugas teikiančias klinikines 
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laboratorijas;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente numatomos tam tikros išimtys siekiant atsižvelgti į ligoninių ir kitų sveikatos 
priežiūros institucijų poreikius. Turėtų būti patikslinta, kad komercinės laboratorijos į šią 
kategoriją neįtraukiamos, nes jos neturėtų naudotis tomis pačiomis leidžiančiomis nukrypti 
nuostatomis.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 25 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25) atitikties vertinimo įstaiga – įstaiga, 
vykdanti trečiosios šalies atitikties 
vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą,
bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus;

25) atitikties vertinimo įstaiga – įstaiga, 
vykdanti trečiosios šalies atitikties 
vertinimo veiklą, įskaitant bandymus, 
sertifikavimą ir patikrinimus;

Or. en

Pagrindimas

Atitikties vertinimo įstaiga niekada nedalyvauja kalibruojant IVD medicinos prietaisą, nes 
IVD medicinos prietaiso kalibravimas turi būti atliktas prieš naudojimą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 43 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a) kalibratorius – matavimo standartas, 
taikomas kalibruojant prietaisą;

Or. en

Pagrindimas

Kalibratoriai ir kontrolinės medžiagos labai skiriasi ne tik mokslinio panaudojimo būdais ir 



PE506.196v01-00 20/59 PR\928989LT.doc

LT

savybėmis, bet ir skiriasi jų reglamentavimas, nes jie iš tiesų klasifikuojami remiantis 
skirtingomis taisyklėmis. Todėl apibrėžtį reikia padalinti į dvi apibrėžtis, taigi viena 
apibrėžtis bus skirta kalibratoriams, o kita – kontrolinėms medžiagoms.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 44 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44) kalibravimo ir kontrolinės medžiagos
– bet kokia substancija, medžiaga arba 
gaminys, gamintojo skirti matavimų 
priklausomybėms nustatyti arba prietaiso 
veikimo charakteristikoms patikrinti, 
naudojant prietaisą pagal numatytą 
paskirtį;

44) kontrolinė medžiaga – bet kokia 
substancija, medžiaga arba gaminys, kurį 
gamintojas ketina naudoti prietaiso 
veikimo charakteristikoms patikrinti;

Or. en

Pagrindimas

Kalibratoriai ir kontrolinės medžiagos labai skiriasi ne tik mokslinio panaudojimo būdais ir 
savybėmis, bet ir skiriasi jų reglamentavimas, nes jie iš tiesų klasifikuojami remiantis 
skirtingomis taisyklėmis. Todėl apibrėžtį reikia padalinti į dvi apibrėžtis, taigi viena 
apibrėžtis bus skirta kalibratoriams, o kita – kontrolinėms medžiagoms.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 45 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio veiksmingumo tyrimo 
inicijavimą ir valdymą;

45) užsakovas – asmuo, bendrovė, įstaiga 
ar organizacija, kuri prisiima atsakomybę 
už klinikinio veiksmingumo tyrimo 
inicijavimą, valdymą, atlikimą ar 
finansavimą;

Or. en
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Pagrindimas

XIII priedo II skirsnyje numatytos kitos prievolės. Kitu atveju, jei tyrimas būtų, kaip įprasta, 
laikomas užbaigtu po paskutinio tiriamojo asmens paskutinio apsilankymo, nebūtų pateikta 
pakankamai nuorodų, kokia yra užsakovo atsakomybė kalbant apie tolesnius susijusius 
veiksmus, pvz., dokumentų archyvavimu, klinikinių tyrimų ataskaitos rengimu ir rezultatų 
paskelbimu. Ši dalis papildoma pateikiant užsakovo finansinės atsakomybės nuorodą ir šis 
papildymas atitinka Direktyvos 2001/20/EB 2 straipsnio 2e punkte pateiktą apibrėžtį.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 48 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48a) patikrinimas – tai kompetentingos 
institucijos atliekamas dokumentų, 
priemonių, įrašų, kokybės užtikrinimo 
priemonių ir visų kitų išteklių, kuriuos 
kompetentinga institucija mano esant 
susijusius su klinikiniu tyrimu ir kurie 
gali būti tyrimo vietoje, užsakovo ir (arba) 
sutartinių mokslinių tyrimų organizacijos 
ar kitų padalinių, kuriose, 
kompetentingos institucijos manymu, 
derėtų atlikti tikrinimą, patalpose, 
oficialus tikrinimas;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingai nei pasiūlyme dėl klinikinių tyrimų (COM(2012)  369 final), šiame pasiūlyme dėl 
reglamento nepateikiama nuostatų, susijusių su patikrinimu. Negalima leisti, kad valstybės 
narės savo nuožiūra spręstų, ar stebėti, kaip vykdomi klinikinio veiksmingumo tyrimai. 
Tuomet galėtų būti, kad sprendimai, ar stebėti, kaip vykdomas tyrimas, bus priimami 
atsižvelgiant į tai, esama reikalingų biudžetinių išteklių. Be to, tai gali paskatinti, kad 
klinikinio veiksmingumo tyrimai bus pirmiausia atliekami šalyse, kuriose stebėsena nebūtina.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prietaisų tiekimas rinkai, ekonominės 
veiklos vykdytojų prievolės, ženklinimas 
CE ženklu, laisvas judėjimas

Prietaisų tiekimas rinkai ir taikymas, 
ekonominės veiklos vykdytojų prievolės, 
ženklinimas CE ženklu, laisvas judėjimas

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų atitikties įrodymas turi būti 
pagrįstas klinikiniu įrodymu pagal 47 
straipsnį.

3. Įrodant, kaip laikomasi bendrųjų saugos 
ir veiksmingumo reikalavimų, pateikiamas 
klinikinis įrodymas pagal 47 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Klinikinis įrodymas neapima visų bendrųjų saugos ir veiksmingumo reikalavimų, kai kurie šių 
reikalavimų išdėstomi kitais būdais (pavyzdžiui, klinikinis įrodymas neapima cheminės 
saugos, elektrinės saugos, mechaninės saugos, radiologinės saugos reikalavimų ir t. t.) 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 
4 dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
prietaisams, kurie pagal VII priede 
nustatytas taisykles priskiriami A, B ir C 
klasėms ir kurie pagaminti ir naudojami 

5. Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 
4 dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
prietaisams, kurie pagal VII priede 
nustatytas taisykles priskiriami A, B ir C 
klasėms, išskyrus atvejus, kai šie prietaisai 
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vienoje sveikatos įstaigoje, su sąlyga, kad 
jie būtų gaminami ir naudojami pagal 
sveikatos įstaigos vieną kokybės valdymo 
sistemą, o sveikatos įstaiga atitiktų
standartą EN ISO 15189 arba bet kurį kitą 
pripažintą standartą. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir gali taikyti susijusių 
prietaisų gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

yra skirti atrankinei diagnostikai, ir kurie 
pagaminti ir naudojami vienoje sveikatos 
įstaigoje, su sąlyga, kad jie būtų gaminami 
ir naudojami pagal sveikatos įstaigos vieną 
kokybės valdymo sistemą, o sveikatos 
įstaiga akredituota pagal standartą EN ISO 
15189 arba bet kurį kitą pripažintą 
standartą. Valstybės narės gali reikalauti, 
kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir gali taikyti susijusių 
prietaisų gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

Prietaisai, priskiriami D klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, turi atitikti šio 
reglamento reikalavimus net jeigu jie yra 
pagaminti ir naudojami vienoje sveikatos 
įstaigoje. Tačiau minėtiems prietaisams 
netaikomos 16 straipsnio nuostatos dėl 
ženklinimo CE ženklu ir 21–25 
straipsniuose nustatytos prievolės.

Atrankinės diagnostikos prietaisai ir 
prietaisai, priskiriami D klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, turi atitikti šio 
reglamento reikalavimus, net jeigu jie yra 
pagaminti ir naudojami vienoje sveikatos 
įstaigoje. Tačiau minėtiems prietaisams 
netaikomos 16 straipsnio nuostatos dėl 
ženklinimo CE ženklu ir 21–25 
straipsniuose nustatytos prievolės.

Or. en

Pagrindimas

Atrankinės diagnostikos prietaisai – tai speciali prietaisų klasė ir jiems taikomi griežtesni 
atitikties užtikrinimo reikalavimai nei kitiems C klasės prietaisams, pirmiausia atliekama visų 
atrankinės diagnostikos prietaisų projektavimo dokumentų peržiūra ir juos turi įvertinti 
Europos vaistų agentūra. Platesnis atitikties užtikrinimo mastas numatytas siekiant garantuoti 
atrankinės diagnostikos prietaisų saugą ir funkcionavimą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį, atsižvelgiant į techninę pažangą 
ir į numatomus naudotojus ar pacientus, 

Išbraukta.
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iš dalies keisti arba papildyti bendruosius 
saugos ir veiksmingumo reikalavimus, 
nustatytus I priede, įskaitant gamintojo 
teikiamą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji saugos ir veiksmingumo reikalavimai yra esminiai teisės akto elementai, todėl 
remiantis Sutarties 290 straipsniu negali būti keičiami priimant deleguotąjį aktą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Genetinė informacija, konsultacijos ir 

laisvas sutikimas
1. Prietaisas gali būti naudojamas 
genetiniams tyrimams tik tuo atveju, jei 
tyrimus vykdo gydytojo praktika turintis 
teisę verstis asmuo pagal taikomus 
nacionalinius įstatymus.
2. Produktas gali būti naudojamas 
genetiniams tyrimams tik tuo atveju, jei 
saugomos tiriamųjų asmenų teisės, 
užtikrinama jų sauga ir gerovė ir 
numatoma, kad atliekant tyrimą gauti 
klinikiniai duomenys bus patikimi ir 
išsamūs.
3. Prieš panaudojant prietaisą genetinių 
tyrimų tikslais, 1 dalyje minėtas asmuo 
susijusiam tiriamajam asmeniui pateikia 
atitinkamą informaciją apie genetinių 
tyrimų pobūdį, reikšmę ir padarinius.
4. Prieš panaudojant prietaisą genetinių 
tyrimų tikslais, 1 dalyje minėtas asmuo 
susijusiam tiriamajam asmeniui suteikia 
atitinkamas išsamias konsultacijas 
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genetikos klausimais ir nedaro išankstinių 
išvadų dėl rezultato. Konsultacijos 
genetikos klausimais apima medicininius, 
etinius, socialinius, psichologinius ir 
teisinius aspektus. 
Konsultacijų genetikos klausimais forma 
ir apimtis nustatoma atsižvelgiant į su 
tyrimais susijusių rezultatų padarinius ir 
reikšmę tiriamajam asmeniui ar jo šeimos 
nariams, įskaitant galimas pasekmes, 
susijusias su sprendimu dėl gyvybės 
užmezgimo.
5. Prietaisas gali būti naudojamas 
genetinių tyrimų tikslais tik tuomet, jei 
tiriamasis asmuo davė laisvą informuoto 
asmens sutikimą. Šis sutikimas duodamas 
aiškiai jį išdėstant raštu. Sutikimą galima 
bet kuriuo metu žodžiu ar raštu atšaukti.
Nepilnamečių atveju informuoto asmens 
sutikimą reikia gauti iš tėvų ar teisinių 
atstovų. Šiame sutikime nurodoma 
numanoma nepilnamečio valia ir jis gali 
būti bet kuriuo metu nepadarant žalos 
nepilnamečiui atšauktas. Neįgalių 
suaugusiųjų, kurie negali suteikti 
informuoto asmens teisinio sutikimo, 
atveju informuoto asmens sutikimą reikia 
gauti iš teisinių atstovų. Sutikime 
nurodoma numanoma atitinkamo asmens 
valia ir jis gali būti bet kuriuo metu 
nepadarant žalos tam asmeniui atšauktas. 
6. Prietaisą galima naudoti lyčiai nustatyti 
vykdant diagnostinius tyrimus nėštumo 
metu tik tuo atveju, jei tai atliekama 
medicinos tikslais ir esama rimtos su 
lytimi susijusios paveldimos ligos rizikos. 
Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių, 
tokie patys naudojimo apribojimai taikomi 
produktams, kuriuos nėra numatyta 
panaudoti konkretiems medicinos 
tikslams.
7. Šio straipsnio nuostatomis dėl prietaisų 
naudojimo genetinių tyrimų tikslais 
neužkertamas kelias valstybėms narėms 
dėl su sveikatos apsauga ar viešąja tvarka 
susijusių priežasčių šioje srityje toliau 
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taikyti ar numatyti griežtesnius 
nacionalinės teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. aiškinamąją dalį. Šiame naujame skyriuje atsižvelgiama į jau seniai išsakytus 
Europos Parlamento ir kitų tarptautinių institucijų, pvz., Europos Tarybos ir EBPO 
prašymus. Genetinius tyrimus turėtų atlikti medicinos specialistai po to, kai suteikiamos 
atitinkamos konsultacijos genetikos klausimais. Informuoto asmens sutikimas – tai 
prerogatyva, numatyta Pagrindinių teisių chartijoje, todėl ją reikėtų įtraukti į teisės aktą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei nėra priimta darniųjų standartų arba 
kai atitinkamų darniųjų standartų 
nepakanka, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti bendrąsias technines 
specifikacijas (BTS) dėl bendrųjų saugos ir 
veiksmingumo reikalavimų, nustatytų I 
priede, techninių dokumentų, nustatytų II 
priede, arba klinikinio įrodymo ir 
stebėjimo po pateikimo rinkai, nustatytų 
XII priede. BTS nustatomos įgyvendinimo 
aktais, priimamais laikantis 84 straipsnio 
3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. Jei nėra priimta darniųjų standartų arba 
kai reikia atsižvelgti į susirūpinimą dėl 
visuomenės sveikatos, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti bendrąsias 
technines specifikacijas (BTS) dėl 
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų, nustatytų I priede, techninių 
dokumentų, nustatytų II priede, arba 
klinikinio įrodymo ir stebėjimo po 
pateikimo rinkai, nustatytų XII priede. BTS 
nustatomos įgyvendinimo aktais, 
priimamais laikantis 84 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Pasinaudojant darniaisiais standartais nustatoma, kokie pagrindiniai reglamente nustatyti 
reikalavimai yra įvykdyti užtikrinus atitiktį standartui. Komisija nustato, kokie standartai 
laikomi darniaisiais standartais. Jei darnusis standartas jau neatitinka naujausių technikos 
laimėjimų, Komisija paskelbia, kad tai nėra darnusis standartas. Tuomet standartą turi 
persvarstyti kompetentinga standartizacijos įstaiga. Taigi 7 straipsnio 1 dalies sakinio dalis: 
„...arba kai atitinkamų darniųjų standartų nepakanka...“ yra suformuluota taip, kad gali būti 
neteisingai suprasta, todėl ją reikia išbraukti. 
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį, atsižvelgiant į techninę pažangą, 
iš dalies keisti arba papildyti II priede 
nurodytus techninių dokumentų 
elementus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji saugos ir veiksmingumo reikalavimai yra esminiai teisės akto elementai, todėl 
remiantis Sutarties 290 straipsniu negali būti keičiami priimant deleguotąjį aktą. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie prietaiso 
būtų pridedama informacija, kuri turi būti
pateikta pagal I priedo 17 skirsnį oficialia 
Sąjungos kalba, lengvai suprantama 
numatomam naudotojui. Kalbą (-as), kuria
(-iomis) gamintojas teikia informaciją, 
galima nustatyti valstybės narės, kurioje 
prietaisas tiekiamas naudotojui, įstatymais.

7. Gamintojai užtikrina, kad informacija
apie prietaisą, kuri turi būti nurodyta pagal 
I priedo 17 skirsnį, būtų pateikta oficialia 
Sąjungos kalba, lengvai suprantama 
numatomam naudotojui. Kalbą (-as), kuria
(-iomis) gamintojas teikia informaciją, 
galima nustatyti valstybės narės, kurioje 
prietaisas tiekiamas naudotojui, įstatymais.

Informacija apie savikontrolei skirtus arba 
šalia paciento bandomus prietaisus, 
teikiama pagal I priedo 17 skirsnį, turi būti 
parašyta tos valstybės narės kalba (-omis), 
kurioje prietaisas patenka pas galutinį 
naudotoją.

Informacija apie savikontrolei skirtus arba 
šalia paciento bandomus prietaisus, 
teikiama pagal I priedo 17 skirsnį, turi būti 
parašyta Sąjungos oficialia (-iomis) toje 
valstybėje narėje, kurioje prietaisas 
patenka pas galutinį naudotoją, vartojama 
(-omis) kalba (-omis).

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma pateikti informaciją elektroniniu būdu. Reikia patikslinti, kad 
informacija pateikiama oficialiomis Sąjungos kalbomis, o ne kokia kita kalba. Abu pakeitimai 
sumažina galimą naštą MVĮ.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) saugoti techninius dokumentus ir ES 
atitikties deklaraciją ir, jei taikoma, 
atitinkamo sertifikato (įskaitant visus 
papildymus), išduoto remiantis 43 
straipsniu, kopiją 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį, kad prireikus juos būtų 
galima pateikti kompetentingoms 
institucijoms;

a) saugoti ir pateikti techninių dokumentų 
santrauką (STED) arba, jei prašoma,
techninius dokumentus ir ES atitikties 
deklaraciją ir, jei taikoma, atitinkamo 
sertifikato (įskaitant visus papildymus), 
išduoto remiantis 43 straipsniu, kopiją 8 
straipsnio 4 dalyje nurodytą laikotarpį, kad 
prireikus juos būtų galima pateikti 
kompetentingoms institucijoms;

Or. en

Pagrindimas

Gamintojas saugo ir pateikia techninius dokumentus, nes jie archyvuojami keliose įmonės 
vietose. Kaip alternatyva turėtų būti pateikiama techninių dokumentų santrauka (STED) (taip 
pat žr. Visuotinio suderinimo darbo grupės (VSDG) dokumentą „Techninių dokumentų, skirtų 
parodyti diagnostikos in vitro medicinos prietaisų atitiktį pagrindiniams saugumo ir 
veiksmingumo principams, santrauka (STED)”).

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies e punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prietaisas yra paženklintas pagal šį 
reglamentą ir kartu pateikiamos reikiamos 
naudojimo instrukcijos ir ES atitikties 
deklaracija;

e) prietaisas yra paženklintas pagal šį 
reglamentą ir kartu pateikiamos reikiamos 
naudojimo instrukcijos;

Or. en
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Pagrindimas

ES atitikties deklaracija neturėtų būti pateikiama kartu su produktu. Numatyti šį reikalavimą 
nėra poreikio ir nesama papildomos vertės.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma asmeniui, kuris, 
nors ir nelaikomas gamintoju, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 16 dalyje, surenka 
arba pritaiko jau rinkoje esančius prietaisus 
pagal numatomą paskirtį individualiam 
pacientui.

Pirma pastraipa netaikoma asmeniui, kuris, 
nors ir nelaikomas gamintoju, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 16 dalyje, surenka 
arba pritaiko jau rinkoje esančius prietaisus 
pagal numatomą paskirtį individualiam 
pacientui ar konkrečiai ribotai pacientų 
grupei vienoje sveikatos priežiūros 
įstaigoje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl klausimo, susijusio su įstaigos viduje atliekamais tyrimais, kyla daug diskusijų. Komisijos 
pasiūlyme numatoma, kad A, B ir C klasėms priskiriama labai nedaug įstaigos viduje 
atliekamų tyrimų, tačiau numatoma įstaigos viduje atliekamus tyrimus visapusiškai įtraukti D 
klasę. Pranešėjas iš esmės nori išlaikyti pasiūlymo struktūrą, tačiau tam tikrais atvejais 
ligoninėse D klasei priskiriami bandymai adaptuojami atsižvelgiant į paciento poreikius. Tai 
daroma ne tik atskirais atvejais, bet ir pasinaudojant gairėmis, pavyzdžiui, skirtomis 
gimusiems neišnešiotiems vaikams. Atvejais, kai vykdoma ši būtina adaptacija, neturėtų būti 
reikalaujama, kad sveikatos priežiūros įstaiga atliktų visapusišką naują atitikties vertinimą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. ES atitikties deklaracijos 
būtiniausias turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti išversta į oficialią (-ias)

1. ES atitikties deklaracijoje teigiama, kad 
šiame reglamente nurodytų reikalavimų 
laikymasis buvo įrodytas. Ji nuolat 
atnaujinama. ES atitikties deklaracijos 
būtiniausias turinys yra nustatytas III 
priede. Ji turi būti pateikta viena iš 
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Sąjungos kalbą (-as), kurios (-ių) 
reikalauja valstybė (-ės) narė (-ės), 
kurioje (-iose) prietaisas yra tiekiamas 
rinkai.

oficialių Sąjungos kalbų.

Or. en

Pagrindimas

Apskritai atitikties deklaracijų vertimo į visas oficialias Sąjungos kalbas šalyse, kuriose 
prietaisą galima įsigyti, reikalavimas yra neproporcingas administraciniu požiūriu ir 
brangiai atsieinantis, ir jis visų pirma nepagrįstas MVĮ atveju. Turėtų pakakti atitikties 
deklaracijos viena Sąjungos kalba, kaip numatyta pagal galiojančią direktyvą.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį, atsižvelgiant į technikos 
pažangą, iš dalies keisti arba papildyti III 
priede nurodytą būtiniausią ES atitikties 
deklaracijos turinį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atitikties deklaracija yra pagrindinė priemonė, rodanti, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų, 
taigi ji yra esminis teisės akto elementas, todėl remiantis Sutarties 290 straipsniu negali būti 
pakeista priimant deleguotąjį aktą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, savikontrolės prietaisų ir tyrimų 
šalia paciento prietaisų gamintojas įvykdo 
papildomus reikalavimus, nustatytus VIII 

Be to, savikontrolės prietaisų gamintojas 
įvykdo papildomus reikalavimus, 
nustatytus VIII priedo 6.1 skirsnyje.
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priedo 6.1 skirsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Vadinamiesiems tyrimų šalia paciento (šie tyrimai atliekami už laboratorijos ribų, tačiau juos 
visuomet atlieka specialistai) prietaisams skirti reikalavimai, susiję su atitikties vertinimo 
procedūra, yra nustatyti neatsižvelgiant į tyrimų rizikos klasifikavimą. Be to, nuolat yra 
reikalaujama atlikti VIII priedo 6 dalies 1 punkte numatytą projekto patikrinimą. Šis 
reikalavimas reiškia, kad susidarys didžiulės papildomos išlaidos ir darbo krūvis, o tai nėra 
pagrįsta atsižvelgiant į rizikos klasifikavimą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei tai tyrimų šalia paciento prietaisai –
tik VIII priedo 6.1 skirsnyje nustatytais 
reikalavimais, 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tyrimų šalia paciento prietaisų atitikties vertinimas ir rizikos klasė turėtų būti skirtingi. 
Tyrimų šalia paciento prietaisai, priskiriami A klasės prietaisams, turėtų būti aptariami VIII 
priede kartu su visais kitais prietaisais. Taigi klasifikavimo taisyklės perkeliamos į atitikties 
vertinimo nurodymus ir reikalavimus. 

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei tai prietaisai su matavimo funkcija –
tik su toms gamybos grandims, per kurias 
užtikrinama, kad prietaisai atitiktų 
metrologinius reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal apibrėžtį visi IVD prietaisai turi matavimo funkciją. Dauguma veiksmingumo 
reikalavimų ir dalis klinikinių įrodymų, kurie būtini visiems prietaisams, yra reikalingi 
siekiant įvertinti IVD prietaisų matavimo funkciją. Šis tekstas yra bendro pobūdžio 
pareiškimas apie matavimo funkciją, paimtas iš pasiūlymo dėl medicinos prietaisų, ir jame 
nepateikiama jokių papildomų su IVD prietaisais susijusių garantijų.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 10 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija įgaliojama, atsižvelgiant į 
technikos pažangą ir bet kokią 
informaciją, gautą skiriant ir stebint 
paskelbtąsias įstaigas, kaip nustatyta 26–
38 straipsniuose, arba vykdant budrumo 
ir rinkos priežiūros veiklą, kaip nustatyta 
59–73 straipsniuose, priimti 
deleguotuosius aktus pagal 85 straipsnį, 
kuriais iš dalies keičiamos arba 
papildomos atitikties įvertinimo 
procedūros, nustatytos VIII–X prieduose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atitikties vertinimo procedūra yra esminis teisės akto elementas, todėl remiantis Sutarties 
290 straipsniu negali būti keičiama priimant deleguotąjį aktą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitikties I priede nustatytiems 
bendriesiems saugos ir veiksmingumo 
reikalavimams esant įprastoms naudojimo 
sąlygoms įrodymas yra grindžiamas 
klinikiniu įrodymu. 

1. Atitikties I priede nustatytiems 
bendriesiems saugos ir veiksmingumo 
reikalavimams esant įprastoms naudojimo 
sąlygoms įrodymas yra grindžiamas 
klinikiniu įrodymu arba papildomai 
bendraisiais saugos ir veiksmingumo 
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reikalavimais, kurių neapima klinikinis 
įrodymas.

Or. en

Pagrindimas

Klinikinis įrodymas neapima daugybės bendrųjų saugos ir veiksmingumo reikalavimų, 
pavyzdžiui, susijusių su chemine, mechanine ir elektrine sauga. Taigi į klinikinį įrodymą 
visada reikia atsižvelgti, kai įrodoma atitiktis bendriesiems saugos ir veiksmingumo 
reikalavimams, tačiau ir kiti aspektai yra svarbūs.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei gamintoja teigia, kad egzistuoja su 
klinikinė nauda, arba ją aprašo, tai 
reikalavimuose numatoma, kad jis turi 
pateikti šios naudos įrodymą.

Or. de

Pagrindimas

Ne visų diagnostikos in vitro medicinos prietaisų atveju būtina atlikti konkrečius klinikinio 
veiksmingumo tyrimus. Tai ir nebūtų pagrįsta, tačiau atsižvelgiant į ES teisės aktus kitose 
srityse, pavyzdžiui, teiginių apie sveikumą srityje, gamintojas turėtų pateikti klinikinės naudos 
įrodymus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patikrinti, ar įprastomis naudojimo 
sąlygomis prietaisai suprojektuoti, 
pagaminti ir supakuoti taip, kad būtų 
tinkami naudoti viena ar daugiau specialių 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų, 
nurodytų 2 straipsnio 2 dalyje, paskirčių ir 

a) patikrinti, ar įprastomis naudojimo 
sąlygomis prietaisai suprojektuoti, 
pagaminti ir supakuoti taip, kad būtų 
tinkami naudoti viena ar daugiau specialių 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų, 
nurodytų 2 straipsnio 2 dalyje, paskirčių ir 
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pasiekti numatytą veiksmingumą, kaip 
nurodyta gamintojo; 

pasiekti numatytą veiksmingumą, kaip 
nurodyta gamintojo ar užsakovo;

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pacientų apsaugą, nesvarbu, ar klinikinio veiksmingumo tyrimą, kuriuo bus 
remiamasi rengiant būsimą ženklinimą CE ženklu, atlieka gamintojas, ar tyrimas bus atliktas 
nekomerciniais, visų pirma, moksliniais tikslais. Klinikinio veiksmingumo tyrimams, už 
kuriuos atsakingas ar kuriems vadovauja ne potencialus gamintojas, o kitas asmuo ar 
organizacija, taip pat turėtų būti taikomos šio reglamento nuostatos.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Klinikinio veiksmingumo tyrimai 
planuojami ir atliekami taip, kad būtų 
apsaugotos tokių klinikinio veiksmingumo 
tyrimų dalyvių teisės, sauga ir gerovė ir 
kad duomenys, gauti atliekant klinikinio
veiksmingumo tyrimus, būtų patikimi ir 
patvarūs. Tokie tyrimai neatliekami, jei su 
tyrinėjimu susijusi rizika nepagrindžiama 
galima šio prietaiso teikiama nauda 
sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame pakeitime atsižvelgiama į tai, kad medicinos naujovių negalima suvokti vien tik 
kaip naujų technologijų plėtros. Būtina įrodyti ne vien tik terapinę naudą, bet ir priimtiną 
rizikos ir naudos santykį.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atliekant intervencinius klinikinius
veiksmingumo tyrimus, apibrėžtus 2 
straipsnio 37 dalyje, ir kitus klinikinius
veiksmingumo tyrimus, kuriems reikia imti 
mėginius, atlikti invazines procedūras ir 
kurie yra susiję su rizika tiriamiesiems 
asmenims, be šiame straipsnyje nustatytų 
prievolių taikomi 49–58 straipsniuose ir 
XIII nustatyti reikalavimai.

6. Atliekant intervencinius klinikinio
veiksmingumo tyrimus, apibrėžtus 2 
straipsnio 37 dalyje, ir kitus klinikinio
veiksmingumo tyrimus, kuriems reikia imti 
mėginius, atlikti invazines procedūras ir 
kurie yra susiję su rizika tiriamiesiems 
asmenims, be šiame straipsnyje nustatytų 
prievolių taikomi 49–58 straipsniuose ir 
XIII nustatyti reikalavimai. Pagal 85 
straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus dėl 
nedidelės rizikos sąrašo pateikimo, kurie 
sudarytų galimybę nukrypti nuo 
atitinkamo straipsnio nuostatų. 

Or. en

Pagrindimas

Ne visa rizika pateisina labai griežtas taisykles dėl intervencinių klinikinio veiksmingumo 
tyrimų, t. y. kai kurios mėginių, kaip antai prakaito mėginio, ėmimo procedūros kelia riziką, 
pvz., sudirgina odą, tačiau ši rizika yra visiškai nedidelė. Šiomis aplinkybėmis reikia nurodyti, 
kokios rizikos galima nepaisyti.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlant 2 dalyje nurodytą terminą, neatsižvelgta į tai, kad dėl savaitgalių ir valstybinių 
švenčių kompetentingai institucijai gali visiškai nelikti laiko atlikti patikrinimą ir kad dėl šios 
priežasties etikos komitetui, kuris gali manyti, kad būtina tam tikra dokumentacija, iš tiesų 
nėra galimybės dalyvauti. Todėl reikia atitinkamai pailginti 2 ir 3 dalyse nurodytus terminus.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlant 2 dalyje nurodytą terminą, neatsižvelgta į tai, kad dėl savaitgalių ir valstybinių 
švenčių kompetentingai institucijai gali visiškai nelikti laiko atlikti patikrinimą ir kad dėl šios 
priežasties etikos komitetui, kuris gali manyti, kad būtina tam tikra dokumentacija, iš tiesų 
nėra galimybės dalyvauti. Todėl reikia atitinkamai pailginti 2 ir 3 dalyse nurodytus terminus.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) praėjus 35 dienoms nuo paraiškos 
patvirtinimo datos, nurodytos šio straipsnio 
4 dalyje, išskyrus atvejus, kai atitinkama 
valstybė narė per minėtą laikotarpį pranešė 
užsakovui apie jos atsisakymą patvirtinti 
paraišką, grindžiamą visuomenės 

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

sveikatos, pacientų saugos arba viešosios 
tvarkos motyvais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įvertinti klinikinio veiksmingumo tyrimą, būtina 
pakoreguoti terminą. Ypač keliose valstybėse narėse atliekamų klinikinio veiksmingumo 
tyrimų atveju būtina numatyti pakankamai laiko koordinuotam vertinimui pagal 56 straipsnį 
atlikti. Kadangi reglamento projekte nenumatyta jokio konkretaus kelių valstybių klinikinio 
veiksmingumo tyrimų vertinimo termino, reikia šiame reglamente atitinkamai pakoreguoti 
bendrą vertinimo terminą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
klinikinio veiksmingumo tyrimas bus 
nutrauktas, atidėtas ar laikinai 
sustabdytas, jei įvertinus naujus duomenis 
kompetentinga institucija nuo šiol jam 
nepritartų arba jei etikos komitetas nuo 
šiol neteiktų palankios nuomonės.

Or. en

Pagrindimas

54 straipsnyje numatytas keitimasis informacija tarp valstybių narių, jei viena valstybė narė 
nurodo nutraukti, atidėti ar laikinai sustabdyti klinikinį tyrimą. Vis dėlto reglamento projekte 
nereglamentuojamos aplinkybės, kurioms esant valstybė narė turi teisę priimti tokį 
sprendimą. Tai galima tik tuo atveju, jei gaunama naujos informacijos, kuri nesuderinama su 
pritarimu vykdyti tyrimą.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kiekvienas klinikinio veiksmingumo 
tyrimo etapas, pradedant būtinybės atlikti 
tyrimą svarstymu bei pagrindimu ir 
baigiant rezultatų paskelbimu, atliekamas 
laikantis pripažintų etikos principų, pvz., 
nustatytų Pasaulio gydytojų asociacijos 
Helsinkio deklaracijoje dėl žmonių 
medicinos mokslinių tyrimų etinių 
principų, patvirtintoje 1964 m. Pasaulio 
gydytojų asociacijos 18-os Generalinės 
asamblėjos Helsinkyje, ir paskutinį kartą 
iš dalies pakeistoje 2008 m. Pasaulio 
gydytojų asociacijos 59-oje Generalinės 
asamblėjos Seule.

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė perkelta iš priedo į 49 straipsnį. Šios svarbios sąlygos turėtų būti reglamento 
tekste, o ne tik prieduose.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Pritarimas gali būti suteikiamas tik jei 
nepriklausomas etikos komitetas jau yra 
pateikęs palankų klinikinio veiksmingumo 
tyrimo įvertinimą. Etikos komiteto 
pareiškimas visų pirma apima tyrimo 
pagrindimą medicininiu požiūriu, tyrimo 
subjekto sutikimą po to, kai jam 
pateikiamą visa informacija apie 
veiksmingumo tyrimą, ir tyrėjų bei tyrimo 
infrastruktūros tinkamumą.
Etikos komitetas padeda užtikrinti visų 
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tyrimo subjektų, naudotojų ir trečiųjų 
šalių teises, saugumą ir gerovę. Komitetas 
turi būti nepriklausomas nuo tyrėjo, 
rėmėjo ir bet kokios kitos netinkamos 
įtakos. Jis atsižvelgia į šalies ar šalių, 
kuriose turi būti vykdomas tyrimas, 
įstatymus ir taisykles, taip pat į taikytinas 
tarptautines normas ir standartus. Etikos 
komitetą sudaro atitinkamas skaičius 
narių, kurie visi bendrai turi tam tikrą 
reikalingą kvalifikaciją ir patirtį, kad 
galėtų įvertinti mokslinius, medicininius 
ir etinius tikrinamo klinikinio tyrimo 
aspektus. 
Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių tam, kad įsteigtų etikos 
komitetus ir palengvintų jų darbą.

Or. en

Pagrindimas

6b dalies (nauja) 1 ir 2 pastraipos yra susijusios su diskusijomis klinikinių tyrimų tema. 
Siekiant užtikrinti subjekto apsaugą, būtina gauti valstybių narių pritarimą, kuris priklauso 
nuo kompetentingo, nepriklausomo įvairių sričių etikos komiteto sprendimo. Jei etikos 
komiteto sprendimas neigiamas, būtina neduoti pritarimo klinikinio veiksmingumo tyrimui 
vykdyti. Pasiūlyme atsižvelgiama į tarptautinius apsaugos standartus, kaip nurodyta 
Helsinkio deklaracijoje.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis
Valstybių narių vykdoma priežiūra

1. Valstybės narės skiria inspektorius, 
kurie prižiūri, kad būtų laikomasi šio 
reglamento, ir užtikrina, kad tie tikrintojai 
būtų tinkamai kvalifikuoti ir apmokyti.
2. Patikros atliekamos prižiūrint valstybei 
narei, kurioje jos atliekamos.
3. Jei valstybė narė ketina atlikti patikrą 



PE506.196v01-00 40/59 PR\928989LT.doc

LT

dėl vieno arba kelių intervencinių 
klinikinio veiksmingumo tyrimų, kurie 
atliekami daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje, ji apie savo ketinimą praneša 
kitoms susijusioms valstybėms narėms, 
Komisijai ir Agentūrai per ES portalą, o 
atlikusi patikrą praneša joms savo 
išvadas. 
4. Medicinos prietaiso koordinavimo 
grupė (MPKG) koordinuoja 
bendradarbiavimą vykdant patikras 
valstybėse narėse ir valstybėms narėms 
vykdant patikras trečiosiose šalyse. 
5. Po patikros valstybė narė, atsakinga už 
jos atlikimą, parengia patikros ataskaitą. 
Ta valstybė narė užtikrina, kad patikros 
ataskaita būtų prieinama atitinkamo 
klinikinio tyrimo užsakovui, ir pateikia 
patikros ataskaitą per Sąjungos portalą į 
Sąjungos duomenų bazę. Atitinkama 
valstybė narė, sudarydama galimybę tam 
tikro klinikinio tyrimo užsakovui 
susipažinti su patikros ataskaita, užtikrina 
konfidencialumo apsaugą.
6. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus pagal 85 straipsnį, nurodo patikros 
procedūros vykdymo detales.

Or. en

Pagrindimas

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
61 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 ar kurių numato imtis gamintojas, 
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 ar kurių numato imtis gamintojas, 
tinkamumą ir bet kurių kitų taisomųjų 
veiksmų poreikį ir pobūdį. Jos stebi 
gamintojo atliekamą sunkius padarinius 
sukėlusio incidento tyrimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti klaidingo interpretavimo, incidentas turėtų būti priskiriamas sunkius 
padarinius sukeliantiems incidentams visame 61 straipsnyje dėl „Sunkių padarinių sukėlusių 
incidentų ir vietos saugos taisomųjų veiksmų analizė“.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 23 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 43 straipsnio 
4 dalis taikomos nuo [18 mėnesių po 2 
dalyje nurodytos taikymo datos];

a) 23 straipsnio 1 dalis taikoma nuo …*;

__________________________

*OL: įrašoma data: 18 mėnesių po šio 
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reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodytas labai ilgas penkerių metų pereinamasis laikotarpis (žr. 
aiškinamąją dalį). Reikia skubiai pagerinti šią sistemą. 23 straipsnio 1 dalyje aptariama 
galimybė, kad Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengs elektroninę 
sistemą. Tai reikėtų padaryti kuo greičiau. 22.2, 23.3, 23.4 straipsniuose nurodytas dar 
ilgesnis laikotarpis įmonėms pradėti taikyti elektroninę sistemą. Kai elektroninė sistema 
įvedama greičiau, šis ilgesnis laikotarpis nereikalingas.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 74 straipsnis taikomas nuo ...*;
_____________________________
*OL: įrašoma data: šeši mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodytas labai ilgas penkerių metų pereinamasis laikotarpis (žr. 
aiškinamąją dalį). Reikia skubiai pagerinti šią sistemą. 74 straipsnyje aptariama valstybės 
narės pareiga paskirti kompetentingą instituciją ar institucijas. Tai reikėtų padaryti kuo 
greičiau.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 75–77 straipsniai taikomi nuo …*;
___________________________
*OL: įrašoma data: 12 mėnesių po šio 
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reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodytas labai ilgas penkerių metų pereinamasis laikotarpis. Galbūt jis 
reikalingas tais atvejais, kai MVĮ taikomi nauji metodai, pvz., kai joms ateityje reikės atlikti 
atitikties įvertinimą, kurio jos neprivalo atlikti pagal šią direktyvą. Reikia skubiai pagerinti 
šią sistemą. 75–77 straipsniuose aptariamas valstybių narių ir medicinos prietaisų 
koordinavimo grupės bendradarbiavimas. Tai reikėtų padaryti kuo greičiau.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 dalies b c punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) 59 – 64 straipsniai taikomi nuo …*;
___________________________
*OL: įrašoma data: 24 mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodytas labai ilgas penkerių metų pereinamasis laikotarpis (žr. 
aiškinamąją dalį). Reikia skubiai pagerinti šią sistemą. 59–64 straipsniuose aptariamas 
budrumas ir rinkos priežiūra ir, siekiant užtikrinti pacientų apsaugą, jie turėtų būti pradėti 
taikyti kiek įmanoma greičiau.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 dalies b d punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) 78 straipsnis taikomas nuo ...*.
__________________________
*OL: įrašoma data: 24 mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo datos.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodytas labai ilgas penkerių metų pereinamasis laikotarpis (žr. 
aiškinamąją dalį). Reikia skubiai pagerinti šią sistemą. 78 straipsnyje aptariamos Europos 
Sąjungos etaloninės laboratorijos ir, siekiant užtikrinti pacientų apsaugą, jis turėtų būti 
pradėtas taikyti per 24 mėnesius.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. įgyvendinimo aktai, nurodyti 31 
straipsnio 4 dalyje, 40 straipsnio 9 dalyje, 
42 straipsnio 8 dalyje, 46 straipsnio 2 
dalyje ir 58 ir 64 straipsniuose, priimami 
per ...*
____________________________
*OL: įrašoma data: 12 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant rinkos dalyviams, ypač MVĮ, suteikti pakankamai laiko pasirengti naujoms sąlygoms, 
reikėtų kiek įmanoma greičiau priimti įgyvendinimo aktus. Be to, tai būtina, jei norima kiek 
įmanoma greičiau pagerinti labai svarbios visuomenės sveikatai sistemos kokybę.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Apsauga nuo rizikos, kuri kyla dėl 
prietaisų, kuriuos gamintojas numatė 
naudoti savikontrolei arba tyrimams šalia 
paciento

16. Apsauga nuo rizikos, kuri kyla dėl 
prietaisų, kuriuos gamintojas numatė 
naudoti savikontrolei 

16.1 Savikontrolės arba tyrimų šalia 
paciento prietaisai turi būti suprojektuoti ir 

16.1 Savikontrolės prietaisai turi būti 
suprojektuoti ir pagaminti taip, kad 
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pagaminti taip, kad tinkamai veiktų pagal 
numatytą paskirtį, atsižvelgiant į 
numatomų naudotojų sugebėjimus ir jiems 
prieinamas priemones bei į tai, kokią įtaką 
turi kitimai, kuriuos naudotojų naudojimo 
metoduose ir aplinkoje galima numatyti. 
Gamintojo teikiama informacija ir 
instrukcijos turi būti lengvai suprantamos ir 
taikomos numatomam naudotojui.

tinkamai veiktų pagal numatytą paskirtį, 
atsižvelgiant į numatomų naudotojų 
sugebėjimus ir jiems prieinamas priemones 
bei į tai, kokią įtaką turi kitimai, kuriuos 
naudotojų naudojimo metoduose ir 
aplinkoje galima numatyti. Gamintojo 
teikiama informacija ir instrukcijos turi 
būti lengvai suprantamos ir taikomos 
numatomam naudotojui. 

Savikontrolės arba tyrimų šalia paciento 
prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad: 

Savikontrolės prietaisai turi būti 
suprojektuoti ir pagaminti taip, kad:

– būtų užtikrinta, jog visais procedūros 
etapais numatomas naudotojas galėtų 
lengvai naudoti prietaisu, ir

– būtų užtikrinta, jog visais procedūros 
etapais numatomas naudotojas galėtų 
lengvai naudoti prietaisu, ir

– būtų kuo labiau sumažinta klaidų riziką, 
kuri kyla, kai numatomas naudotojas 
naudoja prietaisą ir, jei taikytina, mėginį, 
taip pat aiškinant rezultatus.

– būtų kuo labiau sumažinta klaidų riziką, 
kuri kyla, kai numatomas naudotojas 
naudoja prietaisą ir, jei taikytina, mėginį, 
taip pat aiškinant rezultatus.

16.3 Savikontrolės arba tyrimų šalia 
paciento prietaisuose, kai pagrįstai 
įmanoma, turi būti būdas, kuriuo 
naudotojas:

Savikontrolės prietaisuose, kai pagrįstai 
įmanoma, turi būti būdas, kuriuo 
naudotojas:

– gali patikrinti, kad naudojimo metu 
prietaisas veiks pagal gamintojo numatytą 
paskirtį, ir

– gali patikrinti, kad naudojimo metu 
prietaisas veiks pagal gamintojo numatytą 
paskirtį, ir

– gali būti įspėjamas, jeigu prietaisas 
nepateikė galiojančio rezultato.

– gali būti įspėjamas, jeigu prietaisas 
nepateikė galiojančio rezultato.

Or. en

Pagrindimas

Komisija savikontrolei skirtus prietaisus prilygino prietaisams skirtiems naudoti 
specialistams. Toks prilyginimas netinkamas, nes neliko jokio skirtumo tarp kvalifikuotų 
asmenų ir nespecialistų. Komisijos tekstas užkrautų nereikalingą naštą, ypač MVĮ.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17.1 punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) likusi rizika, apie kurią turi būti vi) likusi rizika, apie kurią turi būti 



PE506.196v01-00 46/59 PR\928989LT.doc

LT

pranešta naudotojui ir (arba) kitam 
asmeniui, gamintojo pateiktoje 
informacijoje nurodoma kaip apribojimai, 
kontraindikacijos, atsargumo priemonės ar 
įspėjimai;

pranešta naudotojui ir (arba) kitam 
asmeniui, gamintojo pateiktoje 
informacijoje nurodoma kaip apribojimai, 
atsargumo priemonės ar įspėjimai;

Or. en

Pagrindimas

Diagnostikos in vitro medicinos prietaisams (IVD) nėra jokių kontraindikacijų, tik 
apribojimai. Diagnostikos in vitro medicinos prietaisas vis dar gali būti naudojamas, tačiau 
reikia atsižvelgti į apribojimus (pvz., nustatant imuniteto būklę, reikia atsižvelgti, ar nebuvo 
neseniai atlikta vakcinacija, tačiau nepaisant to, kokiu atveju be jokios rizikos gali būti 
atliekamas tyrimas IVD medicinos prietaisu, rezultatas turi būti interpretuojamas 
atsižvelgiant į šį apribojimą).

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17.2 punkto xv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Beveik visi diagnostikos in vitro medicinos prietaisai skirti vienkartiniam naudojimui, ir tai 
savaime suprantama visiems, kurie juos naudoja. Faktiškai prietaisas neveikia, jei bandoma jį 
naudoti antrą kartą. Išorinis ženklinimas tik klaidintų pacientus ir kitus naudotojus. Žr. 
17 pakeitimą.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17.3 punkto ii papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) prietaiso paskirtis: ii) prietaiso paskirtis, gali būti nurodyta: 
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Or. en

Pagrindimas

Išvardyti ne visi punktai ir jie ne visada taikomi visiems produktams. Formuluotė suderinama 
su II priedo 1.1 punkto c papunkčiu.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.2 punkto b papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visų vietų, kuriose vykdoma gamyba, 
identifikavimas, įskaitant tiekėjus ir 
subrangovus. 

b) visų vietų, kuriose vykdoma svarbi 
gamyba, identifikavimas, įskaitant tiekėjus 
ir subrangovus. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų suderinti su Visuotinio suderinimo darbo grupės (VSDG) dokumentu „Techninių 
dokumentų, skirtų parodyti diagnostikos in vitro medicinos prietaisų atitiktį pagrindiniams 
saugumo ir veiksmingumo principams, santrauka (STED)”.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 13 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. paženklintas kaip vienkartinis 
prietaisas (taip arba ne),

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienkartinio prietaiso sąvoka netaikoma IVD medicinos prietaisams. Žr. 17 pakeitimą.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2.3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatyti infekcijų sukėlėjų buvimą, 
jeigu yra didelis pavojus, kad dėl klaidingo 
rezultato tiriamasis asmuo ar vaisius arba 
tiriamojo asmens palikuonis gali mirti arba 
patirti sunkią negalią;

c) nustatyti infekcijų sukėlėjų buvimą, 
jeigu yra didelis pavojus, kad dėl klaidingo 
rezultato tiriamasis asmuo, vaisius ar 
embrionas, arba tiriamojo asmens 
palikuonis gali mirti arba patirti sunkią 
negalią; 

Or. en

Pagrindimas

Atliekami tyrimai, skirti ne tik vaisiui, bet taip pat ir embrionui iki trečio nėštumo mėnesio 
tirti. Jiems turėtų būti taikomas šis reglamentas ir jie turėtų būti priskiriami C klasei, nes 
rizika dėl žemos kokybės tyrimų yra tokia pati, kaip ir vaisiaus tyrimų atveju. 

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2.3 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) profilaktinė patikra, siekiant nustatyti 
įgimtus vaisiaus sutrikimus.

j) profilaktinė patikra, siekiant nustatyti 
įgimtus vaisiaus ar embriono sutrikimus.

Or. en

Pagrindimas

Tyrimai, skirti prenatalinei diagnostikai, ir prieš implantaciją vykdomi genetiniai tyrimai 
atliekami taip pat ir embrionui iki trečio nėštumo mėnesio. Jiems turėtų būti taikomas šis 
reglamentas ir jie turėtų būti priskiriami C klasei, nes rizika dėl žemos kokybės tyrimų yra 
tokia pati, kaip ir vaisiaus tyrimų atveju.
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4.4 punkto pirma pastraipa

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 periodinės 
priežiūros vertinimu, nurodytu 4.3 
skirsnyje, arba papildant šios priežiūros 
vertinimą. Paskelbtoji įstaiga parengia iš 
anksto nepaskelbtų patikrinimų 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 periodinės 
priežiūros vertinimu, nurodytu 4.3 
skirsnyje, arba papildant šios priežiūros 
vertinimą. Paskelbtoji įstaiga parengia iš 
anksto nepaskelbtų patikrinimų 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 71

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 6.1 punkto pirmos pastraipos antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1. Savikontrolės prietaisų ir tyrimų šalia 
paciento prietaisų, priskiriamų A, B arba C 
klasėms, projekto patikrinimas

Savikontrolės prietaisų, priskiriamų A, B 
arba C klasėms, ir tyrimų šalia paciento 
prietaisų, priskiriamų C klasei, projekto 
patikrinimas

Or. en

Pagrindimas

Tyrimų šalia paciento prietaisų atitikties vertinimas ir rizikos klasė turėtų būti skirtingi. 
Tyrimų šalia paciento prietaisai, priskiriami B klasės prietaisams, turėtų būti aptariami VIII 
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priede kartu su visais kitais prietaisais. Taigi klasifikavimo taisyklės perkeliamos į atitikties 
vertinimo nurodymus ir reikalavimus.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 6.1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) A, B ir C klasei priskiriamų 
savikontrolės ir tyrimų šalia paciento 
prietaisų gamintojas pateikia paskelbtajai 
įstaigai, nurodytai 3.1 skirsnyje, paraišką 
atlikti projekto patikrinimą. 

a) A, B ir C klasėms priskiriamų 
savikontrolės prietaisų ir C klasei 
priskiriamų tyrimų šalia paciento prietaisų 
gamintojas pateikia paskelbtajai įstaigai, 
nurodytai 3.1 skirsnyje, paraišką atlikti 
projekto patikrinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Tyrimų šalia paciento prietaisų atitikties vertinimas ir rizikos klasė turėtų būti skirtingi. 
Tyrimų šalia paciento prietaisai, priskiriami B klasės prietaisams, turėtų būti aptariami VIII 
priede kartu su visais kitais prietaisais. Taigi klasifikavimo taisyklės perkeliamos į atitikties 
vertinimo nurodymus ir reikalavimus.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo A dalies 2.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3a Klinikinio veiksmingumo tyrimas, 
atliekamas neveiksniems tiriamiesiems 
asmenims
Neveiksniems asmenims, kurie nedavė 
informuoto asmens sutikimo arba 
neatsisakė jo duoti prieš pasireiškiant jų 
neveiksnumui, klinikinio veiksmingumo 
tyrimai 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 
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kuris gali būti atšauktas bet kuriuo metu 
nepadarius žalos tiriamajam asmeniui;
– neveiksnus tiriamasis asmuo gavo 
tinkamą, to asmens gebėjimą suprasti 
atitinkančią informaciją apie tyrimą, 
susijusią riziką ir naudą;
– tyrėjas deramai atsižvelgia į aiškią 
tiriamojo asmens, kuris gali susidaryti 
nuomonę ir įvertinti šią informaciją, valią 
atsisakyti dalyvauti klinikinio 
veiksmingumo tyrime arba pasitraukti iš 
jo bet kuriuo metu;
– neteikiama jokių paskatinimų ar 
finansinių paskatų, išskyrus atlyginimą už 
dalyvavimą klinikinio veiksmingumo 
tyrime;
– toks tyrimas yra svarbus vertinant 
duomenis, gautus klinikinio 
veiksmingumo tyrimuose su asmenimis, 
galinčiais duoti informuoto asmens 
sutikimą, arba taikant kitokius tyrimų 
metodus;
– tokie tyrimai tiesiogiai susiję su pavojų 
gyvybei keliančia arba sekinančia 
sveikatos būkle, nuo kurios kenčia 
tiriamasis asmuo;
– klinikinio veiksmingumo tyrimas buvo 
suplanuotas taip, kad kiek įmanoma 
sumažintų skausmą, diskomfortą, baimę 
ir bet kokią kitą numatomą riziką, 
susijusią su liga ir jos raidos etapu, o 
rizikos riba ir patologinės būklės laipsnis 
yra specialiai apibrėžti ir nuolat stebimi;
– yra pagrindo tikėtis, kad dalyvavimas 
klinikinio veiksmingumo tyrime 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 
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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 
intervencinių klinikinio veiksmingumo tyrimų yra visai negriežtos ir netikslios. Intervenciniai 
klinikinio veiksmingumo tyrimai gali būti susiję su labai didele rizika pacientui, jei, pvz., 
mėginys imamas atliekant spinalinę punkciją. Todėl nuostatas reikia konkretinti. Pasiūlymu 
siekiama išlaikyti bent jau tokį apsaugos standartą, kuris nuo 2001 m., remiantis Direktyva 
2001/20 EB, garantuojamas atliekant klinikinius tyrimus su vaistais.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 2.3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3b Klinikinio veiksmingumo tyrimas, 
atliekamas nepilnamečiams asmenims
Klinikinio veiksmingumo tyrimas 
nepilnamečiams gali būti atliekamas tik 
tada, kai be bendrųjų sąlygų įvykdomos 
visos toliau išvardytos sąlygos:
– teisinis atstovas davė informuoto 
asmens sutikimą, kuriame nurodoma 
numanoma tiriamojo nepilnamečio 
asmens valia;
– 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 tyrimą, 
susijusią riziką ir naudą;
– tyrėjas atsižvelgia į aiškią nepilnamečio, 
kuris gali susidaryti nuomonę ir įvertinti 
minėtą informaciją, valią atsisakyti 
dalyvauti klinikinio veiksmingumo tyrime 
arba pasitraukti iš jo bet kuriuo metu; 
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– neteikiama jokių paskatinimų ar 
finansinių paskatų, išskyrus atlyginimą už 
dalyvavimą klinikinio veiksmingumo 
tyrime;
– toks tyrimas yra svarbus vertinant 
duomenis, gautus klinikinio 
veiksmingumo tyrimuose su asmenimis, 
galinčiais duoti informuoto asmens 
sutikimą, arba taikant kitokius tyrimų 
metodus;
– toks tyrimas yra tiesiogiai susijęs su 
tiriamo nepilnamečio sveikatos būkle, dėl 
kurios jis kenčia, arba yra tokio pobūdžio, 
kad gali būti atliekamas tik su 
nepilnamečiais;
– klinikinio veiksmingumo tyrimas buvo 
suplanuotas taip, kad kiek įmanoma 
sumažintų skausmą, diskomfortą, baimę 
ir bet kokią kitą numatomą riziką, 
susijusią su liga ir jos raidos etapu, o 
rizikos riba ir patologinės būklės laipsnis 
yra specialiai apibrėžti ir nuolat stebimi;
– pacientų grupė, dalyvaujanti klinikinio 
veiksmingumo tyrime, gauna tam tikros 
tiesioginės naudos;
– 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.
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 
intervencinių klinikinio veiksmingumo tyrimų yra visai negriežtos ir netikslios. Intervenciniai 
klinikinio veiksmingumo tyrimai gali būti susiję su labai didele rizika pacientui, jei, pvz., 
mėginys imamas atliekant spinalinę punkciją. Todėl nuostatas reikia konkretinti. Pasiūlymu 
siekiama išlaikyti bent jau tokį apsaugos standartą, kuris nuo 2001 m. remiantis Direktyva 
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2001/20 EB yra garantuojamas atliekant klinikinius tyrimus su vaistais.
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AIŠKINAMOJI DALIS

 Kas yra IVD medicinos prietaisai?

IVD medicinos prietaisai – tai medicinos prietaisai, numatyti taikyti diagnostikos tikslais ne 
žmogaus kūne (in vitro), ir tai gali būti daroma laboratorijoje šalia paciento, pvz., prie lovos. 
Juos naudojant atliekama daugybė įvairių tyrimų, pavyzdžiui, savikontrolės cukraus kiekio 
kraujyje matavimas, ŽIV tyrimai ir su DNR susijęs tyrimai.

 Kodėl svarbu patobulinti IVD medicinos prietaisų reglamentą?

Didelės dalis žmonių IVD medicinos prietaisų reglamentą laiko mažesniuoju į Medicinos 
prietaisų reglamentą panašiu elementu. Vasario 26 d. surengtame klausyme vienas iš ekspertų 
– Sine Jensen iš Danijos vartotojų tarybos – pasakė, kad IVD medicinos prietaisai nėra 
mažasis elementas, o vieni iš svarbiausių medicinos prietaisų ir gali būti visų terapijų, 
įskaitant farmacijos produktus ir chirurgiją, pagrindas. Jei nebus tinkamos diagnostikos, nebus 
tinkamo ligų gydymo ar prevencijos. Deja, pagal galiojančią direktyvą neužtikrinama, kad 
į rinką nebūtų tiekiami žemos kokybės IVD medicinos prietaisai. Praeityje būta atvejų, kai 
į Europos rinką buvo patiekta žemos kokybės ŽIV tyrimų priemonė, paženklinta CE ženklu. 
Mokslinių tyrimų institutas, dar prieš paskelbtosioms įstaigoms patvirtinat CE ženklinimą, 
nustatė, kad vykdant šiuos tyrimus gaunama daug daugiau neteisingų neigiamų 
atsakymų, nei atliekant kitus ŽIV tyrimus, kuriais galima pasinaudoti, o tai reiškia, kad 
atlikus tyrimą buvo nurodoma, kad viruso nėra, tačiau iš tiesų jis buvo. Visgi šiuo 
produktu ES pacientai galėjo naudotis daugelį metų. Jei kraujo perpylimas atliekamas 
remiantis neteisingais neigiamais ŽIV tyrimo rezultatais, tai asmens, kuriam perpilamas 
kraujas, gyvybei kyla pavojus. Be to, asmenys, užsikrėtę ŽIV ir gavę neteisingą neigiamą 
tyrimų rezultatą, gali kelti pavojų savo partneriams. Blogai atliekami ŽIV tyrimai kelia 
didesnį pavojų žmonių sveikatai nei prastos kokybės krūtų ar klubų implantai. Pranešta apie 
panašius atvejus, susijusius su hepatitu C, o tai yra pavojų gyvybei kelianti liga ir ją sunku 
išgydyti. Nurodoma, kad DNR tyrimų ekspertas siuntė tą patį pavyzdį keturioms skirtingoms 
laboratorijoms ir gavo keturis skirtingus rezultatus.

 Kodėl ES turi reglamentuoti šiuos klausimus?

IVD medicinos prietaisai – tai produktai, kurie gali laisvai cirkuliuoti bendroje rinkoje. 
Europos rinkoje šiems produktams nenustatytos nacionalinės sienos. Dėl šios priežasties 
Europos Sąjungos pareiga yra užtikrinti kuo įmanoma didesnę saugą. Pasiūlymas 
grindžiamas Sutarties 114 ir 168 straipsniais. 114 straipsnyje numatyta būtinybė užtikrinti 

Žemos kokybės IVD medicinos 
prietaisų, naudojamų pagal galiojantį 
reglamentą, pavyzdžiai:

 ŽIV tyrimai,
 hepatito C tyrimai,
 su DNR susiję tyrimai.
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aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą. 168 straipsnio 4 dalies c punktas – tai netgi 
papildomas konkretus teisinis pagrindas.

 Svarbiausi patobulinimai siekiant pašalinti esamus trūkumus 

Komisija numatė svarbius patobulinimus, kad būtų pašalinti esami IVD medicinos prietaisų 
sistemos trūkumai, kurie yra panašūs į su kitais medicinos prietaisais susijusius trūkumus. 
Paskelbtosios įstaigos bus iš esmės patobulintos ir bus sugriežtinta valstybių narių vykdoma 
paskelbtųjų įstaigų kontrolė. Labai svarbu, kad bus sugriežtinta rinkos priežiūros ir 
budrumo sistema. Bus privaloma vykdyti nepraneštus patikrinimus įmonėse. Be to, 
Komisija siūlo sukurti Europos etaloninių laboratorijų, kurios atlieka labai svarbų vaidmenį 
kontroliuojant su didele rizika susijusius medicinos prietaisus, tinklą. Pranešėjas labai pritaria 
šiems pasiūlymams, kurie, jo nuomone, padės iš esmės pagerinti pacientų saugą.

 Bendri pasiūlymo dėl reglamento dėl medicinos prietaisų ir in vitro medicinos 
prietaisų klausimai

Daugelių atvejų Komisija siūlo reglamentuoti IVD medicinos prietaisus tokiu pat būdu kaip 
kitus medicinos prietaisus. Taigi didelė dalis Komisijos pasiūlymų yra identiška. Šias dalis 
turi kartu įvertinti abu pranešėjai ir atitinkami šešėliniai pranešėjai. Tai visų pirma apima 
paskelbtųjų įstaigų vaidmenį, struktūrą ir būtinus patobulinimus, stebėsenos sistemą, bendrą 
vertinimą, patikrinimą, identifikavimą ir atsekamumą, taip pat medicinos prietaisų 
koordinavimo grupės vaidmenį.

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymo struktūrinis pagrindas yra tinkamas.
Pranešėjas nesiūlo numatyti, kad valstybės institucijos teiktų patvirtinimus prieš produktų 
patekimą į rinką, o siūlo pagerinti paskelbtųjų įstaigų sistemą. Žinoma, pranešėjas mielai 
dalyvaus diskusijose ir yra pasirengęs tobulinti tekstą. 

 Klinikinio veiksmingumo tyrimai

Pasiūlyme pateikimas klinikinio veiksmingo tyrimams skirtas skyrius. Jis susijęs su 
pasiūlymu dėl reglamento dėl klinikinių tyrimų ir pasiūlymu dėl medicinos prietaisų. 
Pasiūlymas dėl klinikinių bandymų susilaukė daug kritikos ir ENVI komitetas pateikė 
daugybę pakeitimų. Atitinkamą IVD medicinos prietaisų reglamento dalį reikia adaptuoti 
siekiant atsižvelgti į diskusijas dėl klinikinių tyrimų reglamento.
Visų pirma atvejais, kai klinikinio veiksmingumo tyrimai susiję su labai didele rizika 
asmeniui, kai, pvz., mėginys imamas atliekant liumbalinę punkciją, būtina nustatyti 
geriausią įmanomą apsaugą. 
Pranešėjas atliko tris pagrindinius Komisijos pasiūlymo patobulinimus, o atitinkamus 
pakeitimus, susijusius su pasiūlymu dėl reglamento dėl klinikinių tyrimų, taip pat pakeitė 
daugybė kolegų: 

1. etikos komitetas turi pateikti teigiamą klinikinio veiksmingumo tyrimų įvertinimą 
prieš pradedant juos taikyti;

2. nepilnamečių ir kitų asmenų, kurie negali duoti informuoto asmens sutikimo, 
apsauga turėtų būti apibrėžta taip pat kaip 2001 m. direktyvoje dėl vaistų klinikinių 
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tyrimų;

3. terminai turėtų būti truputį pratęsti, kad etikos komitetas ir institucijos turėtų laiko, 
kuris yra būtinas pasiūlymui įvertinti.

Pasiūlymo pakeitimas, kad jis būtų priimtinas MVĮ 

Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų srityje didelė dalis įmonių, siūlančius tokius 
prietaisus, yra MVĮ. Dėl šios priežasties reglamente būtina atsižvelgti į MVĮ pajėgumus 
susidoroti su našta. Žinoma, dėl to neturėtų nukentėti sveikata ir sauga.
Pakeitimai pateikiami siekiant atsižvelgti į MVĮ pajėgumus ir poreikius. Pavyzdžiui, turėtų 
būti įmanoma pateikti tam tikrą reikalaujamą informaciją elektroniniu būdu ir ją reikia 
apibrėžti; be to, informacija, pateikiama su produktu, turi būti pateikiama viena oficialia 
Sąjungos kalba, o ne kitomis kalbomis. Abu pakeitimai sumažina MVĮ galimą naštą. 
Atitikties deklaracijų vertimo į visas oficialias Sąjungos kalbas, kuriose prietaisą galima 
įsigyti, reikalavimas yra nepagrįstai neproporcingas administraciniu požiūriu ir brangiai 
atsieinantis. Turėtų pakakti atitikties deklaracijos viena Sąjungos kalba, kaip yra šiuo metu.

Klasifikacija

Siūloma visiškai nauja klasifikacijos (A–D) sistema (A – mažos rizikos prietaisas, D – didelės 
rizikos prietaisas). Dauguma suinteresuotųjų subjektų mano, kad ši klasifikacija tinkama ir 
pagrįsta tarptautiniu sutarimu.
Pranešėjas pritaria šiam pasiūlymui.

Įstaigos viduje atliekami tyrimai

Galiojančioje direktyvoje numatyti reikalavimai netaikomi visiems įstaigos viduje 
atliekamiems tyrimams, t. y. tyrimams, atliekamiems vienoje sveikatos priežiūros 
institucijoje, pvz., ligoninėje. Komisija pasiūlė taikyti šį principą A, B ir C rizikos klasėms, 
tačiau įtraukti visus įstaigos viduje atliekamus tyrimus, kurie priskiriami D klasei. 
Atsižvelgiant į gydytojų ir pacientų vienoje sveikatos priežiūros institucijoje poreikius, 
klasifikaciją reikia šiek tiek pakoreguoti iš esmės nekeičiant Europos Komisijos koncepcijos.

Atrankinės diagnostikos tyrimai

Atrankinės diagnostikos tyrimai – DNA tyrimai, kurie suteikia informacijos, ar konkreti 
terapija galėtų būti veiksminga konkrečiam pacientui. Šiame reglamente turi būti tinkamai 
aptartos didelės asmeniniams poreikiams pritaikytos ir stratifikuotos medicinos 
galimybės. Komisijos pasiūlymas suteikia puikų pagrindą, bet turi būti toliau aiškinamas. 
Pranešėjas siūlo paaiškinti, kad atrankinės diagnostikos tyrimams netaikomos jokios įstaigos 
viduje atliekamiems tyrimams taikomos išimtys.

Savikontrolės tyrimai arba tyrimai šalia paciento

Tyrimai, kuriuos atlieka ne medicinos specialistai, bet pacientai, turi būti reglamentuojami kur 
kas atidžiau, nes medicinos specialistai, nustatydami savo diagnozę, gali atsižvelgti į kitus 
elementus, o nespecialistų sprendimas gali būti pagrįstas vien tik tyrimu. Kritikuotina, kad 
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Komisija vienodai reglamentuoja savikontrolės tyrimus ir medicinos specialistų 
atliekamus tyrimus šalia paciento. Šią padėtį reikia keisti.

Taikymo sritis

Reikia toliau tikslinti taikymo sritį. Komisijos pasiūlymas neapima vadinamųjų mitybos
genetinių tyrimų ir gyvenimo būdo tyrimų. Tačiau šie tyrimai, bent jau netiesiogiai, gali 
turėti labai sunkių pasekmių žmogaus sveikatai. Pavyzdžiui, jei tyrimu nustatoma, kad 
pacientui galima padėti numesti svorio, ir pacientui dėl sveikatos priežasčių labai reikia 
numesti svorio, gali būti didelė grėsmė sveikatai, jei tyrimas nėra aukštos kokybės ir 
negaunama rezultatų, kurių, juo remiantis, tikimasi.

Pereinamasis laikotarpis 

Komisija pasiūlė labai ilgą pereinamąjį laikotarpį – penkeri metai po reglamento priėmimo.
Toks laikotarpis galbūt reikalingas atskiroms reglamento dalims, nes jos apima daug naujų 
elementų, kuriuos nelengva įgyvendinti, ypač MVĮ. Vis dėlto reikia skubiai gerinti sistemą 
ir kai kurie elementai turėtų būti pradėti taikyti kur kas greičiau. Tai itin svarbu toms 
reglamento dalims, kurios susijusios su Komisija ir valstybėmis narėmis. Jos yra kur kas 
geriau, negu MVĮ, pasirengusios įgyvendinti reglamentą. 

Techniniai pakeitimai

Didelis techninių pakeitimų skaičius būtinas siekiant atsižvelgti į šiame sektoriuje dirbančių 
žmonių interesus. Kai kuriais atvejais, kai norima naudoti tokią pačią formuluotę, kaip 
naudota reglamente dėl direktyvos dėl medicinos prietaisų, ji netinka diagnostikos in vitro
(IVD) medicinos prietaisams. 

Neįgalių asmenų nediskriminavimas

Europos Sąjunga ratifikavo JT konvenciją dėl neįgaliųjų asmenų nediskriminavimo. Tai 
turėtų atsispindėti reglamento tekste. Pavyzdžiui, apibrėžtyje naudojama frazė „įgimta 
anomalija“ gali būti suvokiama kaip neįgalių žmonių diskriminacija ir turėtų būti pakeista.

Deleguotasis aktas vs. bendro sprendimo procedūra priimtą aktą

Komisija numato iš dalies pakeisti daug pasiūlymo elementų į deleguotuosius aktus. Tai taip 
pat taikytina ir esminėms reglamento dalims, pvz., 

 bendrieji saugos ir veiksmingumo reikalavimai, 
 klausimai, kurie turi būti nagrinėjami techniniuose dokumentuose,
 ES atitikties deklaracija, 
 atitikties vertinimo procedūrų dalinis keitimas arba papildymas.

Šios esminės dalys turėtų būti iš dalies keičiamos tik taikant bendro sprendimo 
procedūrą. 

Informuoto asmens sutikimas
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Komisijos pasiūlyme labai daug dėmesio skiriama produkto kokybei. Ekspertai ir daug 
tarptautinių organizacijų, kaip antai Europos Taryba, EBPO ir Europos žmogaus genetikos 
draugija, ne kartą išsakė savo poziciją, kad daugeliu atvejų kur kas svarbiau už produkto 
kokybę yra sistema, kurioje taikomas produktas. Ypač atliekant DNA tyrimus labai svarbu 
gerbti informuoto asmens sutikimo principą. Šito keletą kartų reikalavo Europos Parlamentas. 
Teisinėje nuomonėje pateikiama išvada, kad galima ir reikalinga į pasiūlymą įtraukti 
atitinkamą formuluotę.1 Todėl pranešėjas siūlo pakeitimus šiuo klausimu. Sutariama, kad 
Europos Sąjunga neturėtų ketinti apriboti pacientams galimybę atlikti DNA tyrimus, tačiau 
visais atvejais prieš atliekant tyrimą reikėtų pasiūlyti atitinkamą konsultaciją genetikos 
klausimais siekiant informuoti apie tyrimo pasekmes. Siekiant paisyti subsidiarumo 
principo, valstybėms narėms reikėtų palikti tvarkyti detalius klausimus ir valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reglamentuoti daugiau, negu reikalaujama pagal šį reglamentą. Galima
netgi teigti, kad privaloma į pasiūlymą įtraukti informuoto asmens sutikimą, nes tai yra 
esminis Pagrindinių teisių chartijos elementas (3 straipsnis), o Pagrindinių teisių chartija 
teisiškai įpareigoja Europos Sąjungą tose srityse, kurias ji apima.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: „Europos Sąjungos veiksmų žmogaus genetikos ir 

reprodukcinės medicinos srityje pasirinktys atsižvelgiant į pasiūlymą dėl reglamento dėl diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisų“.


