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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. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio 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 medicinos prietaisų, 
kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir 
Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0542),

– 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 (C7-0318/2012),

– 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 ir 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetų 
nuomones (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
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagrindiniai esamo reglamentavimo 
aspektai, pvz., paskelbtųjų įstaigų 
priežiūra, atitikties įvertinimo procedūros, 

(3) pagrindiniai esamo reglamentavimo 
aspektai, pvz., paskelbtųjų įstaigų 
priežiūra, atitikties įvertinimo procedūros, 

                                               
1 OL L 0, 0000 0 0, p. 0. .
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klinikiniai bandymai ir klinikinis 
įvertinimas, budrumas ir rinkos priežiūra 
turėtų būti gerokai sustiprinti, kartu 
užtikrinant skaidrumą dėl prietaisų ir jų 
atsekamumą, taip siekiant pagerinti 
sveikatą ir saugą;

klinikiniai bandymai ir klinikinis 
įvertinimas, budrumas ir rinkos priežiūra 
turėtų būti gerokai sustiprinti, kartu turėtų 
būti įtvirtintos nuostatos, susijusios su 
rinkodaros leidimo išdavimo procedūra, 
padedančios užtikrinti skaidrumą dėl 
prietaisų ir jų atsekamumą, taip siekiant 
pagerinti sveikatą ir saugą;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šio reglamento taikymo sritis turėtų būti 
aiškiai atskirta nuo kitų Sąjungos derinimo 
teisės aktų dėl gaminių, pvz., diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų, vaistų, 
kosmetikos gaminių ir maisto produktų. 
Todėl 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teises aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras,
turėtų būti iš dalies pakeistas, kad iš jo 
taikymo srities būtų galima išbraukti 
medicinos prietaisus;

(7) šio reglamento taikymo sritis turėtų būti 
aiškiai atskirta nuo kitų Sąjungos derinimo 
teisės aktų dėl gaminių, pvz., diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų, vaistų, 
kosmetikos gaminių ir maisto produktų. 
Kadangi kai kuriais atvejais sunku atskirti 
medicinos prietaisus ir kosmetikos 
gaminius, vaistus arba maisto produktus, 
galimybę priimti ES masto sprendimą dėl 
produkto reguliavimo statuso reikėtų 
įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 
dėl kosmetikos gaminių, Direktyvą 
2004/27/EB dėl žmonėms skirtų vaistų, 
Reglamentą (EB) Nr. 178/2002 dėl maistui 
skirtų teisės aktų ir maisto saugos, ir 
Direktyvą 2002/46/EB dėl maisto papildų. 
Todėl šie Sąjungos teisės aktai turėtų būti 
iš dalies pakeisti;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar produktas 
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne. Jei būtina, Komisija gali kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti, ar produktas 
atitinka medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį. Kadangi kai kuriais atvejais 
sunku atskirti medicinos prietaisus ir 
kosmetikos gaminius, galimybę priimti ES 
masto sprendimą dėl produkto 
reguliavimo statuso taip pat reikėtų 
įtraukti į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių;

(8) siekdama užtikrinti nuoseklų 
klasifikavimą visose valstybėse narėse, 
visų pirma atsižvelgiant į ribinius atvejus, 
Komisija turėtų kiekvienu konkrečiu atveju 
spręsti, ar produktas arba produktų grupė
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir nuoseklumo visose valstybėse narėse, t. y. kad vienodi produktai būtų 
vienodai klasifikuojami, būtent Komisija, o ne valstybės narės, turėtų nustatyti, ar produktas 
(-ai) patenka į šio reglamento taikymo sritį. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) turėtų būti įsteigtas daugiadalykis 
patariamasis komitetas, sudarytas iš 
ekspertų ir suinteresuotųjų šalių ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
atstovų, kuris prireikus Komisijai, 
medicinos prietaisų koordinavimo grupei 
(MPKG) ir valstybėms narėms teiktų 
mokslinę nuomonę medicinos 
technologijų, klasifikavimo ir kitais šio 
reglamento įgyvendinimo klausimais; 
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Or. en

Pagrindimas

Patariamasis komitetas turėtų būti įsteigtas tam, kad prireikus galėtų pateikti tikslią 
specialisto nuomonę.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kaip ir dėl produktų, kuriuose yra 
žmogaus arba gyvūninės kilmės audinių ar 
ląstelių ir kurie aiškiai neįtraukti į 
Direktyvų 90/385/EEB ir 93/42/EEB ir tuo 
pačiu į šio reglamento taikymo sritį, turėtų 
būti patikslinta, kad produktams, kuriuose 
yra kitos kilmės gyvybingų biologinių 
medžiagų, šis reglamentas taip pat 
netaikomas;

(12) kaip ir dėl produktų, kuriuose yra 
žmogaus arba gyvūninės kilmės audinių ar 
ląstelių ir kurie aiškiai neįtraukti į 
Direktyvų 90/385/EEB ir 93/42/EEB ir tuo 
pačiu į šio reglamento taikymo sritį, turėtų 
būti patikslinta, kad produktams, kuriuose 
yra kitos kilmės gyvybingų biologinių 
medžiagų, ir kurių numatyta paskirtis yra 
susijusi su farmakologinėmis, 
imunologinėmis ar metabolinėmis 
priemonėmis, šis reglamentas taip pat 
netaikomas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu medicinos prietaisams, kurie susideda iš gyvybingų biologinių medžiagų, taikoma 
Direktyva 93/42/EEB. Numačius bendrąją išimtį biologinėms medžiagoms, rinkoje išnyktų 
saugūs ir veiksmingi medicinos prietaisai. Jie nebebūtų tvirtinami kaip vaistiniai preparatai, 
nes neturėtų farmakologinio, imunologinio arba metabolinio veikimo mechanizmo.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Atsirandančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai mokslinio komiteto, 
įsteigto 2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos 
sprendimu 2008/721/EB, kuriuo 

Išbraukta.
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įsteigiamas mokslinių komitetų ir 
vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir 
aplinkos ekspertų konsultacinis padalinys 
ir panaikinamas Sprendimas 
2004/210/EB1, išvadose 2010 m. balandžio 
15 d. mokslinėje nuomonėje dėl perdirbtų 
medicinos prietaisų, parduodamų 
vienkartiniam naudojimui, saugos ir 
Komisijos 2010 m. rugpjūčio 27 d. 
ataskaitoje Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie medicinos prietaisų 
apdorojimą Europos Sąjungoje pagal 
Direktyvos 93/42/EEB2 12a straipsnį, 
raginama reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto 
lygio sveikatos apsaugą ir saugą, tuo pat 
metu leidžiant šią praktiką toliau plėtoti 
pagal aiškias sąlygas. Perdirbant 
vienkartinį prietaisą pakeičiama jo 
numatyta paskirtis, todėl perdirbėjas 
turėtų būti laikomas perdirbto prietaiso 
gamintoju; 

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) dabartinė galimybė perdirbti 
vienkartinius medicinos prietaisus nėra 
priimtina nei loginiu, nei teisiniu 
požiūriu. Todėl turėtų būti perdirbami tik 
daugkartinio naudojimo prietaisai. 
Vadinasi, vienkartiniai prietaisai iš 
tikrųjų turėtų būti ženklinami kaip 
vienkartiniai ir šiuo atveju prietaisai 
galėtų būti tik dviejų rūšių: vienkartiniai 
arba daugkartinio naudojimo. Pastaruoju 
metu gamintojai per dažnai pradėjo 
ženklinti savo prietaisus kaip 
vienkartinius. Siekiant to išvengti, visi 
prietaisai paprastai turėtų būti 
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daugkartinio naudojimo ir gamintojas, 
norėdamas nukrypti nuo šios taisyklės, 
turėtų tai pagrįsti moksliniais įrodymais ir 
įrašyti šiuos įrodymus elektroninėje 
prietaisų registravimo sistemoje. Norint 
taikyti šią išimtį III klasės prietaisams, 
būtina gauti teigiamą Atsirandančių ir 
nustatomų naujų pavojų sveikatai 
mokslinio komiteto (SCENIHR) 
nuomonę. Perdirbant prietaisus vykdoma 
įvairi veikla, kuria siekiama užtikrinti, 
kad medicinos prietaisą būtų galima 
naudoti pakartotinai. Tai apima 
nukenksminimą, sterilizavimą, valymą, 
išrinkimą, remontą, komponentų 
pakeitimą ir pakavimą. Ši veikla turėtų 
atitikti palyginamus ir skaidrius 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skaidrumas bei geresnė informacija 
yra būtina, siekiant padėti pacientams ir 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
įgalinti juos priimti pagrįstus sprendimus, 
kurie leistų sukurti tvirtą pagrindą 
reguliavimo sprendimų priėmimui ir 
didintų pasitikėjimą reguliavimo sistema;

(35) skaidrumas bei tinkamos galimybės 
numatomam naudotojui susipažinti su 
aiškia informacija yra būtinos, siekiant 
padėti pacientams, naudotojams ir 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
įgalinti juos priimti pagrįstus sprendimus, 
kurie leistų sukurti tvirtą pagrindą 
reguliavimo sprendimų priėmimui ir 
didintų pasitikėjimą reguliavimo sistema;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) vienas iš svarbiausių uždavinių –
sukurti centrinę duomenų bazę, kuri turėtų 
apimti įvairias elektronines sistemas, 
įskaitant UPI kaip jų neatsiejamą dalį, 
skirtą sujungti ir apdoroti informaciją apie 
rinkoje esančius medicinos prietaisus, 
atitinkamus ekonominės veiklos 
vykdytojus, sertifikatus, klinikinius 
bandymus, budrumą ir rinkos priežiūrą. 
Duomenų bazės tikslai yra padidinti bendrą 
skaidrumą, supaprastinti ir palengvinti 
keitimąsi informacija tarp ekonominės 
veiklos vykdytojų, paskelbtųjų įstaigų arba 
užsakovų ir valstybių narių, taip pat 
valstybės narėms tarpusavyje ir su 
Komisija, siekiant išvengti pakartotinio 
ataskaitų teikimo reikalavimų ir pagerinti 
valstybių narių veiksmų koordinavimą. 
Vidaus rinkoje tai galima veiksmingai 
užtikrinti tik Sąjungos lygmeniu, todėl 
Komisija turėtų toliau plėtoti ir valdyti 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banką (Eudamed), įsteigtą 2010 m. 
balandžio 19 d. Komisijos sprendimu 
2010/227/ES dėl Europos medicinos 
prietaisų duomenų banko;

(36) vienas iš svarbiausių uždavinių –
sukurti centrinę duomenų bazę, kuri turėtų 
apimti įvairias elektronines sistemas, 
įskaitant UPI kaip jų neatsiejamą dalį, 
skirtą sujungti ir apdoroti informaciją apie 
rinkoje esančius medicinos prietaisus, 
atitinkamus ekonominės veiklos 
vykdytojus, rinkodaros leidimus, 
sertifikatus, klinikinius bandymus, 
budrumą ir rinkos priežiūrą. Duomenų 
bazės tikslai yra padidinti bendrą 
skaidrumą, užtikrinant visuomenei ir 
sveikatos priežiūros specialistams geresnę 
prieigą prie informacijos, supaprastinti ir 
palengvinti keitimąsi informacija tarp 
ekonominės veiklos vykdytojų, Agentūros, 
paskelbtųjų įstaigų arba užsakovų ir 
valstybių narių, taip pat valstybėms narėms 
tarpusavyje ir su Komisija, siekiant 
išvengti pakartotinio ataskaitų teikimo 
reikalavimų ir pagerinti valstybių narių 
veiksmų koordinavimą. Vidaus rinkoje tai 
galima veiksmingai užtikrinti tik Sąjungos 
lygmeniu, todėl Komisija turėtų toliau 
plėtoti ir valdyti Europos medicinos 
prietaisų duomenų banką (Eudamed), 
įsteigtą 2010 m. balandžio 19 d. Komisijos
sprendimu 2010/227/ES dėl Europos 
medicinos prietaisų duomenų banko;

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Eudamed elektroninės sistemos dėl 
rinkoje esančių prietaisų, atitinkamų 
ekonominės veiklos vykdytojų ir 
sertifikatų turėtų sudaryti palankias 
sąlygas tam, kad visuomenė būtų tinkamai 
informuota apie prietaisus Sąjungos 
rinkoje. Klinikinių bandymų elektroninė 
sistema turėtų būti naudojama kaip 
priemonė, skirta valstybių narių 
bendradarbiavimui ir užsakovams 
savanoriškai teikti vieną paraišką kelioms 
valstybėms narėms ir tokiu atveju pranešti 
apie sunkių padarinių sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius. Budrumo 
elektroninė sistema turėtų sudaryti sąlygas 
gamintojams pranešti apie sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus ir kitus praneštinus 
įvykius ir padėti koordinuoti nacionalinių 
kompetentingų institucijų atliekamą 
vertinimą. Elektroninė sistema, susijusi su 
rinkos priežiūra, turėtų būti priemonė, 
skirta keistis informacija tarp 
kompetentingų institucijų;

(37) Eudamed elektroninės sistemos turėtų 
sudaryti palankias sąlygas tam, kad 
visuomenė ir sveikatos priežiūros 
specialistai būtų tinkamai informuoti apie 
prietaisus Sąjungos rinkoje. Labai svarbu 
visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams užtikrinti tinkamo lygio 
prieigą prie tų Eudamed elektroninių 
sistemų dalių, kuriose pateikiama 
pagrindinė informacija apie medicinos 
prietaisus, galinčius kelti riziką 
visuomenės sveikatai ir saugai. Jeigu 
tokia prieiga yra ribota, turėtų būti 
sudaromos sąlygos, pateikus pagrįstą 
prašymą, atskleisti turimą informaciją 
apie medicinos prietaisus, išskyrus 
atvejus, kai prieiga ribojama dėl 
konfidencialumo priežasčių. Klinikinių 
bandymų elektroninė sistema turėtų būti 
naudojama kaip priemonė, skirta valstybių 
narių bendradarbiavimui ir užsakovams 
savanoriškai teikti vieną paraišką kelioms 
valstybėms narėms ir tokiu atveju pranešti 
apie sunkių padarinių sukėlusius 
nepageidaujamus reiškinius. Budrumo 
elektroninė sistema turėtų sudaryti sąlygas 
gamintojams pranešti apie sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus ir kitus praneštinus 
įvykius ir padėti koordinuoti nacionalinių 
kompetentingų institucijų atliekamą 
vertinimą. Elektroninė sistema, susijusi su 
rinkos priežiūra, turėtų būti priemonė, 
skirta keistis informacija tarp 
kompetentingų institucijų;

Or. en

Pagrindimas

Galimybė visuomenei susipažinti su riboto naudojimo informacija, susijusia su sveikata ir 
sauga, turi būti praplečiama arba ji turi būti užtikrinama pateikus prašymą, nes tai atitinka 
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viešąjį interesą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) keliančių didelę riziką medicinos 
prietaisų gamintojai turėtų išvardyti 
pagrindinius prietaiso saugos ir 
veiksmingumo aspektus ir prietaiso 
klinikinio įvertinimo rezultatus 
dokumente, kuris turėtų būti skelbiamas 
viešai;

(39) keliančių didelę riziką medicinos 
prietaisų gamintojai turėtų, kai tinkama, 
nacionalinei valdžios institucijai arba 
Agentūrai, dalyvaujančioms išduodant 
rinkodaros leidimą, pateikti išsamią 
ataskaitą apie to prietaiso saugą ir 
klinikinį veiksmingumą. Šios ataskaitos 
santrauka turėtų būti skelbiama viešai 
Europos medicinos prietaisų duomenų 
banke.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) dėl didelės rizikos prietaisų valdžios 
institucijos turėtų būti iš anksto 
informuotos apie prietaisus, kuriems 
taikomas atitikties vertinimas, ir joms 
turėtų būti suteikta teisė dėl moksliškai 
pagrįstų priežasčių tikrinti paskelbtųjų 
įstaigų atliktą preliminarų vertinimą, ypač 
dėl naujų prietaisų, prietaisų, kuriuose 
naudojama nauja technologija, prietaisų, 
priskiriamų kategorijai, kurios sunkių 
padarinių sukėlusių incidentų skaičius 
yra padidėjęs, ar prietaisų, dėl kurių buvo 
nustatyta, kad skirtingų paskelbtųjų 
įstaigų atlikti iš esmės panašių prietaisų 
atitikties vertinimai labai skiriasi. Šiame 
reglamente numatytas procesas netrukdo 

Išbraukta.
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gamintojui savanoriškai informuoti 
kompetentingą instituciją apie jo ketinimą 
pateikti su didelės rizikos medicinos 
prietaisu susijusią atitikties vertinimo 
paraišką prieš pateikiant paraišką 
paskelbtajai įstaigai;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) atitikties vertinimo procedūra 
neturėtų būti taikoma visų rūšių 
prietaisams. Skubi centralizuota 
rinkodaros leidimų išdavimo procedūra 
turėtų būti nustatyta inovatyviems 
implantuojamiems prietaisams, 
inovatyviems prietaisams, kuriuose kaip 
neatskiriama to prietaiso dalis integruota 
medžiaga, kuri, jei naudojama pavieniui, 
būtų laikoma vaistu, papildančiu to 
prietaiso veikimą, inovatyviems 
prietaisams, skirtais vaistui duoti, ir 
inovatyviems prietaisams, kurie pagaminti 
naudojant žmogaus kilmės audinius ar 
ląsteles arba jų darinius, kurie yra 
negyvybingi arba padaryti negyvybingais. 
Skubi decentralizuota rinkodaros leidimų 
išdavimo procedūra turėtų būti nustatyta 
visiems III klasės prietaisams, 
neinovatyviems implantuojamiems 
prietaisams, neinovatyviems prietaisams, 
kuriuose kaip neatskiriama to prietaiso 
dalis integruota medžiaga, kuri, jei 
naudojama pavieniui, būtų laikoma 
vaistu, papildančiu to prietaiso veikimą, 
neinovatyviems prietaisams, skirtais 
vaistui duoti, ir neinovatyviems 
prietaisams, kurie pagaminti naudojant 
žmogaus kilmės audinius ar ląsteles arba 
jų darinius, kurie yra negyvybingi arba 
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padaryti negyvybingais;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) paprastai I klasės prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes sužeidimo pavojus dėl šių 
gaminių yra nedidelis. Vertinant medicinos 
prietaisų, priskirtų IIa, IIb ir III klasėms, 
atitiktį tinkamo lygio paskelbtosios įstaigos 
dalyvavimas turėtų būti privalomas, o III 
klasės medicinos prietaisams reikėtų
aiškaus išankstinio jų projekto ir gamybos 
patvirtinimo, prieš pateikiant juos rinkai;

(44) paprastai I klasės prietaisų atitikties 
įvertinimo procedūrą turėtų atlikti patys 
gamintojai, nes sužeidimo pavojus dėl šių 
gaminių yra nedidelis. Vertinant medicinos 
prietaisų, priskirtų IIa ir IIb klasėms, 
atitiktį tinkamo lygio paskelbtosios įstaigos 
dalyvavimas turėtų būti privalomas. 
Vertinant III klasės medicinos prietaisų 
atitiktį, Agentūros arba valstybių narių 
dalyvavimas turėtų būti privalomas, be to, 
turėtų būti aiškus išankstinis jų projekto ir 
gamybos patvirtinimas, prieš pateikiant 
juos rinkai; 

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) klinikinis bandymas turėtų būti 
pradedamas tik po to, kai teigiamą 
vertinimą pateikia nepriklausomas etikos 
komitetas. Valstybės narės turėtų imtis 
būtinų priemonių etikos komitetams 
įsteigti tais atvejais, kai tokių komitetų 
nėra;

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) klinikinių bandymų, atliktų keliose 
valstybėse narėse, užsakovams turėtų būti 
suteikta galimybė pateikti vieną paraišką 
siekiant sumažinti administracinę naštą. 
Siekiant sudaryti sąlygas dalytis ištekliais 
ir užtikrinti nuoseklumą, vertinant 
sveikatos ir saugos aspektus, susijusius su 
tiriamuoju prietaisu ir moksliniu klinikinio 
bandymo, kuris turi būti atliktas keliose 
valstybėse narėse, projektavimu tokia 
bendra paraiška turėtų palengvinti 
valstybių narių veiksmų koordinavimą, 
kuriam vadovautų koordinuojanti valstybė 
narė. Nereikėtų įtraukti į suderintą 
vertinimą iš esmės nacionalinių, vietos ir 
etinių klinikinio bandymo aspektų, 
įskaitant informuoto asmens sutikimą.
Kiekviena valstybė narė turėtų išlaikyti 
galutinę atsakomybę sprendžiant, ar 
klinikinis bandymas gali būti vykdomas jos 
teritorijoje;

(49) klinikinių bandymų, atliktų keliose 
valstybėse narėse, užsakovams turėtų būti 
suteikta galimybė pateikti vieną paraišką 
siekiant sumažinti administracinę naštą. 
Siekiant sudaryti sąlygas dalytis ištekliais 
ir užtikrinti nuoseklumą, vertinant 
sveikatos ir saugos aspektus, susijusius su 
tiriamuoju prietaisu ir moksliniu klinikinio 
bandymo, kuris turi būti atliktas keliose 
valstybėse narėse, projektavimu tokia 
bendra paraiška turėtų palengvinti 
valstybių narių veiksmų koordinavimą, 
kuriam vadovautų koordinuojanti valstybė 
narė. Kiekviena valstybė narė turėtų 
išlaikyti galutinę atsakomybę sprendžiant, 
ar klinikinis bandymas gali būti vykdomas 
jos teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 

(53) valstybės narės turėtų imtis visų 
būtinų priemonių, kad didintų sveikatos 
priežiūros specialistų, naudotojų ir 
pacientų informuotumą apie pranešimų 
apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus teikimo svarbą.
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turėtų informuoti gamintojus ir dalytis
informacija su kolegomis, jeigu jie 
patvirtina, kad įvyko sunkių padarinių 
sukėlęs incidentas, siekiant kuo labiau 
sumažinti šių incidentų pasikartojimo 
galimybę;

Sveikatos priežiūros specialistams, 
naudotojams ir pacientams turėtų būti 
suteikti įgaliojimai ir sudarytos sąlygos 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas. 
Siekiant kuo labiau sumažinti šių 
incidentų pasikartojimo galimybę, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
turėtų informuoti gamintojus ir perduoti 
informaciją per atitinkamą Eudamed 
elektroninę sistemą, jeigu jos patvirtina, 
kad įvyko sunkių padarinių sukėlęs 
incidentas; 

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) valstybės narės renka mokesčius už 
paskelbtųjų įstaigų skyrimą ir stebėseną 
valstybių narių atliekamos tų įstaigų 
stebėsenos tvarumui užtikrinti ir sudaryti 
vienodas sąlygas paskelbtosioms įstaigoms 
veikti;

(57) valstybės narės turėtų rinkti 
mokesčius už paskelbtųjų įstaigų skyrimą 
ir stebėseną valstybių narių atliekamos tų 
įstaigų stebėsenos tvarumui užtikrinti ir 
sudaryti vienodas sąlygas paskelbtosioms 
įstaigoms veikti. Šie mokesčiai turėtų būti 
palyginami visose valstybėse narėse ir jie 
turėtų būti skelbiami viešai;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) nors šis reglamentas neturėtų daryti 
įtakos valstybių narių teisei taikyti 

(58) nors šis reglamentas neturėtų daryti 
įtakos valstybių narių teisei taikyti 
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mokesčius už veiklą nacionaliniu 
lygmeniu, valstybės narės turėtų informuoti 
Komisiją ir kitas valstybes nares prieš 
priimdamos sprendimą dėl mokesčių 
dydžio ir struktūros, kad būtų galima 
užtikrinti skaidrumą;

mokesčius už veiklą nacionaliniu 
lygmeniu, valstybės narės turėtų informuoti 
Komisiją ir kitas valstybes nares prieš 
priimdamos sprendimą dėl palyginamo
mokesčių dydžio ir struktūros, kad būtų 
galima užtikrinti skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) valstybės narės turėtų patvirtinti 
paskelbtosioms įstaigoms mokamų 
standartinių mokesčių, kurie turėtų būti 
palyginami visose valstybėse narėse, 
taisykles. Komisija turėtų priimti gaires, 
kad palengvintų šių mokesčių 
palyginamumą. Valstybės narės turėtų 
perduoti Komisijai savo standartinių 
mokesčių sąrašą ir užtikrinti, kad jų 
teritorijoje įregistruotos paskelbtosios 
įstaigos viešai paskelbtų standartinių 
mokesčių, mokamų už jų atliekamą 
atitikties vertinimą, sąrašus; 

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) turėtų būti įsteigtas ekspertų 
komitetas (medicinos prietaisų 
koordinavimo grupė (MPKG)), kurį
sudarys valstybių narių paskirti asmenys, 
atsižvelgiant į jų užduotis ir patirtį 

(59) turėtų būti įsteigta medicinos prietaisų 
koordinavimo grupė (MPKG), kurią
sudarys valstybių narių paskirti asmenys, 
atsižvelgiant į jų užduotis ir patirtį 
medicinos prietaisų ir diagnostikos in vitro 
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medicinos prietaisų ir diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų srityse, kad jis galėtų 
įvykdyti šiuo reglamentu ir Reglamentu 
(ES) [.../...] dėl in vitro diagnostikos 
medicinos prietaisų jam pavestas užduotis, 
teikti patarimus Komisijai ir padėti 
Komisijai ir valstybėms narėms užtikrinti 
suderintą šio reglamento įgyvendinimą;

medicinos prietaisų srityse, kad ji galėtų 
įvykdyti šiuo reglamentu ir Reglamentu 
(ES) [.../...] dėl in vitro diagnostikos 
medicinos prietaisų jai pavestas užduotis, 
teikti patarimus Komisijai ir padėti 
Komisijai ir valstybėms narėms užtikrinti 
suderintą šio reglamento įgyvendinimą;

Or. en

Pagrindimas

MPKG pati savaime yra ne ekspertų komitetas, bet ES lygmens koordinavimo grupė ir 
kadangi ją sudaro visi ekspertai, kurių gali prireikti norint priimti sprendimą konkrečiais 
būsimais klausimais, MPKG turėtų padėti patariamasis komitetas, kuris teiks tikslias 
ekspertines nuomones, kai to prireiks sprendžiant konkretų atvejį ir pan.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) produktams, kuriuose yra biologinių 
medžiagų ar organizmų, išskyrus 
nurodytuosius c ir e punktuose, kurie yra 
gyvybingi, įskaitant gyvus 
mikroorganizmus, bakterijas, grybus ar 
virusus, arba kurie iš jų sudaryti;

(f) produktams, kuriuose yra biologinių 
medžiagų ar organizmų, išskyrus 
nurodytuosius c ir e punktuose, kurie yra 
gyvybingi ir kurių numatyta paskirtis yra 
susijusi su farmakologinėmis, 
imunologinėmis ar metabolinėmis 
priemonėmis, įskaitant tam tikrus gyvus 
mikroorganizmus, bakterijas, grybus ar 
virusus, arba kurie iš jų sudaryti;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu medicinos prietaisams, kurie susideda iš gyvybingų biologinių medžiagų, taikoma 
Direktyva 93/42/EEB. Numačius bendrąją išimtį biologinėms medžiagoms, rinkoje išnyktų 
saugūs ir veiksmingi medicinos prietaisai. Jie nebebūtų tvirtinami kaip vaistiniai preparatai, 
nes neturėtų farmakologinio, imunologinio arba metabolinio veikimo mechanizmo.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) daugkartinio naudojimo prietaisas –
prietaisas, skirtas naudoti daugiau nei 
vienam pacientui arba per daugiau nei 
vieną procedūrą;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) vienkartinis prietaisas, skirtas naudoti 
kritiniais atvejais – vienkartinis prietaisas, 
kurį ketinama naudoti chirurginių 
invazinių procedūrų metu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 31 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) veiksmingumas – bet kokios pagal 
numatytą paskirtį ir naudojimo 
instrukciją naudojamo prietaiso techninės 
charakteristikos, poveikis ir nauda;

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 31 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) nauda – teigiamas medicinos 
prietaiso poveikis sveikatai, patvirtintas 
klinikiniais ir neklinikiniais duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 31 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31c) sauga – medicinos prietaiso 
keliamos arba su jo naudojimu susijusios 
rizikos ir žalos vengimas;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 33 punkto antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) klinikinis bandymas – tai bet koks 
sisteminis tyrimas su vienu arba daugiau 
žmonių, skirtas įvertinti prietaiso saugą 
arba veikimą;

(33) klinikinis bandymas – tai bet koks 
sisteminis tyrimas su vienu arba daugiau 
žmonių, skirtas įvertinti prietaiso saugą 
arba veikimą.
Jei pagal šį reglamentą privaloma atlikti 
medicinos prietaiso klinikinį bandymą, jis 
apima randomizuotus klinikinius 
bandymus tinkamoje tikslinėje 
populiacijoje ir tinkamai kontroliuojamus 
bandymus;
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Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 36 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) klinikiniai duomenys – informacija 
apie saugą arba veiksmingumą, kuri yra 
gauta naudojant prietaisą iš šių šaltinių:

(36) klinikiniai duomenys – visa
informacija apie saugą arba veiksmingumą, 
kuri yra gauta naudojant prietaisą iš šių 
šaltinių:

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Prietaiso trūkumas – bet kokia 
tiriamojo prietaiso tapatumo, kokybės, 
patvarumo, patikimumo, saugos ar 
veiksmingumo yda, įskaitant gedimus, 
naudojimo klaidas arba gamintojo 
teikiamos informacijos netikslumus; 

(40) prietaiso trūkumas – bet kokia 
prietaiso tapatumo, kokybės, patvarumo, 
patikimumo, saugos ar veiksmingumo yda, 
kaip apibrėžta šios dalies 1–6 punktuose, 
įskaitant gedimus, naudojimo klaidas arba 
gamintojo teikiamos informacijos 
netikslumus;

Or. en

Pagrindimas

Ištaisoma nuorodos klaida.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produkto ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais ir remdamasi 78a straipsnyje 
nurodyto patariamojo komiteto nuomone 
nustatyti, ar konkretus produktas ar 
produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami medicinos 
prietaisais arba medicinos prietaisų 
priedais ir, jei taip, Komisija, remdamasi 
faktine rizika ir moksliniais įrodymais, 
nustato rizikos klasifikaciją. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

2. Siekiant nustatyti tinkamą produkto, 
produktų kategorijos ar grupės 
reguliavimo statusą, Komisija užtikrina, 
kad valstybės narės dalytųsi patirtimi dėl 
medicinos prietaisų, diagnostikos in vitro 
medicinos prietaisų, vaistų, žmogaus 
audinių ir ląstelių, kosmetikos gaminių, 
biocidų, maisto produktų ir prireikus kitų 
produktų.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Vienkartiniai prietaisai ir jų perdirbimas
1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad 
jis būtų tinkamas toliau naudoti 
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Sąjungoje, laikomas perdirbto prietaiso 
gamintoju ir prisiima gamintojams
nustatomas prievoles, nustatytas šiame 
reglamente.
2. Tik vienkartiniai prietaisai, kurie buvo 
pateikti Sąjungos rinkai pagal šį 
reglamentą, arba iki [šio reglamento 
taikymo data] pagal Direktyvą 
90/385/EEB ar Direktyvą 93/42/EEB, gali 
būti perdirbami. 
3. Jeigu perdirbami vienkartiniai 
prietaisai, skirti naudoti kritiniais atvejais, 
gali būti atliekamas tik tas perdirbimas, 
kuris laikomas saugiu pagal naujausias 
mokslo žinias.
4. Komisija įgyvendinimo teisės aktais 
sudaro ir nuolat atnaujina vienkartinių 
prietaisų, skirtų naudoti kritiniais 
atvejais, kurie gali būti perdirbti pagal 
3 dalį, kategorijų ar grupių sąrašą. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. 
5. 1 dalyje nurodyto juridinio ar fizinio 
asmens pavadinimas (pavardė) ir adresas 
ir kita atitinkama informacija pagal I 
priedo 19 skirsnį nurodoma etiketėje ir, 
kai taikoma, perdirbto prietaiso 
naudojimo instrukcijoje. 
Pradinio vienkartinio prietaiso gamintojo 
pavadinimas (pavardė) ir adresas etiketėje 
nebenurodomi, tačiau nurodomi perdirbto 
prietaiso naudojimo instrukcijoje. 
6. Valstybė narė gali palikti galioti arba 
priimti nacionalines nuostatas, kuriomis 
savo teritorijoje dėl visuomenės sveikatos 
motyvų, būdingų tai valstybei narei, 
draudžia:
(a) perdirbti vienkartinius prietaisus ir 
perkelti vienkartinius prietaisus į kitą 
valstybę narę arba į trečiąją šalį, siekiant 
juos perdirbti; 
(b) tiekti perdirbtus vienkartinius 
prietaisus.
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Valstybės narės praneša Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms apie 
nacionalines nuostatas ir jų priėmimo 
pagrindą. Komisija šią informaciją 
paskelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Bendrieji vienkartinių prietaisų 

ženklinimo ir daugkartinio naudojimo 
prietaisų perdirbimo principai

1. Laikoma, kad visi medicinos prietaisai 
yra daugkartinio naudojimo, išskyrus 
atvejus, kai gamintojas suteikia kitokį 
ženklinimą.
2. Tik daugkartinio naudojimo ženklinimą 
turintys prietaisai, kurie buvo pateikti 
Sąjungos rinkai pagal šį reglamentą, arba 
iki [šio reglamento taikymo data] pagal 
Direktyvą 90/385/EEB ar Direktyvą 
93/42/EEB, gali būti perdirbami. 
Vienkartiniai prietaisai neperdirbami.
3. Jeigu prietaisas paženklintas kaip 
vienkartinis, gamintojas privalo pateikti 
pakankamais moksliniais įrodymais 
paremtą pagrindimą, kad prietaiso 
negalima saugiai perdirbti. 

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b straipsnis
Procedūra, taikoma III klasės prietaisams 

ženklinti kaip vienkartiniams
1. Nukrypstant nuo 15a straipsnio 
3 dalies, kai gamintojas ketina III klasės 
prietaisą ženklinti kaip vienkartinį, jis, 
prieš suteikdamas tokį ženklinimą, atlieka 
bandymus, kad surinktų pakankamai 
mokslinių įrodymų, arba pateikia nuorodą 
į naujausius mokslinius įrodymus, 
patvirtinančius, kad šio prietaiso 
perdirbimas nėra saugus.
2. Surinkęs mokslinius įrodymus, 
gamintojas perduoda juos Komisijai, kuri 
šiuo atžvilgiu nedelsdama konsultuojasi
su Atsirandančių ir nustatomų naujų 
pavojų sveikatai moksliniu komitetu 
(SCENIHR).
SCENIHR per 90 dienų priima nuomonę 
ir atitinkamai informuoja Komisiją ir 
gamintoją.
Jeigu SCENIHR manymu gamintojo 
pateiktų mokslinių įrodymų nepakanka 
įrodyti, kad prietaiso neįmanoma saugiai 
perdirbti, jis prašo gamintojo atlikti 
papildomus bandymus ir pateikti labiau 
įtikimus įrodymus. 
Gavęs iš gamintojo papildomus prašomus 
įrodymus, SCENIHR per 30 dienų priima 
galutinę nuomonę ir atitinkamai 
informuoja Komisiją ir gamintoją.
Gamintojas ženklina III klasės prietaisą 
kaip vienkartinį tik tuomet, kai SCENIHR 
nustato, kad yra pakankamai mokslinių 
įrodymų, patvirtinančių, kad šio prietaiso 
perdirbimas nėra saugus.

Or. en
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
15 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15c straipsnis
Vienkartinių prietaisų perkvalifikavimo į 

daugkartinio naudojimo prietaisus 
procedūra

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, 
norintis perdirbti vienkartinį prietaisą ir 
turintis įrodymų, kad šį prietaisą galima 
saugiai perdirbti, informuoja Komisiją 
apie savo ketinimą perdirbti tokį prietaisą 
ir pateikia tokio perdirbimo įrodymus. 
Tuomet Komisija šiuo atžvilgiu 
nedelsdama konsultuojasi su SCENIHR.
SCENIHR per 90 dienų priima nuomonę 
ir atitinkamai informuoja Komisiją, 
gamintoją ir fizinį arba juridinį asmenį.
2. Jeigu SCENIHR leidžia fiziniam arba 
juridiniam asmeniui perdirbti prietaisą, 
gamintojas kuo greičiau ir bet kuriuo 
atveju ne vėliau kaip per 90 dienų po to, 
kai SCENIHR priėmė nuomonę, suteikia 
medicinos prietaisui daugkartinio 
naudojimo ženklinimą. 
3. Jeigu SCENIHR priima neigiamą 
nuomonę, o fizinis arba juridinis asmuo 
su ja nesutinka, jis gali per 60 dienų nuo 
nuomonės priėmimo pateikti Komisijai 
papildomus įrodymus, patvirtinančius, 
kad prietaiso perdirbimas nesukels rizikos 
pacientų saugai.
Komisija tuomet nedelsdama prašo 
SCENIHR tinkamai išnagrinėti šiuos 
papildomus įrodymus ir per 90 dienų 
priimti galutinį sprendimą.
Jeigu SCENIHR patvirtina savo pradinę 
nuomonę, kuria nepatvirtinama galimybė 
atitinkamam prietaisui suteikti 
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daugkartinio naudojimo ženklinimą, 
fizinis arba juridinis asmuo, prašęs leisti 
perdirbti atitinkamą vienkartinį prietaisą, 
negali to daryti.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
15 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15d straipsnis
Daugkartinio naudojimo medicinos 

prietaisų perdirbimas
1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba daugkartinio naudojimo 
prietaisą, kad jis būtų tinkamas toliau 
naudoti Sąjungoje, laikomas perdirbto 
prietaiso gamintoju ir prisiima 
gamintojams nustatomas prievoles, 
nustatytas šiame reglamente.
2. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, nustato ES standartus, kad 
užtikrintų saugų daugkartinio naudojimo 
medicinos prietaisų perdirbimą.
Darydama tai Komisija užtikrina, kad šie 
standartai atitiktų naujausius mokslinius 
įrodymus, susijusius ISO standartus arba 
kitus tarptautinius techninius standartus, 
kuriuos patvirtino tarptautinės standartus 
nustatančios organizacijos, atsižvelgiant į 
tai, kad šie tarptautiniai standartai, 
palyginti su ISO standartais, padeda 
užtikrinti bent jau didesnį saugos ir 
veiksmingumo lygį.
Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos ir klinikinio veiksmingumo 
duomenų santrauka

Saugos ir klinikinio veiksmingumo 
duomenų ataskaita

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

1. Jei tai prietaisai, dėl kurių pradėta 
rinkodaros leidimo išdavimo procedūra, 
išskyrus pagal užsakymą pagamintus ir 
tiriamuosius prietaisus, gamintojas, 
remdamasis išsamia informacija, surinkta 
per klinikinius bandymus, parengia 
prietaiso saugos ir klinikinio 
veiksmingumo duomenų ataskaitą.
Gamintojas taip pat parengia šios 
ataskaitos santrauką, kuri surašoma taip, 
kad būtų lengvai suprantama 
nespecialistui. Šios ataskaitos projektas 
pridedamas prie dokumentų, kuriuos 
tvirtinimui reikia pateikti, kai tinkama, 
nacionalinei valdžios institucijai arba 
Agentūrai, dalyvaujančioms rinkodaros 
leidimo išdavimo procedūroje. 

1a. 1 dalyje nurodyta santrauka Europos 
medicinos prietaisų duomenų banke 
skelbiama viešai pagal 27 straipsnio 
2 dalies b punkto ir V priedo A dalies 
18 punkto nuostatas. 

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

2. Komisija gali įgyvendinimo teisės aktais 
nustatyti duomenų elementų, kurie turi būti 
įtraukti į 1 dalyje nurodytą ataskaitą ir 
santrauką, formą. Tie įgyvendinimo teisės 
aktai priimami laikantis 88 straipsnio 
2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Paskelbtosioms įstaigoms turėtų būti pateikiama tinkama ataskaita, įskaitant išsamią 
klinikinio bandymo informaciją, o šios ataskaitos santrauka, parengta naudotojui lengvai 
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suprantama forma, turėtų būti skelbiama viešai Europos medicinos prietaisų duomenų banke. 

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) rinkodaros leidimų elektroninė 
sistema, nurodyta 41b straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įvairios Eudamed elektroninės sistemos leidžia visuomenei susipažinti su informacija 
skirtingais būdais. Siekiant užtikrinti šių duomenų naudą visuomenei, svarbu, kad visos 
sistemų dalys, kuriomis gali pasinaudoti visuomenė, būtų lengvai suprantamos naudotojui. 
Tai turi užtikrinti Komisija, pasikonsultavusi su susijusiomis organizacijomis, kurios turi 
daugiausiai patirties teikiant konsultacijas šiais klausimais.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įvairios Eudamed elektroninės sistemos leidžia visuomenei susipažinti su informacija 
skirtingais būdais. Siekiant užtikrinti šių duomenų naudą visuomenei, svarbu, kad visos 
sistemų dalys, kuriomis gali pasinaudoti visuomenė, būtų lengvai suprantamos naudotojui. 
Tai turi užtikrinti Komisija, pasikonsultavusi su susijusiomis organizacijomis, kurios turi 
daugiausiai patirties teikiant konsultacijas šiais klausimais.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad duomenų subjektai galėtų veiksmingai 
pasinaudoti savo teisėmis į informaciją, 
susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti ir 
pateikti prieštaravimą pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 45/2001 ir Direktyvą 95/46/EB. 
Jos užtikrina, kad duomenų subjektai 
galėtų veiksmingai pasinaudoti teise gauti 
su jais susijusius duomenis ir reikalauti, 
kad netikslūs ar neišsamūs duomenys būtų 
ištaisyti ir ištrinti. Pagal atitinkamą savo 
kompetenciją Komisija ir valstybės narės 

6. Komisija, Agentūra ir valstybės narės 
užtikrina, kad duomenų subjektai galėtų 
veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis į 
informaciją, susipažinti su duomenimis, 
juos ištaisyti ir pateikti prieštaravimą pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir Direktyvą 
95/46/EB. Jos užtikrina, kad duomenų 
subjektai galėtų veiksmingai pasinaudoti 
teise gauti su jais susijusius duomenis ir 
reikalauti, kad netikslūs ar neišsamūs 
duomenys būtų ištaisyti ir ištrinti. Pagal 
atitinkamą savo kompetenciją Komisija ir 
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užtikrina, kad netiksliai ir neteisėtai 
tvarkomi duomenys būtų ištrinti pagal 
taikomus teisės aktus. Pataisymai ir 
ištrynimai atliekami kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per 60 dienų nuo duomenų 
subjekto prašymo pateikimo.

valstybės narės užtikrina, kad netiksliai ir 
neteisėtai tvarkomi duomenys būtų ištrinti 
pagal taikomus teisės aktus. Pataisymai ir 
ištrynimai atliekami kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per 60 dienų nuo duomenų 
subjekto prašymo pateikimo.

Or. en

Pagrindimas

Įvairios Eudamed elektroninės sistemos leidžia visuomenei susipažinti su informacija 
skirtingais būdais. Siekiant užtikrinti šių duomenų naudą visuomenei, svarbu, kad visos 
sistemų dalys, kuriomis gali pasinaudoti visuomenė, būtų lengvai suprantamos naudotojui. 
Tai turi užtikrinti Komisija, pasikonsultavusi su susijusiomis organizacijomis, kurios turi 
daugiausiai patirties teikiant konsultacijas šiais klausimais.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Kurdama ir valdydama Europos 
medicinos prietaisų duomenų banką 
(Eudamed), Komisija, konsultuodamasi 
su susijusiais partneriais, įskaitant 
pacientų ir vartotojų organizacijas, 
užtikrina, kad visos viešai prieinamos 
Eudamed dalys būtų lengvai suprantamos 
naudotojui. 

Or. en

Pagrindimas

Įvairios Eudamed elektroninės sistemos leidžia visuomenei susipažinti su informacija 
skirtingais būdais. Siekiant užtikrinti šių duomenų naudą visuomenei, svarbu, kad visos 
sistemų dalys, kuriomis gali pasinaudoti visuomenė, būtų lengvai suprantamos naudotojui. 
Tai turi užtikrinti Komisija, pasikonsultavusi su susijusiomis organizacijomis, kurios turi 
daugiausiai patirties teikiant konsultacijas šiais klausimais.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, turi 
turėti pakankamai kompetentingų 
darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti jos 
užduotis. 

6. Nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, turi 
turėti pakankamai nuolat joje dirbančių 
kompetentingų darbuotojų, galinčių 
tinkamai atlikti jos užduotis. Tai, kaip 
laikomasi šio reikalavimo, vertinama 
atliekant 8 dalyje nurodytą tarpusavio 
peržiūrą.
Visų pirma nacionalinės valdžios 
institucijos darbuotojai, atsakingi už 
paskelbtosios įstaigos darbuotojų, 
įpareigotų vykdyti su produktu susijusias 
peržiūras, darbo auditą turi patvirtintas 
kvalifikacijas, prilygintas paskelbtosios 
įstaigos darbuotojams, kaip nustatyta VI 
priedo 3.2.5 punkte.
Panašiai nacionalinės valdžios institucijos 
darbuotojai, atsakingi už paskelbtosios 
įstaigos darbuotojų, įpareigotų atlikti 
gamintojo kokybės valdymo sistemos 
auditą, darbo auditą turi patvirtintas 
kvalifikacijas, prilygintas paskelbtosios 
įstaigos darbuotojams, kaip nustatyta VI 
priedo 3.2.6 punkte.

Nepažeidžiant 33 straipsnio 3 dalies, jei 
nacionalinė institucija yra atsakinga už 
paskelbtųjų įstaigų paskyrimą dėl kitų 
produktų nei medicinos prietaisai, su 
kompetentinga institucija, atsakinga už 
medicinos prietaisus, konsultuojamasi dėl 
visų aspektų, susijusių su medicinos 
prietaisais.

Jei nacionalinė institucija yra atsakinga už 
paskelbtųjų įstaigų paskyrimą dėl kitų 
produktų nei medicinos prietaisai, su 
kompetentinga institucija, atsakinga už 
medicinos prietaisus, konsultuojamasi dėl 
visų aspektų, susijusių su medicinos 
prietaisais. 

Or. en



PE507.972v02-00 34/111 PR\933401LT.doc

LT

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia metinį planą, 
skirtą tarpusavio vertinimui, užtikrinant 
tinkamą rotaciją dėl peržiūros ir peržiūrėtų 
institucijų, ir pateikia jį Komisijai. 
Tarpusavio vertinime gali dalyvauti
Komisija. Tarpusavio vertinimo rezultatai 
pranešami visoms valstybėms narėms ir 
Komisijai, o rezultatų santrauka viešai 
skelbiama.

Valstybės narės parengia metinį planą, 
skirtą tarpusavio vertinimui, užtikrinant 
tinkamą rotaciją dėl peržiūros ir peržiūrėtų 
institucijų, ir pateikia jį Komisijai. 
Tarpusavio vertinime dalyvauja Komisija. 
Tarpusavio vertinimo rezultatai pranešami 
visoms valstybėms narėms ir Komisijai, o 
rezultatų santrauka viešai skelbiama.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbtosios įstaigos turi atitikti 
organizacinius ir bendruosius reikalavimus, 

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

taip pat kokybės valdymo, išteklių ir 
proceso reikalavimus, kurie yra būtini 
siekiant vykdyti užduotis, kurioms jos yra 
skirtos pagal šį reglamentą. Šiuo atžvilgiu 
labai svarbūs yra nuolat paskelbtojoje 
įstaigoje dirbantys administraciniai, 
techniniai ir moksliniai darbuotojai, 
turintys farmakologinių, medicinos ir 
techninių žinių. Būtinieji reikalavimai, 
kuriuos turi atitikti paskelbtosios įstaigos, 
yra nustatyti VI priede. Visų pirma pagal 
VI priedo 1.2 punktą paskelbtosios 
įstaigos organizacinė struktūra yra tokia 
ir ji turi veikti taip, kad užtikrintų savo 
veiklos nepriklausomumą, objektyvumą ir 
nešališkumą, ir išvengtų interesų 
konfliktų. 

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Paskelbtoji įstaiga turi nuolat joje 
dirbančius techninių sričių, susijusių su 
prietaisų veiksmingumo vertinimu, ir 
medicinos srities kompetentingus 
darbuotojus ir ekspertus. Jie turi 
įgaliojimus įstaigos viduje vertinti 
subrangovų kokybę.
Subrangos sutartys sudaromos su 
viešosiomis įstaigomis. Rangos sutartys 
taip pat gali būti sudaromos su išorės 
ekspertais, kai norima įvertinti 
inovatyvius medicinos prietaisus arba 
technologijas ir kai tam nepakanka 
klinikinių žinių.

Or. en
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paskelbtosios įstaigos viešai skelbia 
subrangovų ir pavaldžių įstaigų sąrašą, 
taip pat konkrečias užduotis, už kurių 
vykdymą jie atsako.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitikties vertinimo darbas gali būti 
pavedamas subrangovui arba atliekamas 
pavaldžių įstaigų tik pritarus juridiniam ar 
fiziniam asmeniui, kuris kreipėsi dėl 
atitikties vertinimo.

3. Atitikties vertinimo darbas gali būti 
pavedamas subrangovui arba atliekamas 
pavaldžių įstaigų tik aiškiai pritarus 
juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuris 
kreipėsi dėl atitikties vertinimo.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbtosios įstaigos saugo, kad galėtų 
pateikti nacionalinei valdžios institucijai, 
atsakingai už paskelbtąsias įstaigas, 
atitinkamus dokumentus dėl subrangovo 
arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jų 
atlikto darbo patikrinimo pagal šį 
reglamentą.

4. Paskelbtosios įstaigos bent kartą per 
metus pateikia nacionalinei valdžios 
institucijai, atsakingai už paskelbtąsias 
įstaigas, atitinkamus dokumentus dėl 
subrangovo arba pavaldžios įstaigos 
kvalifikacijos ir jų atlikto darbo 
patikrinimo pagal šį reglamentą.
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Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Duomenys dėl pareiškėjo atitikties 
vertinimo įstaigos neatitikties VI priede 
nustatytiems reikalavimams nustatomi per 
vertinimo procesą ir juos aptaria 
nacionalinė institucija, atsakinga už 
paskelbtąsias įstaigas, ir bendro vertinimo 
grupė. Nacionalinė valdžios institucija 
vertinimo ataskaitoje nurodo priemones, 
kurių ji imsis siekdama užtikrinti šios 
pareiškėjo atitikties vertinimo įstaigos 
atitiktį VI priede išdėstytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Bendro vertinimo grupė teikia savo 
nuomonę dėl vertinimo ataskaitos ir 
paskelbimo pranešimo projekto per 
21 dieną nuo šių dokumentų gavimo ir 
Komisija nedelsdama pateikia šią nuomonę 
MPKG. Per 21 dieną nuo bendro vertinimo 
grupės nuomonės gavimo MPKG pateikia 
rekomendaciją dėl paskelbimo pranešimo 
projekto. Atitinkama nacionalinė valdžios 
institucija savo sprendimą dėl 
paskelbtosios įstaigos paskyrimo 
pagrindžia šia MPKG rekomendacija. 
Jeigu jos sprendimas skiriasi nuo
rekomendacijos, nacionalinė valdžios 
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institucija pateikia MPKG visus reikiamus 
įrodymus.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, yra 
atsakinga už paskelbtųjų įstaigų 
paskyrimą kitų produktų nei medicinos 
prietaisai srityje, kompetentinga 
medicinos prietaisų institucija pateikia 
dar iki paskelbimo pranešimo pateikimo 
palankią nuomonę dėl paskelbimo 
pranešimo ir jo taikymo srities.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kai valstybė narė ar Komisija pareiškia 
prieštaravimus pagal 7 dalį, paskelbimo 
pranešimo galiojimas sustabdomas. Šiuo 
atveju Komisija pateikia šį klausimą 
svarstyti MPKG per 15 dienų nuo 
laikotarpio, nurodyto 7 dalyje, pabaigos. 
Pasitarusi su suinteresuotosiomis šalimis, 
MPKG pateikia savo nuomonę ne vėliau 
kaip per 28 dienas nuo tos dienos, kai 
klausimas buvo jai perduotas nagrinėti. 
Jeigu skelbiančioji valstybė narė nesutinka 
su MPKG nuomone, ji gali prašyti 
Komisijos pateikti savo nuomonę. 

8. Kai valstybė narė ar Komisija pareiškia 
prieštaravimus pagal 7 dalį, paskelbimo 
pranešimo galiojimas sustabdomas 
nedelsiant. Šiuo atveju Komisija pateikia 
šį klausimą svarstyti MPKG per 15 dienų 
nuo laikotarpio, nurodyto 7 dalyje, 
pabaigos. Pasitarusi su suinteresuotosiomis 
šalimis, MPKG pateikia savo nuomonę ne 
vėliau kaip per 28 dienas nuo tos dienos, 
kai klausimas buvo jai perduotas nagrinėti. 
Jeigu skelbiančioji valstybė narė nesutinka 
su MPKG nuomone, ji gali prašyti 
Komisijos pateikti savo nuomonę. 

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija viešai paskelbia įstaigų, 
kurioms suteiktas paskelbtųjų įstaigų 
statusas pagal šį reglamentą, sąrašą, 
įskaitant suteiktus identifikavimo numerius 
ir veiklą, kuriai atlikti jos yra paskelbtos. 
Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų 
nuolat atnaujinamas.

2. Komisija viešai ir visuomenei lengvai 
prieinama forma paskelbia įstaigų, 
kurioms suteiktas paskelbtųjų įstaigų 
statusas pagal šį reglamentą, sąrašą, 
įskaitant suteiktus identifikavimo numerius 
ir veiklą, kuriai atlikti jos yra paskelbtos. 
Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų 
nuolat atnaujinamas.

Or. en
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbtosios įstaigos nedelsdamos 
informuoja nacionalinės valdžios 
instituciją, atsakingą už paskelbtąsias 
įstaigas, apie visus pakeitimus, ypač dėl jų 
personalo, patalpų, pavaldžių įstaigų ir 
subrangovų, kurie gali turėti įtakos 
VI priede nustatytų reikalavimų laikymuisi 
arba jų pajėgumui atlikti atitikties 
vertinimo procedūras, susijusias su 
prietaisais, kurioms jos yra paskirtos.

Paskelbtosios įstaigos nedelsdamos, bet ne 
vėliau kaip per 15 dienų informuoja 
nacionalinės valdžios instituciją, atsakingą 
už paskelbtąsias įstaigas, apie visus 
pakeitimus, ypač dėl jų personalo, patalpų, 
pavaldžių įstaigų ir subrangovų, kurie gali 
turėti įtakos VI priede nustatytų 
reikalavimų laikymuisi arba jų pajėgumui 
atlikti atitikties vertinimo procedūras, 
susijusias su prietaisais, kurioms jos yra 
paskirtos.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paskelbtosios įstaigos nedelsdamos 
atsako į jų ar kitos valstybės narės 
institucijos arba Komisijos pateiktas 
užklausas, susijusias su jų atliktu atitikties 
vertinimu. Atsakinga už paskelbtąsias 
įstaigas valstybės narės, kurioje tokia 
įstaiga yra įsisteigusi, nacionalinė valdžios 
institucija užtikrina, kad būtų nagrinėjamos 
visos kitos valstybės narės valdžios 
institucijos arba Komisijos pateiktos 
užklausos, nebent esama teisėtos 
priežasties to nedaryti; tokiu atveju abi 
šalys gali konsultuotis su MPKG. 
Paskelbtoji įstaiga ar nacionalinė valdžios 
institucija, atsakinga už paskelbtąsias 
įstaigas, gali reikalauti, kad bet kokia 
informacija, perduota kitos valstybės 
narės institucijoms arba Komisijai, būtų 

2. Paskelbtosios įstaigos nedelsdamos, bet 
ne vėliau kaip per 15 dienų atsako į jų ar 
kitos valstybės narės institucijos arba 
Komisijos pateiktas užklausas, susijusias 
su jų atliktu atitikties vertinimu. Atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas valstybės narės, 
kurioje tokia įstaiga yra įsisteigusi, 
nacionalinė valdžios institucija užtikrina, 
kad būtų nagrinėjamos visos kitos 
valstybės narės valdžios institucijos arba 
Komisijos pateiktos užklausos. Jeigu yra 
teisėta priežastis to nedaryti, paskelbtosios 
įstaigos paaiškina šias priežastis ir 
konsultuojasi su MPKG, kuri tuomet 
priima rekomendaciją. Nacionalinė 
valdžios institucija, atsakinga už 
paskelbtąsias įstaigas, laikosi MPKG 
rekomendacijos.
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laikoma konfidencialia.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nacionalinė valdžios institucija, atsakinga 
už paskelbtąsias įstaigas, nedelsdama, bet 
ne vėliau kaip per 10 dienų informuoja 
Komisiją ir kitas valstybes nares apie 
kiekvieną paskelbimo pranešimo galiojimo 
sustabdymą, apribojimą ar atsiėmimą.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Nacionalinė valdžios institucija, 
atsakinga už paskelbtąsias įstaigas, 
įvertina, ar priežastys, dėl kurių buvo 
pakeisti paskelbtųjų įstaigų įgaliojimai, turi 
įtakos sertifikatams, kuriuos išduoda 
paskelbtoji įstaiga, ir per tris mėnesius po 
pranešimo apie pakeitimus, pateikia išvadų 
ataskaitą Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms. Jei reikia užtikrinti rinkoje esančių 
prietaisų saugą, ši institucija nurodo 
paskelbtajai įstaigai sustabdyti arba 
panaikinti per tinkamą laikotarpį, kurį 
nustatė institucija (bet ne vėliau kaip per 
30 dienų nuo ataskaitos paskelbimo), 
visus sertifikatus, kurie buvo išduoti 
nepagrįstai. Jei paskelbtoji įstaiga to 
nepadaro per nustatytą laikotarpį arba 



PE507.972v02-00 42/111 PR\933401LT.doc

LT

paskelbtąsias įstaigas, pati sustabdo ar 
panaikina nepagrįstai išduotus sertifikatus.

nutraukia savo veiklą, nacionalinė valdžios 
institucija, atsakinga už paskelbtąsias 
įstaigas, pati sustabdo ar panaikina 
nepagrįstai išduotus sertifikatus.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija arba paskelbtoji įstaiga, 
prisiimanti paskelbtosios įstaigos, kurią 
paveikė įgaliojimų pakeitimas, funkcijas, 
apie tai nedelsdama praneša Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir kitoms 
paskelbtosioms įstaigoms.

Institucija arba paskelbtoji įstaiga, 
prisiimanti paskelbtosios įstaigos, kurią 
paveikė įgaliojimų pakeitimas, funkcijas, 
apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 
10 dienų praneša Komisijai, kitoms 
valstybėms narėms ir kitoms 
paskelbtosioms įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija užtikrina, kad būtų 
organizuojamas ir vyktų tinkamas 
paskelbtųjų įstaigų veiklos koordinavimas 
ir bendradarbiavimas, sudarydama 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupę 
medicinos prietaisų srityje, įskaitant 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisus.
Ši grupė susitinka reguliariai, bet ne 
rečiau kaip du kartus per metus.

Or. en
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčiai Mokesčiai už nacionalinių valdžios 
institucijų veiksmus

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį, kuriais nustatomas mokesčių, 
nurodytų 1 dalyje, struktūra ir dydis 
atsižvelgiant į žmonių sveikatos apsaugos 

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį, kuriais nustatomas mokesčių, 
nurodytų 1 dalyje, struktūra ir palyginamas 
dydis atsižvelgiant į žmonių sveikatos 
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ir saugos, inovacijų skatinimo ir sąnaudų 
efektyvumo tikslus. Ypatingas dėmesys 
kreipiamas į paskelbtųjų įstaigų, kurios 
pateikė nacionalinės akreditavimo įstaigos 
išduotą galiojantį sertifikatą, kaip nurodyta 
31 straipsnio 2 dalyje, ir paskelbtųjų 
įstaigų, kurios yra mažos ir vidutinės 
įmonės, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB, interesus. 

apsaugos ir saugos, inovacijų skatinimo,
sąnaudų efektyvumo ir poreikio sukurti 
vienodas veiklos sąlygas visose valstybėse 
narėse tikslus. Ypatingas dėmesys 
kreipiamas į paskelbtųjų įstaigų, kurios 
pateikė nacionalinės akreditavimo įstaigos 
išduotą galiojantį sertifikatą, kaip nurodyta 
31 straipsnio 2 dalyje, ir paskelbtųjų 
įstaigų, kurios yra mažos ir vidutinės 
įmonės, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB, interesus.

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40a straipsnis
Paskelbtųjų įstaigų renkamų mokesčių už 

atitikties vertinimo veiklą skaidrumas
1. Valstybės narės priima standartinių 
paskelbtųjų įstaigų renkamų mokesčių 
taisykles.
2. Mokesčiai yra palyginami visose 
valstybėse narėse. Komisija, per 24 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos, priima gaires, kad palengvintų šių 
mokesčių palyginamumą.
3. Valstybės narės perduoda Komisijai 
savo standartinių mokesčių sąrašą.
4. Nacionalinė valdžios institucija 
užtikrina, kad paskelbtosios įstaigos viešai 
paskelbtų standartinių mokesčių, 
mokamų už atitikties vertinimo veiklą, 
sąrašus. 

Or. en
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus 1 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a skirsnis. Rinkodaros leidimai

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a straipsnis

Bendrieji rinkodaros leidimo principai
1. Nė vieno iš toliau nurodytų prietaisų 
negalima pateikti Sąjungos rinkai, nebent 
pagal 41c straipsnyje nurodytą 
centralizuotą procedūrą ir laikantis šio 
reglamento nuostatų buvo išduotas 
Sąjungos rinkodaros leidimas:
– inovatyvių implantuojamų prietaisų,
– 1 straipsnio 4 dalyje nurodytų 
inovatyvių prietaisų,
– 1 straipsnio 5 dalyje ir VII priedo 5.3 
punkte (11 taisyklė) nurodytų inovatyvių 
prietaisų, arba
– inovatyvių prietaisų, kurie yra
pagaminti naudojant žmogaus ar 
gyvūninės kilmės audinius ar ląsteles arba 
jų darinius, kurie yra negyvybingi arba 
padaryti negyvybingais.
2. Nė vieno iš toliau nurodytų prietaisų 
negalima pateikti valstybės narės rinkai, 
nebent pagal 41d straipsnyje nurodytą 
decentralizuotą procedūrą ir laikantis šio 
reglamento nuostatų buvo išduotas 
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nacionalinis rinkodaros leidimas:
– III klasės prietaisų, 

– neinovatyvių implantuojamų prietaisų,
– 1 straipsnio 4 dalyje nurodytų 
neinovatyvių prietaisų,
– 1 straipsnio 5 dalyje ir VII priedo 5.3 
punkte (11 taisyklė) nurodytų 
neinovatyvių prietaisų, arba 
– neinovatyvių prietaisų, kurie yra 
pagaminti naudojant žmogaus ar 
gyvūninės kilmės audinius ar ląsteles arba 
jų darinius, kurie yra negyvybingi arba 
padaryti negyvybingais.
3. Nukrypstant nuo 2 dalies, gamintojas 
gali nuspręsti prašyti išduoti rinkodaros 
leidimą 2 dalyje nurodytiems prietaisams 
pagal centralizuotą procedūrą.
4. Komisija, atsižvelgdama į technikos 
pažangą, įgaliojama pagal 89 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šio 
straipsnio 1 dalyje nustatyto sąrašo 
pakeitimo. 
5. 1 ir 2 dalyse nurodytiems prietaisams, 
kurie Sąjungos rinkai jau buvo pateikti 
įsigaliojus šiam reglamentui, taikomas 
rinkodaros leidimo reikalavimas pagal 
šiame skirsnyje nustatytas procedūras 
pasibaigus jų sertifikato galiojimo 
terminui. 
6. Pagal šio skirsnio nuostatas išduotas 
rinkodaros leidimas galioja penkerius 
metus.
Rinkodaros leidimą galima pratęsti po 
penkerių metų, remiantis Agentūros 
atliktu pakartotinu pavojingumo ir 
naudingumo balanso įvertinimu.
7. Visas paraiškas dėl rinkodaros leidimo 
ir pagal 41c, 41d, 41e ir 41f straipsnių 
nuostatas išduotus rinkodaros leidimus, 
taip pat 41b straipsnyje nurodytą 
informaciją Komisija arba valstybės narės 
nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo paraiškų gavimo įrašo į 41b 
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straipsnio 1 dalyje nurodytą elektroninę 
sistemą.
Prieš pradėdamas paraiškos dėl medicinos 
prietaiso peržiūrą, Medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komitetas, kaip 
nurodyta 41c straipsnyje, arba 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija patikrina, ar dėl 
to paties medicinos prietaiso nepateikta 
kita paraiška. 

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
41 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41b straipsnis

Elektroninė rinkodaros leidimų sistema
1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, sukuria ir valdo 
elektroninę sistemą, skirtą paraiškoms dėl 
rinkodaros leidimų ir pagal šį skirsnį 
išduotiems rinkodaros leidimams, ir 
kaupia bei apdoroja šią informaciją:
– gamintojo pavadinimą,
– medicinos prietaiso pavadinimą ir 
rizikos klasę,
– taikytiną procedūrą,
– jei tai decentralizuota procedūra, 
valstybę narę, kurioje gamintojas pateikė 
paraišką, 
– prie paraiškos dėl rinkodaros leidimo 
pridedamus dokumentus,
– medicinos prietaiso vertinimo ataskaitą, 
parengtą per rinkodaros leidimo išdavimo 
procedūrą,
– rinkodaros leidimo patvirtinimo datą ir, 
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jei skiriasi, prietaiso pateikimo rinkai 
datą,
– bet kurią kitą informaciją, susijusią su 
rinkodaros leidimo sustabdymu arba 
panaikinimu.
2. Elektroninėje sistemoje lyginamą ir 
tvarkomą informaciją, susijusią su 
centralizuota procedūra, kaip nurodyta 
41c straipsnyje, į elektroninę registravimo 
sistemą įrašo Europos vaistų agentūra.
Elektroninėje sistemoje sukauptą ir 
apdorotą informaciją, susijusią su 
decentralizuota procedūra, kaip nurodyta 
41d straipsnyje, į elektroninę registravimo 
sistemą įrašo valstybės narės.
3. Tais atvejais, kai šią informaciją reikia 
atnaujinti atsižvelgiant į prietaiso 
pateikimą rinkai, teikimo rinkai 
sustabdymą arba atšaukimą iš rinkos, 
gamintojas nedelsdamas informuoja, kai 
tinkama, Agentūrą arba nacionalinę 
kompetentingą instituciją, kuri nedelsiant 
atnaujina informaciją elektroninėje 
sistemoje.
4. Su elektroninėje sistemoje sukaupta ir 
apdorota informacija, susijusia su 
paraiškomis dėl rinkodaros leidimų, gali 
susipažinti tik valstybės narės, Agentūra ir 
Komisija. 
Su elektroninėje sistemoje sukaupta ir 
apdorota informacija, susijusia su 
išduotais rinkodaros leidimais, gali 
susipažinti visuomenė. 

Or. en
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
41 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41c straipsnis

Centralizuota procedūra
1. Remiantis 41d straipsnio nuostatomis 
šiuo straipsniu įsteigiamas Medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komitetas. 
Komitetas priklauso Europos vaistų 
agentūrai. 
2. Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetas rengia Agentūrai skirtas 
nuomones visais klausimais, susijusiais su 
pagal centralizuotą procedūrą pateiktų 
paraiškų priimtinumu, leidimo teikti 
rinkai implantuojamus prietaisus ir 
prietaisus, kuriuose yra arba naudojamos 
aktyvios medžiagos, išdavimu, pakeitimu, 
sustabdymu arba panaikinimu.
3. Kiekvienoje pagal 41a straipsnio 1 dalį 
pateiktoje paraiškoje, kai tinkama, 
nurodoma išsami informacija ir 
dokumentai, kaip nustatyta VII, IX ir X 
prieduose.
4. Pateikiant paraišką, Agentūrai 
sumokamas paraiškos nagrinėjimo 
mokestis.
5. Agentūra užtikrina, kad Medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
nuomonė parengiama per 210 dienų nuo 
tinkamos paraiškos gavimo.
Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetui suteikiama ne mažiau kaip 80 
dienų nuo paraiškos gavimo, per kurias 
jis turi išnagrinėti prie paraiškos dėl 
rinkodaros leidimo pridedamuose 
dokumentuose pateiktus mokslinius 
duomenis. Agentūra, atsižvelgdama į 
tinkamai pagrįstą Medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komiteto prašymą, gali 
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šį terminą pratęsti.
6. Komitetas gali tik vieną kartą prašyti, 
kad gamintojas pateiktų papildomą 
informaciją, kuri, atsižvelgiant į 
moksliškai pagrįstas priežastis, yra būtina 
norint toliau nagrinėti paraišką dėl 
rinkodaros leidimo. Taip pat gali būti 
reikalaujama pateikti pavyzdžius ar 
apsilankyti gamintojo patalpose. Pateikus 
tokį prašymą, 5 dalyje nurodytas terminas 
sustabdomas iki tol, kol pateikiama 
prašoma papildoma informacija.
7. Komisija, konsultuodamasi su 
Agentūra, valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis, parengia 
išsamius nurodymus dėl paraiškos išduoti 
rinkodaros leidimą pateikimo formos.
8. Jeigu Medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komiteto manymu norint baigti 
paraiškos nagrinėjimą tai yra būtina, jis 
gali prašyti, kad būtų atliktas specifinis 
pareiškėjo atitinkamo medicinos prietaiso 
gamybos vietos patikrinimas. Tokie 
patikrinimai atliekami iš anksto apie juos 
neįspėjant.
Patikrinimą per 5 dalyje nustatytą terminą 
atlieka tinkamas kvalifikacijas turintys 
valstybių narių inspektoriai. Šiuos 
inspektorius gali lydėti Medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
paskirtas pranešėjas arba ekspertas.
9. Agentūra nedelsdama informuoja 
pareiškėją, jeigu Medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komiteto nuomonėje 
nurodoma, kad:
(a) paraiška neatitinka rinkodaros leidimo 
kriterijų, išdėstytų šiame reglamente;
(b) prie paraiškos pridėti dokumentai 
neatitinka šio reglamento nuostatų arba 
juos reikia iš dalies pakeisti ar papildyti;
(c) rinkodaros leidimą galima išduoti tik 
įvykdžius tam tikras sąlygas;
(d) atitinkamo medicinos prietaiso 
rinkodaros leidimą reikia atmesti dėl to, 
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kad prietaisas neatitinka šio reglamento.
10. Pareiškėjas, per 15 dienų nuo 9 dalyje 
nurodytos nuomonės gavimo, gali raštu 
informuoti Agentūrą apie savo ketinimą 
prašyti, kad nuomonė būtų nagrinėjama 
iš naujo. Tokiu atveju pareiškėjas per 60 
dienų nuo nuomonės gavimo perduoda 
Agentūrai išsamų tokio prašymo 
pagrindimą.
Per 60 dienų nuo prašymo pagrindimo 
gavimo Medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komitetas pakartotinai 
išnagrinėja savo nuomonę pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
62 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje nustatytas sąlygas. Priimtos 
išvados motyvai pridedami prie galutinės 
nuomonės.
11. Agentūra, per 15 dienų nuo galutinės 
nuomonės priėmimo, siunčia Medicinos 
prietaisų rinkodaros leidimų komiteto 
galutinę nuomonę Komisijai, valstybėms 
narėms ir pareiškėjui, kartu ji prideda 
ataskaitą, kurioje aprašomas medicinos 
prietaiso vertinimo Medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komitete procesas ir 
nurodomi šio komiteto priimtų išvadų 
motyvai.
12. Jei pareiškėjas atsiima Agentūrai 
pateiktą paraišką dėl rinkodaros leidimo 
iki nuomonės apie tą paraišką pareiškimo, 
pareiškėjas pateikia Agentūrai tokio 
atsisakymo priežastis. Agentūra suteikia 
galimybę visuomenei susipažinti su šia 
informacija ir paskelbia vertinimo 
ataskaitą, jei įmanoma, išbraukus visą 
konfidencialaus pobūdžio komercinę 
informaciją.
13. Per 15 dienų nuo nuomonės, 
nurodytos 11 dalyje, gavimo, Komisija 
parengia sprendimo dėl paraiškos 
projektą.
Jei sprendimo projektas skiriasi nuo 
Agentūros nuomonės, Komisija prideda 
išsamų neatitikimo priežasčių 
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paaiškinimą.
Sprendimo projektas perduodamas 
valstybėms narėms ir pareiškėjui.
Valstybės narės per 22 dienas pateikia 
savo raštiškas pastabas dėl Komisijos 
sprendimo projekto. Tačiau jei sprendimą 
reikia priimti skubos tvarka, Medicinos 
prietaisų komiteto pirmininkas gali 
nustatyti trumpesnį terminą, 
atsižvelgdamas į skubos laipsnį. Šis 
terminas, išskyrus išimtinius atvejus, 
neturi būti trumpesnis nei 5 dienos.
14. Valstybės narės gali pateikti rašytinį 
prašymą, kad 13 dalyje nurodytas 
sprendimo projektas būtų aptariamas 
plenariniame Medicinos prietaisų 
komiteto posėdyje. Tokiame prašyme 
valstybės narės nurodo išsamias 
priežastis.
Jei, Komisijos nuomone, valstybės narės 
raštiškose pastabose keliami svarbūs nauji 
mokslinio ar techninio pobūdžio 
klausimai, kurie nebuvo nagrinėti
Agentūros nuomonėje, Medicinos 
prietaisų komiteto pirmininkas sustabdo 
procedūrą ir grąžina paraišką Agentūrai 
toliau nagrinėti.
15. Galutinį sprendimą Komisija priima 
per 30 dienų nuo 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros 
pabaigos.
16. Atsisakymas išduoti rinkodaros 
leidimą reiškia draudimą pateikti 
Sąjungos rinkai 41a straipsnio 1 dalyje 
nurodytus prietaisus.
17. Išdavus rinkodaros leidimą, 
rinkodaros leidimo turėtojas praneša 
Agentūrai apie faktines medicinos 
prietaiso pateikimo rinkai valstybėse 
narėse datas, atsižvelgdamas į įvairius 
leidžiamus pateikimus.
18. Rinkodaros leidimo turėtojas taip pat 
praneša Agentūrai, jei produkto teikimas 
rinkai laikinai sustabdomas arba visiškai 
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nutraukiamas, ir šiuo atžvilgiu nurodo 
medicinines ir (arba) ekonomines 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
41 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41d straipsnis

Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetas

1. Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetą sudaro:
(a) vienas narys ir vienas pakaitinis narys, 
kuriuos skiria kiekviena valstybė narė 
pagal šio straipsnio 3 dalį; 
(b) šeši nariai, kuriuos, atsižvelgdama į 
viešai skelbiamo konkurso rezultatus, 
skiria Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
komitetas turėtų atitinkamą patirtį 
medicinos prietaisų srityje; 
(c) vienas narys ir vienas pakaitinis narys, 
kuriuos, atsižvelgdama į viešai skelbiamo 
konkurso rezultatus ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, skiria Komisija tam, 
kad būtų atstovaujama sveikatos 
priežiūros specialistams;
(d) vienas narys ir vienas pakaitinis narys, 
kuriuos, atsižvelgdama į viešai skelbiamo 
konkurso rezultatus ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, skiria Komisija tam, 
kad būtų atstovaujama pacientų 
organizacijoms.
Pakaitiniai nariai atstovauja nariams ir 
už juos balsuoja, kai narių nėra. 
Pakaitiniai nariai, nurodyti a punkte, gali 
būti paskirti pranešėjais pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 



PE507.972v02-00 54/111 PR\933401LT.doc

LT

62 straipsnį. 
2. Valstybė narė gali įgalioti kitą valstybę 
narę vykdyti jai paskirtas užduotis 
Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitete. Kiekviena valstybė narė gali 
atstovauti ne daugiau kaip vienai kitai 
valstybei narei. 
3. Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komiteto nariai ir pakaitiniai nariai 
skiriami remiantis atitinkama jų patirtimi 
medicinos prietaisų srityje, kad būtų 
užtikrinta aukščiausio lygio specialistų 
kvalifikacija ir visapusiška atitinkama 
patirtis. Šiuo tikslu valstybės narės 
palaiko ryšius su Agentūros valdyba ir 
Komisija siekdamos užtikrinti, kad 
galutinė Medicinos prietaisų rinkodaros 
leidimų komiteto sudėtis atitiktų 
mokslines sritis, kuriose šis komitetas 
vykdo užduotis. 
4. Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komiteto nariai ir pakaitiniai nariai 
skiriami trejų metų kadencijai su 
galimybe vieną kartą pratęsti kadenciją ir 
po to dar kartą ją pratęsti pagal 1 dalyje 
nurodytas procedūras. Komitetas iš savo 
tikrųjų narių išsirenka pirmininką trejų 
metų kadencijai, kuri gali būti vieną kartą 
pratęsta. 
5. Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetui taikomos Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 61 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 
8 dalys. 
6. Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komiteto įgaliojimai apima visus 
medicinos prietaisų vertinimo pagal 41c ir 
41f straipsniuose numatytas procedūras 
aspektus.

Or. en
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
41 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41e straipsnis

Decentralizuota procedūra
1. Valstybės narės, naudodamosi 41b 
straipsnyje nurodyta elektronine 
rinkodaros leidimų sistema, patikrina, ar 
šiuo metu nėra peržiūrima jokia kita 
paraiška ir ar tam pačiam medicinos 
prietaisui nebuvo išduotas kitas 
rinkodaros leidimas.
2. Kai valstybė narė nustato, kad kita 
paraiška išduoti rinkodaros leidimą tam 
pačiam medicinos prietaisui nagrinėjama 
kitoje valstybėje narėje, suinteresuotoji 
valstybė narė turi atsisakyti nagrinėti 
paraišką ir nedelsiant informuoti 
pareiškėją.
3. Kai valstybė narė išdavė rinkodaros 
leidimą medicinos prietaisui, dėl kurio 
kitoje valstybėje narėje nagrinėjama 
paraiška išduoti rinkodaros leidimą, 
pastaroji valstybė narė atsisako nagrinėti 
paraišką ir nedelsiant informuoja 
pareiškėją.
4. Valstybės narės imasi visų tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad rinkodaros 
leidimo išdavimo 41a straipsnio 2 dalyje 
nurodytiems medicinos prietaisams 
procedūra būtų užbaigta per ne ilgiau 
kaip 210 dienų nuo galiojančios paraiškos 
pateikimo.
5. Valstybės narės kompetentinga 
nacionalinė institucija gali tik vieną kartą 
prašyti, kad gamintojas pateiktų 
papildomą informaciją, kuri, atsižvelgiant 
į moksliškai pagrįstas priežastis, yra 
būtina norint toliau nagrinėti paraišką dėl 
rinkodaros leidimo. Taip pat gali būti 
reikalaujama pateikti pavyzdžius ar 
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apsilankyti gamintojo patalpose. 4 dalyje 
nurodytas terminas sustabdomas iki tol, 
kol bus pateikta papildoma prašoma 
informacija, bet ne ilgiau kaip 60 dienų.
6. Jei pareiškėjas atsiima valstybių narių 
kompetentingai institucijai pateiktą 
paraišką dėl rinkodaros leidimo iki 
nuomonės apie paraišką pateikimo, 
pareiškėjas pateikia tos valstybės narės 
kompetentingai institucijai tokio poelgio 
priežastis. Nacionalinė kompetentinga 
institucija suteikia galimybę visuomenei 
susipažinti su šia informacija ir paskelbia 
įvertinimo ataskaitą, jei įmanoma, 
išbraukus visą konfidencialaus pobūdžio 
komercinę informaciją.
7. Atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija iš karto 
informuoja pareiškėją apie išduotą 
rinkodaros leidimą.
8. Nacionalinė kompetentinga institucija 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 15 
dienų viešai skelbia rinkodaros leidimą.
9. Nacionalinė kompetentinga institucija 
parengia vertinimo ataskaitą ir pateikia 
pastabas dėl dokumentų, visų pirma dėl 
klinikinių bandymų rezultato ir rizikos 
valdymo sistemos.
10. Nacionalinė kompetentinga 
institucija, išbraukus visą komercinio 
pobūdžio konfidencialią informaciją, 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 15 
dienų viešai paskelbia vertinimo ataskaitą 
ir nurodo savo nuomonės motyvus.
11. Valstybės narės informuoja Agentūrą 
apie visus rinkodaros leidimus, kuriuos 
jos išdavė. 
12. Išdavus rinkodaros leidimą, 
rinkodaros leidimo turėtojas informuoja 
leidimą išdavusios valstybės narės 
kompetentingą instituciją apie faktinę 
medicinos prietaiso pateikimo tos 
valstybės narės rinkai datą.
13. Rinkodaros leidimo turėtojas taip pat 
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praneša kompetentingai institucijai, jei 
medicinos prietaiso teikimas rinkai 
laikinai sustabdomas arba visiškai 
nutraukiamas, ir šiuo atžvilgiu nurodo 
medicinines ir (arba) ekonomines 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
41 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41f straipsnis

Pagal decentralizuotą procedūrą išduoto 
rinkodaros leidimo abipusis pripažinimas
1. Pagal 78 straipsnį įsteigta MPKG turi 
pareigą nagrinėti visus klausimus, 
susijusius su daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje išduotais rinkodaros 
leidimais tiems medicinos prietaisams, 
kuriems rinkodaros leidimą galima 
išduoti pagal 41e straipsnyje nustatytą 
procedūrą.
2. Pareiškėjas, siekdamas gauti 
rinkodaros leidimą tokiam medicinos 
prietaisui daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje, pateikia šių valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms paraišką, 
pagrįstą identišku dokumentų rinkiniu. 
Dokumentų rinkinyje pateikiama 
informacija ir dokumentai, nurodyti šio
reglamento VIII, IX ir X prieduose. 
Pateikiamuose dokumentuose turi būti 
sąrašas valstybių narių, susijusių su šia 
paraiška. Pareiškėjas pareikalauja, kad 
viena valstybė narė veiktų kaip 
„referencinė valstybė narė“ ir parengtų 
medicinos prietaiso vertinimo ataskaitą 
pagal 3 ar 4 dalis. 
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3. Jei paraiškos pateikimo metu medicinos 
prietaisui jau buvo išduotas rinkodaros 
leidimas, susijusios valstybės narės 
pripažįsta referencinės valstybės narės 
(kuri yra pirmoji rinkodaros leidimą 
išdavusi valstybė narė) išduotą rinkodaros 
leidimą. Šiuo tikslu rinkodaros leidimo 
turėtojas prašo, kad referencinė valstybė 
narė atnaujintų galiojančią medicinos 
prietaiso, kuriam buvo išduotas 
rinkodaros leidimas, vertinimo ataskaitą. 
Referencinė valstybė narė atnaujina 
vertinimo ataskaitą per 90 dienų nuo 
priimtinos paraiškos gavimo datos. 
Vertinimo ataskaita, įskaitant kitą svarbią 
informaciją ir dokumentus, siunčiama 
susijusioms valstybėms narėms ir 
pareiškėjui.
4. Tais atvejais, kai medicinos prietaisui 
rinkodaros leidimas nebuvo išduotas 
paraiškos pateikimo metu, pareiškėjas 
prašo, kad referencinė valstybė narė 
parengtų vertinimo ataskaitos projektą. 
Referencinė valstybė narė parengia 
ataskaitą per 120 dienų nuo priimtinos 
paraiškos gavimo datos ir siunčia ją 
susijusioms valstybėms narėms ir 
pareiškėjui.
5. Per 90 dienų nuo 3 ir 4 dalyje nurodytų 
dokumentų gavimo susijusios valstybės 
narės patvirtina vertinimo ataskaitą ir 
atitinkamai informuoja referencinę 
valstybę narę. Referencinė valstybė narė 
įregistruoja visų šalių susitarimą, 
užbaigia procedūrą ir atitinkamai 
informuoja pareiškėją.
6. Kiekviena valstybė narė, kurioje pagal 
2 dalį pateikta paraiška, per 30 dienų nuo 
susitarimo pripažinimo priima sprendimą 
pagal patvirtintą vertinimo ataskaitą.
7. Jei per 5 dalyje nustatytą terminą 
susijusi valstybė narė negali patvirtinti 
vertinimo ataskaitos galimos rimtos 
rizikos visuomenės sveikatai pagrindu, ji 
išsamiai paaiškina priežastis, nulėmusias 
jos sprendimą, referencinei valstybei 
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narei, kitoms susijusioms valstybėms 
narėms ir pareiškėjui. Apie klausimus, dėl 
kurių nesutariama, nedelsiant 
informuojama MPKG. 
8. MPKG visos valstybės narės, nurodytos 
7 dalyje, stengiasi pasiekti susitarimą dėl 
veiksmų, kurių bus imtasi. Jos suteikia 
pareiškėjui galimybę išdėstyti savo požiūrį 
žodžiu arba raštu. Jei per 60 dienų nuo 
pranešimo apie klausimus, dėl kurių 
nesutariama, valstybės narės pasiekia 
susitarimą, referencinė valstybė narė 
įregistruoja susitarimą, baigia procedūrą 
ir atitinkamai informuoja pareiškėją. 
Taikoma 6 dalis. 
9. Jei valstybėms narėms nepavyksta 
pasiekti susitarimo per 7 dalyje nustatytą 
60 dienų terminą, apie tai nedelsiant 
pranešama Agentūrai, siekiant taikyti 
procedūrą pagal 41g straipsnį. Agentūrai 
pateikiamas išsamus pareiškimas apie 
klausimus, dėl kurių valstybėms narėms 
nepavyko pasiekti susitarimo ir apie jų 
nesutarimų priežastis. Kopija perduodama 
pareiškėjui.
10. Vos tik pranešama pareiškėjui apie 
klausimo svarstymo perdavimą Agentūrai, 
jis nedelsiant siunčia Agentūrai 2 dalyje 
nurodytos informacijos ir dokumentų 
kopiją.
11. Atsižvelgdamos į 9 dalyje nurodytas 
aplinkybes, valstybės narės, kurios 
patvirtino referencinės valstybės narės 
vertinimo ataskaitą, remdamosi pareiškėjo 
prašymu gali išduoti rinkodaros leidimą 
medicinos prietaisui nelaukdamos 41g 
straipsnyje nurodytos procedūros 
rezultato. Šiuo atveju rinkodaros leidimas 
išduodamas, nepažeidžiant tos procedūros 
rezultato.

Or. en
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
41 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41g straipsnis

Arbitražo procedūra, kai nesutariama dėl 
rinkodaros leidimo, išduoto pagal 

decentralizuotą procedūrą
1. Kai nuoroda daroma į šiame straipsnyje 
nustatytą procedūrą, Medicinos prietaisų 
komitetas apsvarsto nagrinėjamą 
klausimą ir pareiškia motyvuotą nuomonę 
per 60 dienų nuo klausimo perdavimo jam 
dienos.
Skubiais atvejais ir pirmininkui pasiūlius, 
Komitetas gali sutikti dėl trumpesnio 
galutinio termino.
2. Siekdamas apsvarstyti klausimą, 
Medicinos prietaisų komitetas paskiria 
vieną savo narį pranešėju. Komitetas taip 
pat gali paskirti atskirus ekspertus teikti 
konsultacijas konkrečiais klausimais. 
Paskirdamas ekspertus, Komitetas 
apibrėžia jų užduotis ir nurodo tų 
užduočių įvykdymo terminą.
3. Prieš pareikšdamas nuomonę, 
Medicinos prietaisų komitetas suteikia 
galimybę pareiškėjui arba rinkodaros 
leidimo turėtojui pateikti paaiškinimus 
žodžiu arba raštu per jo nurodytą terminą.
Komitetas gali sustabdyti 1 dalyje 
nurodytus terminus, norėdamas leisti 
pareiškėjui arba rinkodaros leidimo 
turėtojui pasiruošti pateikti paaiškinimus.
4. Agentūra nedelsdama informuoja 
pareiškėją arba rinkodaros leidimo 
turėtoją apie Komiteto nuomonę dėl 
susijusio medicinos prietaiso rinkodaros 
leidimo. 
Per 15 dienų nuo Medicinos prietaisų 
komiteto nuomonės gavimo pareiškėjas 
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arba rinkodaros leidimo turėtojas gali 
pranešti Agentūrai raštu apie savo 
ketinimą pareikalauti pakartotinio 
nuomonės nagrinėjimo. Šiuo atveju jis 
siunčia Agentūrai išsamų reikalavimo 
pagrindimą per 60 dienų nuo nuomonės 
gavimo.
Komitetas iš naujo nagrinėja savo 
nuomonę per 60 dienų nuo reikalavimo 
pagrindimo gavimo. Komitetas paskiria 
kitą pranešėją ir prireikus pranešėjo 
padėjėją. Pakartotinio nagrinėjimo 
procedūroje sprendžiami tik pareiškėjo 
arba rinkodaros leidimo turėtojo nurodyti 
nuomonės aspektai ir ji grindžiama tik 
moksliniais duomenimis, kurie buvo 
prieinami Komitetui priimant pradinę 
nuomonę. Pareiškėjas arba rinkodaros 
leidimo turėtojas gali prašyti, kad 
Komitetas per pakartotinio nagrinėjimo 
procedūrą konsultuotųsi su patariamuoju 
komitetu, įsteigtu pagal 78a straipsnį.
Per pakartotinio nagrinėjimo procedūrą 
priimtos išvados motyvai pridedami prie 
šio straipsnio 5 dalyje nurodytos vertinimo 
ataskaitos.
5. Per 15 dienų nuo nuomonės priėmimo, 
Agentūra valstybėms narėms, Komisijai ir 
pareiškėjui arba rinkodaros leidimo 
turėtojui perduoda galutinę Medicinos 
prietaisų komiteto nuomonę, taip pat 
medicinos prietaiso vertinimo ataskaitą, ir 
nurodo savo išvadų motyvus.
Jei nuomonė dėl medicinos prietaiso 
rinkodaros leidimo, išduoto pagal 
decentralizuotą procedūrą, abipusio 
pripažinimo paraiškos, kaip nurodyta 41f 
straipsnyje, yra teigiama, prie nuomonės 
pridedami šie dokumentai:
(a) dokumentų rinkinys, kaip nurodyta 
41f straipsnio 2 dalyje;
(b) bet kokios sąlygos, kurios galėtų daryti 
poveikį rinkodaros leidimui;
(c) duomenys apie visas 
rekomenduojamas sąlygas arba 
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apribojimus, atsižvelgiant į medicinos 
prietaiso saugų ir efektyvų naudojimą;
(d) pasiūlymas dėl medicinos prietaiso 
etiketės ir informacinio lapelio teksto.
6. Per 15 dienų nuo nuomonės, nurodytos 
5 dalyje, gavimo, Komisija parengia 
sprendimo dėl paraiškos projektą, 
kuriame atsižvelgiama į Sąjungos teisę. 
Jei sprendimo projekte numatoma išduoti 
rinkodaros leidimą, pridedami 5 dalyje 
nurodyti dokumentai. 
Jei sprendimo projektas neatitinka 
Agentūros išvados, Komisija taip pat 
prideda išsamų skirtumų priežasčių 
paaiškinimą.
Sprendimo projektas turi būti 
perduodamas valstybėms narėms ir 
pareiškėjui arba rinkodaros leidimo 
turėtojui.
Valstybės narės per 22 dienas pateikia 
savo raštiškas pastabas dėl Komisijos 
sprendimo projekto. Tačiau jei sprendimą 
reikia priimti skubos tvarka, Medicinos 
prietaisų komiteto pirmininkas gali 
nustatyti trumpesnį terminą, 
atsižvelgdamas į skubos laipsnį. Šis 
terminas, išskyrus išimtinius atvejus, 
neturi būti trumpesnis nei 5 dienos.
7. Valstybės narės gali pateikti rašytinį 
prašymą, kad 6 dalyje nurodytas 
sprendimo projektas būtų aptariamas 
plenariniame Medicinos prietaisų 
komiteto posėdyje, kaip nurodyta 
88 straipsnio 1 dalyje. Tokiame prašyme 
valstybės narės nurodo išsamias 
priežastis. 
Jei, Komisijos nuomone, valstybės narės 
raštiškose pastabose keliami svarbūs nauji 
mokslinio ar techninio pobūdžio 
klausimai, kurie nebuvo nagrinėti 
Agentūros nuomonėje, Medicinos 
prietaisų komiteto pirmininkas sustabdo 
procedūrą ir grąžina paraišką Agentūrai 
toliau nagrinėti.
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8. Komisija priima galutinį sprendimą per 
30 dienų nuo 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos procedūros užbaigimo ir 
laikydamasi tos procedūros. Komisija 
atnaujina informaciją apie atitinkamą 
prietaisą elektroninėje sistemoje,
nurodytoje 41b straipsnyje.
9. Atsisakymas išduoti rinkodaros leidimą 
reiškia draudimą atitinkama prietaisą 
pateikti Sąjungos rinkai.
10. Sprendimas, nurodytas 8 dalyje, 
skiriamas visoms valstybėms narėms ir jis 
perduodamas rinkodaros leidimo turėtojui 
arba pareiškėjui. Susijusios valstybės 
narės ir referencinė valstybė narė išduoda 
arba atšaukia rinkodaros leidimą arba 
pakeičia jo sąlygas, siekiant laikytis 
sprendimo, per 30 dienų nuo jo 
paskelbimo. Jos atitinkamai informuoja 
Komisiją ir Agentūrą.

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
41 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41h straipsnis

Rinkodaros leidimo sąlygų keitimas
1. Kiekviena rinkodaros leidimo turėtojo 
paraiška pakeisti pagal 41c, 41e ir 41f 
straipsnių nuostatas išduoto rinkodaros 
leidimo sąlygas teikiama visoms anksčiau 
leidimą prekiauti atitinkamu medicinos 
prietaisu išdavusioms valstybėms narėms. 
Komisijai, konsultuojantis su Agentūra, 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal šio 
reglamento 89 straipsnį siekiant nustatyti 
tinkamas rinkodaros leidimo sąlygų 
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keitimo taisykles.
2. Komisijai pateikto arbitražo atveju 41g 
straipsnyje nurodyta procedūra 
analogiškai taikoma atliktiems rinkodaros 
leidimų sąlygų keitimams.
3. Jei valstybė narė mano, kad pakeisti 
rinkodaros leidimo, kuris buvo išduotas 
pagal šio skyriaus nuostatas, sąlygas arba 
sustabdyti jo galiojimą ar jį panaikinti yra 
būtina, siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, susijusi valstybės narė 
nedelsdama perduoda šį klausimą 
Agentūrai, kad būtų taikoma 41g 
straipsnyje nustatyta procedūra. 
Išimtiniais atvejais, kai, siekiant 
apsaugoti visuomenės sveikatą, yra būtini 
skubūs veiksmai, kol nepriimtas galutinis 
sprendimas, valstybė narė gali sustabdyti 
atitinkamo medicinos prietaiso teikimą 
rinkai ir uždrausti jo naudojimą jos 
teritorijoje. Ne vėliau kaip kitą darbo 
dieną ji informuoja Komisiją, Agentūrą ir 
kitas valstybes nares apie šios priemonės 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Jei tai 1 straipsnio 4 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodyti prietaisai, paskelbtoji 
įstaiga taiko konsultavimosi procedūrą, 
kaip nurodyta atitinkamai VIII priedo II 
skyriaus 6.1 skirsnyje arba IX priedo 
6 skirsnyje.

Jei tai 1 straipsnio 4 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodyti prietaisai, 41c 
straipsnyje nurodytas Medicinos prietaisų 
rinkodaros leidimų komitetas arba 
nacionalinė valdžios institucija taiko 
konsultavimosi procedūrą, kaip nurodyta 
atitinkamai VIII priedo II skyriaus 6.1 
skirsnyje arba IX priedo 6 skirsnyje.

Jei tai prietaisai, kurie patenka į šio 
reglamento taikymo sritį pagal 1 straipsnio 
2 dalies e punktą, paskelbtoji įstaiga taiko
konsultavimosi procedūrą, kaip nurodyta 
atitinkamai VIII priedo II skyriaus 6.2 
skirsnyje arba IX priedo 6 skirsnyje.

Jei tai prietaisai, kurie patenka į šio 
reglamento taikymo sritį pagal 1 straipsnio 
2 dalies e punktą, išduodant rinkodaros 
leidimą taikoma konsultavimosi 
procedūra, kaip nurodyta atitinkamai VIII 
priedo II skyriaus 6.2 skirsnyje arba IX 
priedo 6 skirsnyje.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nukrypstant nuo 41a straipsnio,
prietaisų, priskiriamų IIb klasei, išskyrus 
pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu, kaip 
nustatyta VIII priede, išskyrus jo II skyrių, 
kartu atliekant jo tipinių su techniniais 
dokumentais pateiktų projektavimo 
dokumentų vertinimą. Be to, gamintojas 
gali pasirinkti atitikties įvertinimą pagal 
tipo patikrinimą, kaip apibrėžta IX priede, 
kartu su atitikties įvertinimu pagal gaminio 
atitikties patikrą, kaip nustatyta X priede.

Or. en
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Nukrypstant nuo 41a straipsnio,
prietaisų, priskiriamų IIb klasei, išskyrus 
pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu, kaip 
nustatyta VIII priede, išskyrus jo II skyrių, 
kartu atliekant jo tipinių su techniniais 
dokumentais pateiktų projektavimo 
dokumentų vertinimą. Be to, gamintojas 
gali nuspręsti parengti techninius 
dokumentus, kaip nustatyta II priede, kartu 
su atitikties įvertinimu, grindžiamu 
gaminio atitikties tikrinimu, kaip nurodyta 
X priedo A dalies 7 skirsnyje arba B dalies 
8 skirsnyje.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbtųjų įstaigų įtraukimas Paskelbtųjų įstaigų įtraukimas į atitikties 
vertinimo procedūrą

Or. en
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei pagal atitikties įvertinimo procedūrą
reikalaujama, kad dalyvautų paskelbtoji
įstaiga, gamintojas gali kreiptis į pasirinktą 
paskelbtąją įstaigą, jeigu įstaiga yra 
paskelbta atitikties vertinimo veiklai, 
atitikties vertinimo procedūroms ir 
atitinkamiems prietaisams. Jei gamintojas 
kreipiasi į kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje jis yra registruotas, esančią 
paskelbtąją įstaigą, gamintojas 
informuoja apie tokį kreipimąsi savo 
nacionalinę valdžios instituciją, atsakingą 
už paskelbtąsias įstaigas. Paraiška negali 
būti pateikta kartu daugiau nei vienai 
paskelbtajai įstaigai dėl tos pačios atitikties 
vertinimo veiklos.

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Tam tikrų atitikties vertinimų patikrinimo 

mechanizmas
1. Paskelbtosios įstaigos praneša 
Komisijai apie paraiškas dėl prietaisų, 
priskiriamų III klasei, atitikties 
įvertinimo, išskyrus paraiškas papildyti ar 
atnaujinti galiojančius sertifikatus. Prie 
pranešimo pridedama naudojimo 
instrukcijų projektas, nurodytas I priedo 
19.3 skirsnyje, ir projekto saugos ir 
klinikinių veiksmingumo santrauka, 
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nurodyta 26 straipsnyje. Paskelbtosios 
įstaigos savo pranešime nurodo 
numatomą datą, iki kurios atitikties
įvertinimas bus baigtas. Komisija 
nedelsdama persiunčia pranešimą kartu 
su dokumentais MPKG. 
2. Per 28 dienas nuo 1 dalyje nurodytos 
informacijos gavimo MPKG gali prašyti, 
kad paskelbtoji įstaiga pateiktų 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santrauką prieš išduodama sertifikatą. 
Pateikus pasiūlymą kuriam iš MPKG 
narių arba Komisijai, MPKG sprendžia 
dėl tokio prašymo pateikimo 78 straipsnio 
4 dalyje nustatyta tvarka. Savo prašyme 
MPKG nurodo moksliškai pagrįstą 
sveikatos priežastį dėl konkrečios bylos 
atrinkimo preliminaraus atitikties 
vertinimo santraukai pateikti. Atrenkant 
konkrečią bylą pateikimui, deramai 
laikomasi vienodo požiūrio principo.
Per 5 dienas po to, kai MPKG gavo 
prašymą, paskelbtoji įstaiga apie tai 
praneša gamintojui. 
3. MPKG gali teikti pastabas 
preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukai ne vėliau kaip per 60 dienų po 
to, kai šio santrauka buvo pateikta. Per šį 
laikotarpį ir ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo paraiškos pateikimo MPKG gali 
prašyti papildomos informacijos, kurios 
reikia dėl moksliškai pagrįstų priežasčių 
paskelbtosios įstaigos preliminaraus 
atitikties vertinimo analizei atlikti. Taip 
pat gali būti reikalaujama pateikti 
pavyzdžius ar apsilankyti gamintojo 
patalpose. Kol nebus pateikta prašomos 
papildomos informacijos, pastabų 
pateikimo laikotarpis, nurodytas šios 
pastraipos pirmasis sakinyje, laikinai 
sustabdomas. Vėlesni prašymai dėl 
papildomos informacijos iš MPKG 
nesustabdo laikotarpio pastaboms 
pateikti.
4. Paskelbtoji įstaiga tinkamai atsižvelgia 
į visas pagal 3 dalį gautas pastabas. Ji turi 
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perduoti Komisijai paaiškinimą, kaip į jas 
buvo atsižvelgta, tinkamai pagrįsti, kodėl 
nebuvo atsižvelgta į gautas pastabas, ir 
pateikti savo galutinį sprendimą dėl to 
atitikties įvertinimo. Komisija nedelsdama 
perduoda šią informaciją MPKG. 
5. Kai tai būtina siekiant apsaugoti 
paciento saugą ir visuomenės sveikatą, 
Komisija gali nustatyti, priimdama 
įgyvendinimo teisės aktus, konkrečias 
prietaisų kategorijas ar grupes, išskyrus 
III klasės prietaisus, kurioms iš anksto 
nustatytą laikotarpį taikomos 1–4 dalys. 
Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.
Pagal šios dalies nuostatas taikomos 
priemonės gali būti pateisinamos tik vienu 
ar keliais iš šių kriterijų:
(a) prietaiso arba į technologijų, kuriomis 
jis grindžiamas, novatoriškumas ir 
klinikiniu požiūriu arba visuomenės 
sveikatai reikšmingas poveikis;
(b) konkrečios prietaisų kategorijos ar 
grupės nepageidaujamas naudos ir rizikos 
santykio pokytis dėl moksliškai pagrįstų 
sveikatos priežasčių, susijusių su 
komponentais ar žaliava, arba dėl 
poveikio sveikatai gedimo atveju; 
(c) padidėjęs sunkių padarinių sukėlusių 
incidentų, susijusių su konkrečia prietaisų 
kategorija ar grupe, apie kuriuos pranešta 
pagal 61 straipsnį, skaičius;
(d) dideli atitikties vertinimų, kuriuos 
atlieka skirtingos paskelbtosios įstaigos, 
skirtumai, nors tai iš esmės panašūs 
prietaisai; 
(e) visuomenės sveikatos klausimai dėl 
konkrečios prietaisų kategorijos arba 
prietaisų grupės arba technologijų, 
kuriomis jie yra grindžiami.
6. Komisija viešai paskelbia pastabų, 
pateiktų pagal šio straipsnio 3 dalį, 
santrauką ir atitikties įvertinimo 
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procedūros rezultatus. Ji neatskleidžia 
jokių asmens duomenų arba komercinio 
pobūdžio konfidencialios informacijos.
7. Komisija sukuria techninę 
infrastruktūrą duomenų keitimuisi 
elektroniniu būdu tarp paskelbtųjų įstaigų 
ir MPKG taikant šį straipsnį. 
8. Komisija įgyvendinimo teisės aktais gali 
priimti preliminaraus atitikties vertinimo 
santraukos pateikimo ir analizės būdus ir 
procedūras, laikantis 2 ir 3 dalių. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. 

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) patikrinti prietaiso klinikinę saugą ir 
veiksmingumą, įskaitant numatytą naudą 
tikslinės populiacijos pacientui, kai 
prietaisas naudojamas pagal numatytą 
paskirtį ir naudojimo instrukciją;

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Klinikiniai bandymai planuojami ir 
atliekami taip, kad būtų apsaugotos 
asmenų, dalyvaujančių klinikiniame 
bandyme, teisės, sauga ir gerovė ir kad 

3. Klinikiniai bandymai planuojami ir 
atliekami taip, kad pagal 50a straipsnio 3 
dalį būtų apsaugotos asmenų, 
dalyvaujančių klinikiniame bandyme, 
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klinikiniai duomenys, gauti klinikinio 
bandymo metu, būtų patikimi ir patvarūs.

teisės, sauga ir gerovė ir kad klinikiniai 
duomenys, gauti klinikinio bandymo metu, 
būtų patikimi ir patvarūs.

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
50 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50a straipsnis
Etikos komiteto dalyvavimas

1. Klinikinį bandymą gali būti leidžiama 
atlikti tik tuomet, jei nepriklausomas 
etikos komitetas anksčiau teigiamai 
įvertino tokį bandymą.
2. Etikos komiteto patvirtinime visų pirma 
aptariamas medicininis pagrindimas, 
klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
asmenų, kuriems buvo suteikta išsami 
informacija apie klinikinį bandymą, 
sutikimas, tyrėjų ir bandymo įrangos 
tinkamumas.
3. Etikos komitetas užtikrina klinikiniame 
bandyme dalyvaujančių asmenų teisių, 
saugos ir gerovės apsaugą.
4. Jis yra nepriklausomas nuo mokslo 
darbuotojų ir užsakovų, jam negali būti 
daroma jokia kita netinkama įtaka. Etikos 
komitetas veikia pagal šalies arba šalių, 
kuriose bus atliekamas tyrimas, įstatymus 
ir kitus teisės aktus ir turi laikytis visų 
atitinkamų tarptautinių normų ir 
standartų. 
5. Etikos komitetą sudaro aiškiai 
apibrėžtas narių ir pakaitinių narių 
skaičius, į kurį įtraukiami sveikatos 
priežiūros specialistai, visuomenės 
atstovai ir bent vienas daug patirties ir 
žinių turintis pacientas ar pacientų 
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atstovas, kurie kartu turi atitinkamą 
kvalifikaciją ir patirtį, kad galėtų 
peržiūrėti ir įvertinti siūlomo atlikti 
klinikinio bandymo mokslinius, 
medicininius ir etinius aspektus.
6. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
etikos komitetams įsteigti tais atvejais, kai 
tokių komitetų nėra, ir jų darbui 
palengvinti. 
Valstybės narės paskelbia etikos komitetų 
narių ir pakaitinių narių skaičių, 
pavardes ir profesijas ir praneša Komisijai 
etikos komitetų sudėtį ir jų darbo pradžios 
datą.

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybė narė nustato, kad klinikinio 
bandymo paraiška nepatenka į šio 
reglamento taikymo sritį, arba, kad 
paraiška yra neišsami, ji apie tai 
informuoja užsakovą ir nustato ne ilgesnį 
kaip šešių dienų laikotarpį, kad užsakovas 
galėtų pateikti pastabas arba baigti pildyti 
paraišką. 

3. Jei valstybė narė nustato, kad klinikinio 
bandymo paraiška nepatenka į šio 
reglamento taikymo sritį, arba, kad 
paraiška yra neišsami, ji apie tai 
informuoja užsakovą ir nustato ne ilgesnį 
kaip dešimties dienų laikotarpį, kad 
užsakovas galėtų pateikti pastabas arba 
baigti pildyti paraišką.

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) praėjus 35 dienoms nuo paraiškos 
patvirtinimo datos, nurodytos šio straipsnio 
4 dalyje, išskyrus atvejus, kai atitinkama 
valstybė narė pranešė užsakovui per tą 

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

laikotarpį apie jos atsisakymą patvirtinti 
paraišką, grindžiamą visuomenės 
sveikatos, pacientų saugos arba viešosios 
tvarkos motyvais. 

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) numatomą naudoti metodiką, 
dalyvaujančių asmenų skaičių ir 
planuojamą gauti tyrimo rezultatą.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Baigęs klinikinį bandymą, užsakovas 
įrašo į 53a straipsnyje nurodytą 
elektroninę sistemą bandymo rezultatų 
santrauką, kuri pateikiama nespecialistui 
lengvai suprantama forma.

Or. en
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagrįstą prašymą pateikusiai šaliai 
leidžiama susipažinti su visa elektroninėje 
sistemoje esančia informacija apie 
konkretų medicinos prietaisą, išskyrus 
atvejus, kai visai informacijai arba jos 
dalims taikoma konfidencialumo pareiga 
remiantis šiais pagrindais:
(a) asmens duomenų apsauga pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001;
(b) neskelbtinos komercinės informacijos 
apsauga;
(c) veiksminga susijusios (-ių) valstybės (-
ių) narės (-ių) vykdoma klinikinio 
bandymo atlikimo priežiūra.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad sveikatos priežiūros specialistams taip pat būtų sudarytos tinkamos sąlygos 
naudotis elektronine klinikinių bandymų sistema, nes joje pateikiamos ataskaitos apie sunkius 
padarinius sukėlusius nepageidaujamus reiškinius ir prietaiso trūkumus. Taip pat svarbu 
užtikrinti, kad ginant viešąjį interesą būtų galima prašyti pateikti esamą informaciją, su kuria 
priešingu atveju nebūtų galima susipažinti nepateikus specialaus prašymo.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei valstybė narė atsisakė leisti atlikti, 
sustabdė arba nutraukė klinikinį bandymą, 
pasiūlė padaryti jo esminių pakeitimų arba 
jį laikinai sustabdyti, arba užsakovas 
pranešė apie priešlaikinį klinikinio tyrimo 
nutraukimą saugos motyvais, ji praneša 
apie savo sprendimą ir sprendimo pagrindą
visoms valstybėms narėms ir Komisijai per 
53 straipsnyje nurodytą elektroninę 
sistemą.

1. Jei valstybė narė atsisakė leisti atlikti, 
sustabdė arba nutraukė klinikinį bandymą, 
pasiūlė padaryti jo esminių pakeitimų arba 
jį laikinai sustabdyti, arba užsakovas 
pranešė apie priešlaikinį klinikinio tyrimo 
nutraukimą saugos arba efektyvumo 
motyvais, ji praneša apie savo sprendimą ir 
to sprendimo pagrindus visoms 
valstybėms narėms ir Komisijai per 53 
straipsnyje nurodytą elektroninę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei užsakovas laikinai sustabdė klinikinį 
bandymą dėl saugos motyvų, jis apie tai 
informuoja atitinkamas valstybes nares per 
15 dienų nuo laikino sustabdymo.

1. Jei užsakovas laikinai sustabdė klinikinį 
bandymą dėl saugos arba efektyvumo 
motyvų, jis apie tai informuoja atitinkamas 
valstybes nares per 15 dienų nuo laikino 
sustabdymo.

Or. en
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Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Užsakovas praneša kiekvienai susijusiai 
valstybei narei apie klinikinio bandymo 
pabaigą toje valstybėje narėje, pagrįsdamas 
priešlaikinį klinikinio bandymo 
nutraukimą. Tas pranešimas pateikiamas 
per 15 dienų nuo klinikinio tyrimo 
pabaigos toje valstybėje narėje.

2. Užsakovas praneša kiekvienai susijusiai 
valstybei narei apie klinikinio bandymo 
pabaigą toje valstybėje narėje, pagrįsdamas 
priešlaikinį klinikinio bandymo 
nutraukimą, kad visos valstybės narės 
galėtų informuoti tuo pat metu Sąjungoje 
panašius klinikinius bandymus 
atliekančius užsakovus apie šio klinikinio 
bandymo rezultatus. Tas pranešimas 
pateikiamas per 15 dienų nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos toje valstybėje narėje.

Jei klinikinis bandymas yra atliekamas 
keliose valstybėse narėse, užsakovas 
praneša visoms susijusioms valstybėms 
narėms apie bendrą klinikinio bandymo 
pabaigą. Toks pranešimas pateikiamas per 
15 dienų nuo viso klinikinio bandymo 
pabaigos.

Jei klinikinis bandymas yra atliekamas 
keliose valstybėse narėse, užsakovas 
praneša visoms susijusioms valstybėms 
narėms apie bendrą klinikinio bandymo 
pabaigą. Informacija apie priešlaikinio 
klinikinio bandymo nutraukimo priežastis 
taip pat pateikiama visoms valstybėms 
narėms, kad jos galėtų informuoti tuo pat 
metu Sąjungoje panašius klinikinius 
bandymus atliekančius užsakovus apie šio 
klinikinio bandymo rezultatus. Toks 
pranešimas pateikiamas per 15 dienų nuo 
viso klinikinio bandymo pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienoje paraiškoje užsakovas gali 
pasiūlyti vieną iš susijusių valstybių narių 
kaip koordinuojančią valstybę narę. Jei ta 
valstybė narė nenori būti koordinuojančia 
valstybe nare, ji per šešias dienas nuo 

2. Vienoje paraiškoje užsakovas gali 
pasiūlyti vieną iš susijusių valstybių narių 
kaip koordinuojančią valstybę narę. 
Ataskaitą rengianti valstybė narė 
pasirenkama iš susijusių valstybių narių, 
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bendrosios paraiškos pateikimo susitaria su 
kita valstybe nare, kad pastaroji bus 
koordinuojanti valstybė narė. Jei jokia kita 
valstybė narė nesutinka būti 
koordinuojančia valstybe nare, 
koordinuojančia valstybe nare tampa 
užsakovo pasiūlyta valstybė narė. Jei 
koordinuojančia valstybe nare tampa kita 
nei užsakovo pasiūlyta valstybė narė, 51 
straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas 
prasideda kitą dieną po to sutikimo.

kuriose gyvena daugiausia tiriamųjų 
asmenų, dalyvaujančių atitinkamame 
klinikiniame bandyme. Jei ta valstybė narė 
nenori būti koordinuojančia valstybe nare, 
ji per šešias dienas nuo bendrosios 
paraiškos pateikimo susitaria su kita 
valstybe nare, kad pastaroji bus 
koordinuojanti valstybė narė. Jei jokia kita 
valstybė narė nesutinka būti 
koordinuojančia valstybe nare, 
koordinuojančia valstybe nare tampa 
užsakovo pasiūlyta valstybė narė. Jei 
koordinuojančia valstybe nare tampa kita 
nei užsakovo pasiūlyta valstybė narė, 51 
straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas 
prasideda kitą dieną po to sutikimo.

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) bet kokį sunkių padarinių sukėlusį 
incidentą, susijusį su prietaisais Sąjungos 
rinkoje, įskaitant tokio incidento datą ir 
vietą; kai tinkama, gamintojas taip pat 
pateikia informaciją apie su incidentu 
susijusį pacientą arba naudotoją ir 
sveikatos priežiūros specialistą;

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų tinkamų 3. Valstybės narės imasi visų tinkamų 



PR\933401LT.doc 79/111 PE507.972v02-00

LT

priemonių, skatindamos sveikatos 
priežiūros specialistus, pacientus ir 
naudotojus pranešti jų kompetentingoms 
institucijoms apie įtariamus sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus, nurodytus 
1 dalies a punkte. 

priemonių, įskaitant tikslines informacijos 
kampanijas, skatindamos sveikatos 
priežiūros specialistus, pacientus ir 
naudotojus pranešti jų kompetentingoms 
institucijoms apie įtariamus sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus, nurodytus 
1 dalies a punkte, ir sudaro sąlygas 
tokiems pranešimams teikti. Apie tokias 
priemones jos informuoja Komisiją.

Jos registruoja šiuos pranešimus 
centralizuotai nacionaliniu lygmeniu. Kai 
valstybės narės kompetentinga institucija 
gauna tokius pranešimus, ji imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad atitinkamo 
prietaiso gamintojas būtų informuojamas 
apie incidentą. Gamintojas užtikrina, kad 
būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų. 

Kompetentingos valstybių narių 
institucijos registruoja šiuos pranešimus 
centralizuotai nacionaliniu lygmeniu. Kai 
valstybės narės kompetentinga institucija 
gauna tokius pranešimus, ji nedelsdama 
informuoja atitinkamo prietaiso 
gamintoją. Gamintojas užtikrina, kad būtų 
imtasi tinkamų tolesnių veiksmų. 

Kai valstybės narės kompetentinga 
institucija nustato, kad pagal pirmą dalį 
gauti pranešimai yra susiję su sunkių 
padarinių sukėlusiu incidentu, ji 
nedelsdama paskelbia šiuos pranešimus 
62 straipsnyje nurodytoje elektroninėje 
sistemoje, išskyrus atvejus, kai apie tokį 
patį incidentą jau pranešė gamintojas.

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

Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir konsultuodamasi 
su susijusiais partneriais, įskaitant 
pacientų ir vartotojų organizacijas, rengia 
standartines elektronines ir spausdintines 
formas, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus.

Or. en

Pagrindimas

Su sveikatos priežiūros specialistų, naudotojų ir pacientų teikiamais pranešimais susiję 
klausimai turėtų būti aiškiau aptarti. Komisija, atsižvelgdama į pacientų ir vartotojų 
organizacijų rekomendacijas, turėtų parengti standartines elektronines formas ir interneto 
ryšio neturintiems arba kompiuteriu nesinaudojantiems naudotojams skirtas spausdintines 
formas.
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Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Sukaupta ir apdorota informacija 
elektroninėje sistemoje turi būti prieinama 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir Komisijai, Agentūrai,
paskelbtosioms įstaigoms ir sveikatos 
priežiūros specialistams.

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai remiantis teisėtu interesu pradiniame etape siekiama gauti žinių apie sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus, susijusius su tam tikrais medicinos prietaisais, turi būti 
užtikrinama visapusiška teisė į informaciją.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija užtikrina, kad visuomenei būtų 
suteikiama atitinkamo lygio prieiga prie 
elektroninės sistemos. Visų pirma ji 
užtikrina, kad tais atvejais, kai prašoma 
leisti susipažinti su informacija apie 
konkretų medicinos prietaisą, ji 
pateikiama nedelsiant, bet ne vėliau kaip 
per 15 dienų.

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai remiantis teisėtu interesu pradiniame etape siekiama gauti žinių apie sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus, susijusius su tam tikrais medicinos prietaisais, turi būti 
užtikrinama visapusiška teisė į informaciją.
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Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su šios nuostatos įterpimu 61 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta 
informacija nedelsiant perduodama per 
elektroninę sistemą visoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir turi būti 
prieinama valstybėms narėms, Komisijai, 
Agentūrai ir sveikatos priežiūros 
specialistams. Komisija taip pat užtikrina, 
kad visuomenei būtų suteikiama 
atitinkamo lygio prieiga prie elektroninės 
sistemos. Visų pirma ji užtikrina, kad tais 
atvejais, kai prašoma leisti susipažinti su 
informacija apie konkretų medicinos 
prietaisą, ji pateikiama nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 15 dienų.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad Agentūra ir sveikatos priežiūros specialistai taip pat turėtų visapusišką prieigą 
prie rinkos priežiūros elektroninės sistemos, nes joje pateikiama svarbi informacija apie 
sveikatai riziką keliančius prietaisus.  Visuomenė gali turėti įvairesnę prieigą, todėl tais 
atvejais, kai remiantis teisėtu interesu pradiniame etape siekiama gauti žinių apie sunkių 
padarinių sukėlusius incidentus, susijusius su tam tikrais medicinos prietaisais, turi būti 
užtikrinama visapusiška teisė į informaciją.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Užuot kiekvienu konkrečiu atveju kvietus ekspertus, reikėtų įsteigti patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų tiesioginę specialisto konsultaciją ir ekspertines žinias ir palengvintų Komisijos, MPKG 
ir valstybių narių darbą. 

Pakeitimas 104

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– klausimų, susijusių su abipusio 
pripažinimo procedūra, vykdoma pagal 
41e straipsnio nuostatas, nagrinėjimu.

Or. en
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Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
78 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78a straipsnis

Patariamasis komitetas
1. Įsteigiamas iš ekspertų ir 
suinteresuotųjų šalių ir pilietinės 
visuomenės atstovų sudarytas 
daugiadalykis patariamasis komitetas, 
kuris MPKG, Komisijai ir valstybėms 
narėms teikia paramą, mokslinę nuomonę 
ir specializuotas žinias dėl įvairių 
medicinos technologijų, susijusių su 
medicinos prietaisais ir diagnostikos in 
vitro medicinos prietaisais, aspektų, 
ribinių atvejų, susijusių su vaistais, 
žmogaus audiniais ir ląstelėmis, 
kosmetikos gaminių, biocidų, maisto ir 
prireikus kitų produktų, taip pat kitais šio 
reglamento įgyvendinimo klausimais. 
2. Patariamasis komitetas, spręsdamas 
ribinius atvejus, susijusius su vaistais ir 
maisto produktais, konsultuojasi su 
Europos vaistų agentūra ir Europos 
maisto saugos tarnyba. 
3. Komisija teikia logistinę paramą, kad 
padėtų užtikrinti sklandžią patariamojo 
komiteto veiklą. 

Or. en

Pagrindimas

Užuot kiekvienu konkrečiu atveju kvietus ekspertus, reikėtų įsteigti patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų tiesioginę specialisto konsultaciją ir ekspertines žinias ir palengvintų Komisijos, MPKG 
ir valstybių narių darbą.
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Pakeitimas 106

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) nagrinėti klausimus, susijusiu su 
abipusio pripažinimo procedūra, vykdoma 
pagal 41e straipsnio nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PR\933401LT.doc 85/111 PE507.972v02-00

LT

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 78a straipsnyje nurodyto patariamojo 
komiteto veikloje dalyvaujantys ekspertai 
turi būti prašomi deklaruoti savo interesus, 
susijusius su aptariamu klausimu.

Or. en

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija ir valstybės narės imasi visų 
tinkamų priemonių, užtikrindamos 
medicinos prietaisų registrų sukūrimą 
patirčiai po pateikimo rinkai, susijusios su 
tokių prietaisų naudojimu, kaupti. 
Sistemiškai sukuriami IIb ir III klasės 
medicinos prietaisų registrai. Tokie 
registrai padeda atlikti ilgalaikį prietaisų 
saugos ir veiksmingumo įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II Skyrius VI Skyrius

Prietaisų tiekimas rinkai, ekonominės 
veiklos vykdytojų prievolės, perdirbimas, 

Prietaisų tiekimas rinkai, ekonominės 
veiklos vykdytojų prievolės, perdirbimas, 
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ženklinimas CE ženklu, laisvas judėjimas ženklinimas CE ženklu, laisvas judėjimas
Šio skyriaus straipsniai: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Or. en

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
VI b skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII Skyrius
Medicinos prietaisų perdirbimas

Šio skyriaus straipsniai: 15a, 15b, 15c, 
15d.

Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III Skyrius VIII Skyrius

Prietaisų identifikacija ir atsekamumas, 
prietaisų ir ekonominės veiklos vykdytojų 

registravimas, saugos ir klinikinio 
veiksmingumo santrauka, Europos 

medicinos prietaisų duomenų bankas

Prietaisų identifikacija ir atsekamumas, 
prietaisų ir ekonominės veiklos vykdytojų 
registravimas, Europos medicinos prietaisų 

duomenų bankas

Šio skyriaus straipsniai: 23, 24, 25, 27.

Or. en
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Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV Skyrius IV Skyrius

Paskelbtosios įstaigos Paskelbtosios įstaigos
Šio skyriaus straipsniai: 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 43.

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V Skyrius II Skyrius
Klasifikavimas ir atitikties vertinimas Medicinos prietaisų klasifikavimas

Šio skyriaus straipsnis: 41.

Or. en

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
II a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III skyrius
Rinkodaros leidimas ir atitikties 

vertinimas
Šio skyriaus straipsniai: 26, 41a, 41b, 41c, 
41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 42, 44, 45, 46, 47, 
48. 
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Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
VI skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VI Skyrius V Skyrius
Klinikinis įvertinimas ir klinikiniai 

bandymai
Klinikinis įvertinimas ir klinikiniai 

bandymai
Šio skyriaus straipsniai: 49, 50, 50a, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Or. en

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
VII skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII Skyrius IX Skyrius
Budrumas ir rinkos priežiūra Budrumas ir rinkos priežiūra

Šio skyriaus straipsniai: 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

Or. en
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Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII Skyrius X Skyrius

Valstybių narių bendradarbiavimas, 
Medicinos prietaisų koordinavimo grupė, 

ES etaloninės laboratorijos, prietaisų 
registrai

Valstybių narių bendradarbiavimas, 
Medicinos prietaisų koordinavimo grupė, 

ES etaloninės laboratorijos, prietaisų 
registrai

Šio skyriaus straipsniai: 76, 77, 78, 78a, 
79, 80, 81, 82, 83.

Or. en

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
IX skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX Skyrius XI Skyrius
Konfidencialumas, duomenų apsauga, 

finansavimas, sankcijos
Konfidencialumas, duomenų apsauga, 

finansavimas, sankcijos
Šio skyriaus straipsniai: 84, 85, 86, 87.

Or. en

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19.2 punkto n papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) jei prietaisas skirtas vienkartiniam 
naudojimui, reikia nurodyti tą faktą. 
Gamintojo nuoroda apie vienkartinį 

(n) jei prietaisas skirtas vienkartiniam 
naudojimui, reikia nurodyti tą faktą. 
Gamintojas pateikia pakankamus 
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naudojimą turi būti suderinta visoje 
Sąjungoje.

įrodymus, kad prietaiso negalima saugiai 
perdirbti. Gamintojo nuoroda apie 
vienkartinį naudojimą turi būti suderinta 
visoje Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19.2 punkto o papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) jeigu prietaisas yra vienkartinė 
priemonė, kuri buvo perdirbta, nuoroda 
apie tokio perdirbimo jau atliktus ciklus ir 
visus kitus apribojimus, susijusius su 
perdirbimo ciklų skaičiumi. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19.3 punkto k papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) jei prietaisas yra daugkartinio 
naudojimo, informacija apie atitinkamus 
procesus, po kurių prietaisą būtų galima vėl 
naudoti, tarp jų valymą, dezinfekavimą, 
nukenksminimą, pakavimą bei prireikus 
validuotą pakartotinio sterilizavimo 
metodą. Turėtų būti teikiama informacija 
siekiant nustatyti, kada prietaisas nebegali 
būti pakartotinai naudojamas, pvz., irimo 
požymiai arba didžiausias leidžiamas 
pakartotinio naudojimo atvejų skaičius.

(k) jei prietaisas yra daugkartinio 
naudojimo, informacija apie atitinkamus 
procesus, po kurių prietaisą būtų galima vėl 
naudoti, tarp jų valymą, dezinfekavimą, 
nukenksminimą, pakavimą, didžiausią 
leidžiamą pakartotinio naudojimo atvejų 
skaičių bei prireikus validuotą pakartotinio 
sterilizavimo metodą. Turėtų būti teikiama 
informacija siekiant nustatyti, kada 
prietaisas nebegali būti pakartotinai 
naudojamas, pvz., irimo požymiai.

Or. en
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Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 19.3 punkto l papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(l) išskyrus 15b straipsnyje nurodytus 
prietaisus, jei ant prietaiso yra nuoroda, 
kad tai vienkartinis prietaisas, visa
informacija apie žinomas savybes ir 
gamintojui žinomus techninius veiksnius, 
dėl kurių galėtų kilti pavojus, jei prietaisas 
būtų dar kartą naudojamas. Jei pagal 19.1 
skirsnio c punktą nereikalaujama 
naudojimo instrukcijų, informacija 
pateikiama jos paprašius;

Or. en

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6.1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) klinikinio stebėjimo po pateikimo 
rinkai planas ir klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai vertinimo ataskaita, 
parengta pagal XIII priedo B dalį arba bet 
koks pagrindimas, kodėl klinikinis 
stebėjimas po pateikimo rinkai nėra 
laikoma būtinu arba tikslingu.

(d) klinikinio stebėjimo po pateikimo 
rinkai planas ir klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai vertinimo ataskaita, 
įskaitant klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai vertinimo ataskaitos 
peržiūrą, kurią III klasės medicinos 
prietaisams atlieka nepriklausoma 
mokslinė įstaiga, parengta pagal XIII 
priedo B dalį arba bet koks pagrindimas, 
kodėl klinikinis stebėjimas po pateikimo 
rinkai nėra laikomas būtinu arba tikslingu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didinti skaidrumą, reikia numatyti papildomą nepriklausomos mokslinės įstaigos 
atliekamą gamintojo klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai vertinimo ataskaitos, susijusios 
su didžiausios rizikos klasės prietaisais, peržiūrą. 



PE507.972v02-00 92/111 PR\933401LT.doc

LT

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. perdirbtas vienkartinis prietaisas (taip 
arba ne),

10. jei tai vienkartinis prietaisas, 
pagrindimą, kaip nurodyta 15a straipsnio 
3 dalyje,

Or. en

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4. Paskelbtosios įstaigos organizacinė 
struktūra, atsakomybės pasiskirstymas ir 
veikla turi būti tokia, kad užtikrintų 
pasitikėjimą atitikties vertinimo veikla ir 
jos rezultatais. 

1.1.4. Paskelbtosios įstaigos organizacinė 
struktūra, atsakomybės pasiskirstymas ir 
veikla turi būti tokia, kad užtikrintų 
pasitikėjimą atitikties vertinimo veikla ir 
jos rezultatais. 

Jos organizacinė struktūra ir funkcijos, jos 
aukščiausios vadovybės ir kitų darbuotojų, 
turinčių įtaką atitikties vertinimo veiklai ir 
rezultatams, atsakomybė ir įgaliojimai turi 
būti aiškiai dokumentuoti.

Jos organizacinė struktūra ir funkcijos, jos 
aukščiausios vadovybės ir kitų darbuotojų, 
turinčių įtaką atitikties vertinimo veiklai ir 
rezultatams, atsakomybė ir įgaliojimai turi 
būti aiškiai dokumentuoti. Ši informacija 
skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.3. Paskelbtoji įstaiga, jos aukščiausia 1.2.3. Paskelbtoji įstaiga, jos aukščiausia 
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vadovybė ir darbuotojai, atsakantys už 
atitikties įvertinimo užduotis, neturi

vadovybė ir darbuotojai, atsakantys už 
atitikties įvertinimo užduotis, neturi:

– būti gaminių projektuotojai, gamintojai, 
tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar prižiūrėtojai, arba įgaliotieji 
bet kurios iš šių šalių atstovai. Tai 
nereiškia, kad draudžiama įsigyti ir naudoti 
vertinamus gaminius, reikalingus 
paskelbtosios įstaigos veiklai (pvz., 
matavimo įranga), atitikties įvertinimui 
atlikti arba tokius gaminius naudoti 
asmeniniais tikslais;

– būti gaminių projektuotojai, gamintojai, 
tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar prižiūrėtojai, arba įgaliotieji 
bet kurios iš šių šalių atstovai. Tai 
nereiškia, kad draudžiama įsigyti ir naudoti 
vertinamus gaminius, reikalingus 
paskelbtosios įstaigos veiklai (pvz., 
matavimo įranga), atitikties įvertinimui 
atlikti arba tokius gaminius naudoti 
asmeniniais tikslais;

– tiesiogiai dalyvauti projektuojant, 
gaminant ar konstruojant, parduodant, 
montuojant, naudojant ar prižiūrint 
produktus, kuriuos jie vertina, ar atstovauti 
šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie 
nesiima jokios veiklos, kuri trukdytų jų 
sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo 
veikla, kurią jie įgalioti atlikti, 
nepriklausomumui ar vientisumui; 

– tiesiogiai dalyvauti projektuojant, 
gaminant ar konstruojant, parduodant, 
montuojant, naudojant ar prižiūrint 
produktus, kuriuos jie vertina, ar atstovauti 
šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie 
nesiima jokios veiklos, kuri trukdytų jų 
sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo 
veikla, kurią jie įgalioti atlikti, 
nepriklausomumui ar vientisumui; 

– siūlyti arba teikti bet kokių paslaugų, 
kurios gali kelti grėsmę pasitikėjimui jų 
nepriklausomumu, nešališkumu arba 
objektyvumu. Svarbiausia, jie neturi teikti 
konsultavimo paslaugų gamintojui, jo 
įgaliotajam atstovui, tiekėjui arba 
komerciniam konkurentui, susijusiam su 
vertinamų produktų ar procesų 
projektavimu, konstravimu, prekyba ar 
technine priežiūra. Tai netrukdo bendrojo 
mokymo veiklai, susijusiai su medicinos 
prietaisų reglamentais ar susijusiais 
standartais, kurie nėra skirti konkrečiam 
klientui.

– siūlyti arba teikti bet kokių paslaugų, 
kurios gali kelti grėsmę pasitikėjimui jų 
nepriklausomumu, nešališkumu arba 
objektyvumu. Svarbiausia, jie neturi teikti 
konsultavimo paslaugų gamintojui, jo 
įgaliotajam atstovui, tiekėjui arba 
komerciniam konkurentui, susijusiam su 
vertinamų produktų ar procesų 
projektavimu, konstravimu, prekyba ar 
technine priežiūra. Tai netrukdo bendrojo 
mokymo veiklai, susijusiai su medicinos 
prietaisų reglamentais ar susijusiais 
standartais, kurie nėra skirti konkrečiam 
klientui.

Paskelbtoji įstaiga pateikia nacionalinei 
valdžios institucijai įrodymus, kad nėra 
jokių interesų konfliktų ir kad šio 
papunkčio reikalavimų laikomasi. 
Nacionalinė valdžios institucija užtikrina 
visišką skaidrumą ir du kartus per metus 
teikia ataskaitas Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.6 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.6. Paskelbtoji įstaiga užtikrina ir 
patvirtina dokumentais, kad jai pavaldžių 
įstaigų ar subrangovų arba bet kurios 
susijusios įstaigos veikla neturėtų poveikio 
jos atitikties vertinimo veiklos 
nepriklausomumui, nešališkumui ir 
objektyvumui.

1.2.6. Paskelbtoji įstaiga užtikrina ir 
patvirtina dokumentais, kad jai pavaldžių 
įstaigų ar subrangovų arba bet kurios 
susijusios įstaigos veikla neturėtų poveikio 
jos atitikties vertinimo veiklos 
nepriklausomumui, nešališkumui ir 
objektyvumui. Paskelbtoji įstaiga teikia 
nacionalinei valdžios institucijai 
įrodymus, patvirtinančius, kad ji laikosi 
šio papunkčio reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. Konfidencialumas 1.3. Konfidencialumas
Paskelbtosios įstaigos darbuotojai laikosi 
profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo 
visai informacijai, kurią jie gavo, 
vykdydami savo užduotis pagal šį 
reglamentą, išskyrus atvejus, susijusius su 
nacionalinėmis institucijomis, 
atsakingomis už paskelbtąsias įstaigas, 
kompetentingomis institucijomis arba 
Komisija. Nuosavybės teisės turi būti 
apsaugotos. Šiuo tikslu paskelbtoji įstaiga 
turi turėti nustatytas dokumentais pagrįstas 
procedūras.

Paskelbtosios įstaigos darbuotojai laikosi 
profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo 
visai informacijai, kurią jie gavo, 
vykdydami savo užduotis pagal šį 
reglamentą, tik pagrįstais atvejais ir 
išskyrus atvejus, susijusius su 
nacionalinėmis institucijomis, 
atsakingomis už paskelbtąsias įstaigas, 
kompetentingomis institucijomis arba 
Komisija. Nuosavybės teisės turi būti 
apsaugotos. Šiuo tikslu paskelbtoji įstaiga 
turi turėti nustatytas dokumentais pagrįstas 
procedūras.

Kai informacijos ir duomenų prašo 
visuomenė arba sveikatos priežiūros 
specialistai, paskelbtoji įstaiga viešai 
nurodo priežastis, dėl kurių tokia 
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informacija negali būti atskleista.

Or. en

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 1.6 punkto 1.6.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Bendrosios pastabos 3.1. Bendrosios pastabos
3.1.1. Paskelbtoji įstaiga turi būti pajėgi 
atlikti visas užduotis, kurios jai paskirtos 
remiantis šiuo reglamentu vadovaujantis 
aukščiausio laipsnio profesiniu 
sąžiningumu ir reikiama technine 
kompetencija konkrečioje srityje, nesvarbu, 
ar tas užduotis vykdo pati paskelbtoji 
įstaiga, ar jos vykdomos jos vardu ir jos 

3.1.1. Paskelbtoji įstaiga turi būti pajėgi 
atlikti visas užduotis, kurios jai paskirtos 
remiantis šiuo reglamentu vadovaujantis 
aukščiausio laipsnio profesiniu 
sąžiningumu ir reikiama technine 
kompetencija konkrečioje srityje, nesvarbu, 
ar tas užduotis vykdo pati paskelbtoji 
įstaiga, ar jos vykdomos jos vardu ir jos 
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atsakomybe. atsakomybe. 
Visų pirma ji turi turėti reikalingų 
darbuotojų ar prieigą prie visos įrangos ir 
priemonių, kurios leistų tinkamai atlikti 
technines ir administravimo užduotis, 
susijusias su atitikties vertinimo veikla, 
kuriai atitikties vertinimo įstaiga buvo 
paskelbta. 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3a. Paskelbtoji įstaiga leidžia 
Komisijai ir kitoms šalims, jei jos to prašo, 
susipažinti su savo darbuotojų ir ekspertų 
sąrašu. Šis sąrašas yra atnaujinamas.

Or. en
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Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2 punkto 3.2.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.3. Darbuotojai, atsakingi už įgaliojimų 
kitiems darbuotojams suteikimą atlikti 
konkrečią atitikties vertinimo veiklą, ir 
darbuotojai, atsakingi už galutinį svarstymą 
ir sprendimų priėmimą dėl sertifikavimo, 
įdarbinami pačioje paskelbtojoje įstaigoje 
ir negali būti subrangovai. Šie darbuotojai 
turi turėti įrodytų žinių ir patirties šiais 
klausimais:

3.2.3. Darbuotojai, atsakingi už įgaliojimų 
kitiems darbuotojams suteikimą atlikti 
konkrečią atitikties vertinimo veiklą, ir 
darbuotojai, atsakingi už galutinį svarstymą 
ir sprendimų priėmimą dėl sertifikavimo, 
įdarbinami pačioje paskelbtojoje įstaigoje 
ir negali būti subrangovai. Šie darbuotojai 
turi turėti įrodytų žinių ir patirties šiais 
klausimais:

– Sąjungos medicinos prietaisų teisės aktai 
ir atitinkamos gairės;

– Sąjungos medicinos prietaisų teisės aktai 
ir atitinkamos gairės;

– atitikties įvertinimo procedūros pagal šį 
reglamentą;

– atitikties įvertinimo procedūros pagal šį 
reglamentą;

– plataus pobūdžio medicinos prietaisų 
technologijos, medicinos prietaisų 
pramonė, medicinos prietaisų 
projektavimas ir gamyba;

– plataus pobūdžio medicinos prietaisų 
technologijos, medicinos prietaisų 
pramonė, medicinos prietaisų 
projektavimas ir gamyba;

– paskelbtosios įstaigos kokybės valdymo 
sistema ir su tuo susijusios procedūros;

– paskelbtosios įstaigos kokybės valdymo 
sistema ir su tuo susijusios procedūros;

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

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

– parengimas, tinkamas darbuotojams, 
dalyvaujantiems su medicinos prietaisais 
susijusioje atitikties vertinimo veikloje;

– parengimas, tinkamas darbuotojams, 
dalyvaujantiems su medicinos prietaisais 
susijusioje atitikties vertinimo veikloje;

– įgūdžiai rengti sertifikatus, įrašus ir 
ataskaitas, kuriais įrodoma, kad atitikties 
vertinimai buvo tinkamai atlikti.

– įgūdžiai rengti sertifikatus, įrašus ir 
ataskaitas, kuriais įrodoma, kad atitikties 
vertinimai buvo tinkamai atlikti;
– bent trejų metų atitinkama patirtis 
atliekant atitikties vertinimus 
paskelbtojoje įstaigoje.

Or. en
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Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.2 punkto 3.2.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3.2.4. Klinikiniai ekspertai: paskelbtosios 
įstaigos turi turėti pakankamai nuolatinių
darbuotojų, turinčių klinikinių bandymų 
projektavimo, medicinos statistikos, 
klinikinio pacientų valdymo, geros 
klinikinės praktikos klinikinių bandymų ir 
farmakologijos srityje patirtį. Šie 
darbuotojai paskelbtosios įstaigos nuolat 
įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą, 
siekiant:

– nustatyti, kada reikia specialistų vertinant 
klinikinį įvertinimą, atliktą gamintojo, ir 
nustatyti tinkamai kvalifikuotus 
specialistus;

– nustatyti, kada reikia specialistų vertinant 
klinikinio bandymo planus ir klinikinį 
įvertinimą, atliktą gamintojo, ir nustatyti 
tinkamai kvalifikuotus specialistus;

– tinkamai parengti išorės klinikinius 
ekspertus dėl atitinkamų šio reglamento 
reikalavimų, deleguotųjų teisės aktų ir 
(arba) įgyvendinimo teisės aktų, darniųjų 
standartų, BTS ir rekomendacinių 
dokumentų ir užtikrinti, kad išorės 
klinikiniai ekspertai būtų visiškai 
informuoti apie jų vertinimo ir teikiamų 
patarimų aplinkybes ir pasekmes;

– tinkamai parengti išorės klinikinius 
ekspertus dėl atitinkamų šio reglamento 
reikalavimų, deleguotųjų teisės aktų ir 
(arba) įgyvendinimo teisės aktų, darniųjų 
standartų, BTS ir rekomendacinių 
dokumentų ir užtikrinti, kad išorės 
klinikiniai ekspertai būtų visiškai 
informuoti apie jų vertinimo ir teikiamų 
patarimų aplinkybes ir pasekmes;

– turėti galimybę apsvarstyti gamintojo 
klinikinio įvertinimo klinikinius duomenis
su gamintoju ir išorės klinikiniais 
ekspertais ir tinkamai nukreipti išorės 
klinikinių ekspertus vertinant klinikinį 
įvertinimą;

– turėti galimybę apsvarstyti planuojamo 
tyrimo struktūros, klinikinio bandymo 
planų ir kontrolės intervencijos loginį 
pagrindą su gamintoju ir išorės klinikiniais 
ekspertais ir tinkamai nukreipti išorės 
klinikinius ekspertus vertinant klinikinį 
įvertinimą;

– turėti galimybę moksliškai ginčyti 
pateiktus klinikinius duomenis ir klinikinių 
ekspertų atliktą gamintojo klinikinį 
įvertinimo vertinimą;

– turėti galimybę moksliškai ginčyti 
pateiktus klinikinio bandymo planus ir 
klinikinius duomenis, ir klinikinių ekspertų 
atliktą gamintojo klinikinį įvertinimo 
vertinimą;

– sugebėti užtikrinti klinikinių ekspertų 
atliktų klinikinių vertinimų palyginamumą 
ir nuoseklumą;

– sugebėti užtikrinti klinikinių ekspertų 
atliktų klinikinių vertinimų palyginamumą 
ir nuoseklumą;
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– sugebėti priimti objektyvų klinikinį 
sprendimą dėl gamintojo klinikinio 
įvertinimo vertinimo ir teikti 
rekomendacijas paskelbtosios įstaigos 
sprendimus priimančiam asmeniui.

– sugebėti priimti objektyvų klinikinį 
sprendimą dėl gamintojo klinikinio 
įvertinimo vertinimo ir teikti 
rekomendacijas paskelbtosios įstaigos 
sprendimus priimančiam asmeniui;
– pateikti supratimą apie veikliąsias 
medžiagas.

Or. en

Pakeitimas 134

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 135

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3.2.6. Auditoriai: darbuotojai, atsakingi už 
gamintojo kokybės valdymo sistemų 
auditą, turi turėti tokią patvirtintą 
kvalifikaciją:

Or. en
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Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.3 punkto 3.3.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.3.1. Paskelbtosios įstaigos turi nustatytą 
tvarką, kaip visapusiškai pagrįsti 
dokumentais kiekvieno atitikties vertinimą 
atliekančio darbuotojo kvalifikaciją ir 3.2 
skirsnyje nurodytų kriterijų laikymąsi. Kai 
išimtinėmis aplinkybėmis atitiktis 
kvalifikacijos kriterijams, nustatytiems 3.2 
punkte, negali būti visiškai įrodyta, 
paskelbtoji įstaiga tinkamai pagrindžia 
leidimą šiems darbuotojams atlikti 
konkrečią atitikties vertinimo veiklą. 

3.3.1. Paskelbtosios įstaigos turi nustatytą 
tvarką, kaip visapusiškai pagrįsti 
dokumentais kiekvieno atitikties vertinimą 
atliekančio darbuotojo kvalifikaciją ir 3.2 
skirsnyje nurodytų kriterijų laikymąsi. 

Or. en

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4. Subrangovai ir išorės ekspertai 3.4. Subrangovai ir išorės ekspertai

3.4.-1 Paskelbtoji įstaiga turi nuolat joje 
dirbančius kompetentingus darbuotojus ir 
ekspertus, dirbančius ne tik techninėse 
srityse, susijusiose su prietaisų 
veiksmingumo vertinimu, bet ir medicinos 
sektoriuje. Jie turi įgaliojimus įstaigos 
viduje vertinti subrangovų kokybę. 
Nukrypstant nuo šios nuostatos, taikomos 
šios dalys:

3.4.1. Nepažeidžiant apribojimų, nustatytų 
3.2 punkte, paskelbtosios įstaigos gali 
sudaryti subrangos sutartis dėl aiškiai 
apibrėžtų atitikties vertinimo veiklos dalių. 
Kokybės valdymo sistemų auditų ar su visu 
produktu susijusių peržiūrų atlikimas pagal 
subrangos sutartis yra draudžiamas.

3.4.1. Nepažeidžiant apribojimų, nustatytų 
3.2 punkte, paskelbtosios įstaigos gali 
sudaryti subrangos sutartis su viešosiomis 
įstaigomis dėl aiškiai apibrėžtų atitikties 
vertinimo veiklos dalių. Rangos sutartys 
taip pat gali būti sudaromos su išorės 
ekspertais, kai norima įvertinti 
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inovatyvius medicinos prietaisus arba 
technologijas ir kai tam nepakanka 
klinikinių žinių. Kokybės valdymo sistemų 
auditų ar su visu produktu susijusių 
peržiūrų atlikimas pagal subrangos sutartis 
yra draudžiamas.

3.4.2. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako 
subrangos būdu atlikti atitikties vertinimo 
veiklą organizacijai ar atskiram asmeniui, 
ji turi turėti savo politiką, pagal kurią 
aprašomos sąlygos, kuriomis subrangos 
sutarčių sudarymas gali vykti. Bet kokia 
subranga arba konsultacijos su išorės 
ekspertais turi būti tinkamai 
dokumentuotos ir turi būti sudarytas 
rašytinis susitarimas, kuriame, be kita ko, 
yra konfidencialumo ir interesų konflikto 
nuostatos.

3.4.2. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako 
subrangos būdu atlikti atitikties vertinimo 
veiklą organizacijai ar atskiram asmeniui, 
ji turi turėti savo politiką, apibūdinančią 
sąlygas, kuriomis galima sudaryti 
subrangos sutartis. Bet kokia subranga arba 
konsultacijos su išorės ekspertais turi būti 
tinkamai dokumentuotos, viešai 
skelbiamos, taip pat sudaromas rašytinis 
susitarimas, kuriame, be kita ko, yra 
konfidencialumo ir interesų konflikto 
nuostatos.

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

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

3.4.4. Paskelbtoji įstaiga nustato 
procedūras, skirtas stebėti ir įvertinti visų 
samdomų subrangovų ir išorės ekspertų 
kompetenciją.

3.4.4. Paskelbtoji įstaiga nustato 
procedūras, skirtas stebėti ir įvertinti visų 
samdomų subrangovų ir išorės ekspertų 
kompetenciją. 

3.4.4a. Apie 3.4.2 ir 3.4.4 papunkčiuose 
nurodytą politiką ir procedūras 
pranešama nacionalinei valdžios 
institucijai prieš sudarant bet kokią 
subrangos sutartį.

Or. en
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Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 dalies 3.5 punkto 3.5.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.5.2. Ji persvarsto savo darbuotojų 
kompetenciją ir nustato mokymo poreikius 
siekiant išlaikyti reikiamo lygio 
kvalifikaciją ir žinias. 

3.5.2. Ji persvarsto savo darbuotojų 
kompetenciją, nustato mokymo poreikius ir 
užtikrina, kad būtų imamasi atitinkamų 
būtinų priemonių, siekiant išlaikyti 
reikiamo lygio kvalifikaciją ir žinias. 

Or. en

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 dalies 4.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

– atitikties įvertinimo paraišką, pateiktą 
gamintojo arba jo įgalioto atstovo,

– atitikties įvertinimo paraišką, pateiktą 
gamintojo arba jo įgalioto atstovo,

– paraiškos nagrinėjimą, įskaitant 
dokumentų išsamumo, produkto 
priskyrimo medicinos prietaisams ir jo 
klasifikavimo patikrinimą,

– paraiškos nagrinėjimą, įskaitant 
dokumentų išsamumo, produkto 
priskyrimo medicinos prietaisams ir jo 
klasifikavimo patikrinimą, taip pat 
minimalų laiką, būtiną jos audito 
vertinimams atlikti,

– paraiškos, susirašinėjimo ir teiktinų 
dokumentų kalbą,

– paraiškos, susirašinėjimo ir teiktinų 
dokumentų kalbą,

– susitarimo su gamintoju ar įgaliotuoju 
atstovu sąlygas,

– susitarimo su gamintoju ar įgaliotuoju 
atstovu sąlygas,

– mokesčius, kurie turi būti sumokėti už 
atitikties vertinimo veiklą,

– mokesčius, kurie turi būti sumokėti už 
atitikties vertinimo veiklą,

– svarbių pakeitimų, kurie turi būti pateikti 
išankstiniam pritarimui, vertinimą,

– svarbių pakeitimų, kurie turi būti pateikti 
išankstiniam pritarimui, vertinimą,

– priežiūros planavimą, – priežiūros planavimą,
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– sertifikatų atnaujinimą. – sertifikatų atnaujinimą. 

Or. en
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Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 6.9 punkto 21 taisyklė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo B dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

III klasės medicinos prietaisų atveju 
gamintojo klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai vertinimo ataskaitą 
peržiūri nepriklausoma mokslinė įstaiga, 
pvz., mokymo įstaiga arba medikų 
bendruomenė. Siekdamas atlikti savo 
peržiūrą, gamintojas nepriklausomai 
mokslinei įstaigai pateikia svarbius 
duomenis. Gamintojo klinikinio stebėjimo 
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po pateikimo rinkai vertinimo ataskaitos 
ir jos peržiūros rezultatai įrašomi į III 
klasės medicinos prietaisų techninius 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didinti skaidrumą, reikia numatyti papildomą nepriklausomos mokslinės įstaigos 
atliekamą gamintojo klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai vertinimo ataskaitos, susijusios 
su didžiausios rizikos klasės prietaisais, peržiūrą. 

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo B dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai 
įvertinimo ataskaitos išvadose 
atsižvelgiama į klinikinį įvertinimą, 
nurodytą 49 straipsnyje ir šio priedo A 
dalyje, ir į rizikos valdymą, nurodytą I 
priedo 2 skirsnyje. Jeigu, atlikus klinikinį 
stebėjimą po pateikimo rinkai nustatomas 
taisomųjų veiksmų reikalingumas, 
gamintojas juos įgyvendina.

4. Klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai 
įvertinimo ataskaitos išvadose ir, kai 
tinkama, nepriklausomai mokslinei 
įstaigai atliekant šios ataskaitos peržiūrą, 
kaip nurodyta 3 dalyje, atsižvelgiama į 
klinikinį įvertinimą, nurodytą 49 
straipsnyje ir šio priedo A dalyje, ir į 
rizikos valdymą, nurodytą I priedo 2 
skirsnyje. Jeigu, atlikus klinikinį stebėjimą 
po pateikimo rinkai nustatomas taisomųjų 
veiksmų reikalingumas, gamintojas juos 
įgyvendina.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didinti skaidrumą, reikia numatyti papildomą nepriklausomos mokslinės įstaigos 
atliekamą gamintojo klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai vertinimo ataskaitos, susijusios 
su didžiausios rizikos klasės prietaisais, peržiūrą. 
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Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
XIV priedo I dalies 2 dalies 2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1. Klinikiniai bandymai atliekami 
remiantis tinkamu bandymo planu, 
atsižvelgiant į dabartines mokslo ir 
technikos žinias, ir yra apibrėžti taip, kad 
būtų patvirtinti arba paneigti gamintojo 
teiginiai apie prietaiso saugą, 
veiksmingumą ir naudos ir rizikos santykio 
aspektus, nurodytus 50 straipsnio 1 dalyje; 
atliekant tuos bandymus reikalingas 
pakankamas stebėjimų skaičius, kad būtų 
galima garantuoti mokslinį išvadų 
pagrįstumą.

2.1. Klinikiniai bandymai atliekami 
remiantis tinkamu bandymo planu, 
atsižvelgiant į dabartines mokslo ir 
technikos žinias, ir yra apibrėžti taip, kad 
būtų patvirtintas arba paneigtas prietaiso 
techninis veiksmingumas, prietaiso 
klinikinė sauga ir efektyvumas, kai jis 
pagal numatytą paskirtį ir naudojimo 
instrukciją naudojamas tikslinėje 
populiacijoje, ir gamintojo teiginiai apie 
prietaiso saugą, veiksmingumą ir naudos ir 
rizikos santykio aspektus, nurodytus 50 
straipsnio 1 dalyje; atliekant tuos 
bandymus reikalingas pakankamas 
stebėjimų skaičius, kad būtų galima 
garantuoti mokslinį išvadų pagrįstumą.

Or. en

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
XIV priedo I dalies 2 dalies 2.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3. Klinikiniai bandymai atliekami 
panašiomis į įprastas prietaiso naudojimo 
sąlygomis.

2.3. Klinikiniai bandymai atliekami 
panašiomis į įprastas prietaiso naudojimo 
sąlygomis, atsižvelgiant į numatytą 
paskirtį tikslinėje populiacijoje.

Or. en



PE507.972v02-00 106/111 PR\933401LT.doc

LT

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo II dalies 1 dalies 1.11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.11. Klinikinio bandymo plano santrauka 
(klinikinio bandymo tikslas (-ai), tiriamųjų 
asmenų skaičius ir lytis, jų atrankos 
kriterijai, tiriamieji asmenys, kuriems 
nesukako 18 metų, bandymo atlikimo 
planas, pavyzdžiui, valdomi ir (arba) 
randomizuoti tyrimai, planuojamos taikyti 
klinikinio bandymo pradžios ir pabaigos 
datos). 

1.11. Klinikinio bandymo plano santrauka 
(klinikinio bandymo tikslas (-ai), tiriamųjų 
asmenų skaičius ir lytis, jų atrankos 
kriterijai, tiriamieji asmenys, kuriems 
nesukako 18 metų, bandymo atlikimo 
planas, pavyzdžiui, valdomi ir (arba) 
randomizuoti tyrimai, planuojamos taikyti 
klinikinio bandymo pradžios ir pabaigos 
datos). Atliekant randomizuotus 
kontroliuojamus bandymus paprastai 
gaunami patikimesni klinikinio 
efektyvumo ir saugos įrodymai, todėl bet 
kokio kito projekto arba tyrimo 
naudojimas turi būti pagrįstas. Kontrolės 
intervencijos pasirinkimas taip pat turi 
būti pagrįstas. Abu pagrindimus parengia 
nepriklausomi ekspertai, turintys būtiną 
kvalifikaciją ir patirtį. 

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą persvarstyti esamą medicinos prietaisų 
reglamentavimo sistemą. Tokio dvidešimties metų senumo sistemos persvarstymo ypač 
reikėjo, taigi galiojančiuose teisės aktuose padaryta nemažai patobulinimų. Antra vertus, 
pranešėja vis tiek mano, kad į tekstą reikėtų įtraukti daugelį kitų čia toliau aprašytų pakeitimų.

Teksto išdėstymas

Komisijos siūloma teksto išdėstymo struktūra nėra visiškai tinkama, nes joje neatsispindi 
veiksmų, kurie turi būti atlikti prieš pradedant saugiai naudoti medicinos prietaisą, seka. 
Antrame skyriuje jau kalbama apie galimybę naudoti prietaisus, jų laisvą judėjimą ar net 
perdirbimą, tačiau neužsimenama apie prietaisų klasifikavimą arba patvirtinimo procedūros 
parinkimą. Iš teksto išdėstymo taip pat matyti, jog daug dėmesio skiriama prietaiso pateikimui 
į rinką ir jo laisvam judėjimui ES, tačiau vėlesniame etape nesprendžiamos pacientų saugos ir 
visuomenės sveikatos klausimai (klasifikavimas, patvirtinimo procedūra ir klinikiniai 
bandymai).

Pranešėja mano, kad teksto išdėstymo struktūroje loginė prietaiso naudojimo ciklo seka turėtų 
būti geriau apibrėžta, todėl siūlo pasiūlymo skyrių seką pakeisti taip: V skyriaus 1 skirsnis dėl 
prietaiso klasifikacijos turėtų būti pašalintas ir jo nuostatos perkeltos į naują II skyrių; III 
skyriuje turėtų būti išdėstytos įvairios prietaisų patvirtinimo procedūros; IV skyriaus dėl 
paskelbtųjų įstaigų vieta išliktų nepakitusi, nes jis susijęs su atitikties vertinimo procedūra, 
aprašyta prieš tai esančiame skyriuje; V skyriuje pateikiamos klinikinių vertinimų ir klinikinių 
bandymų, remiantis klinikiniais duomenimis, būtinų įrodyti, kad prietaisas atitinka 
bendruosius saugos bei veiksmingumo reikalavimus, taigi jį galima patvirtinti, nuostatos; po 
sprendimo, kuriuo patvirtinamas prietaisas, siūlomame VI skyriuje aptariamas prietaisų 
pateikimas į rinką ir jų laisvas judėjimas; atskiras VII skyrius nustatomas dėl prietaisų 
ženklinimo, nurodant juos vienkartiniais arba daugkartiniais, ir dėl prietaisų perdirbimo; VIII 
skyriuje aprašomos prietaisų identifikavimo ir atsekamumo, prietaisų ir ekonominės veiklos 
vykdytojų registravimo nuostatos, taip pat nuostatos dėl Europos medicinos prietaisų 
duomenų banko. Paskutiniai keturi Komisijos pasiūlymo skyriai lieka teksto pabaigoje.

Prietaisų klasifikavimas

Pranešėja iš esmės sutinka su Komisijos pasiūlyme pateiktais pakeitimais, susijusiais su 
medicinos prietaisų skyrimu į keturias klases pagal pacientams keliamą rizikos lygį. Vis dėlto 
VII priedo su klasifikavimu susijusi 21 taisyklė, kurioje sakoma, kad visi prietaisai, kuriuos 
sudaro medžiagos, skirtos ryti, įkvėpti arba patekti į organizmą rektaliniu arba vaginaliniu 
būdu ir kurie pasisavinami arba paskleidžiami žmogaus organizme, priskiriami III klasei, yra 
neproporcinga. Ši nuostata būtų itin nepalanki labai dideliam skaičiui rinkoje esamų 
medicinos prietaisų, kuriems jau taikoma 5 taisyklė. Pranešėja siūlo išbraukti šią naują 
taisyklę.
Medicinos prietaisų patvirtinimo sistema

Pastaraisiais metais išryškėjo svarbių atitikties vertinimo procedūros trūkumų, pvz., 
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skaidrumo trūkumas, skubus medicinos prietaisų patvirtinimas ir pateikimas į rinką nepaisant 
to, kad su pacientais atlikti nepakankami bandymai, ir dėl šios priežasties susidarantis 
klinikinių duomenų trūkumas, dėl kurio keliamas pavojus pacientams.

Pranešėja mano, kad didžiausią galimą riziką pacientams keliantiems medicinos prietaisams 
turėtų būti taikoma griežtesnė, palyginti su dabartiniu atitikties vertinimu, procedūra. Šiai 
kategorijai turėtų būti priskiriami III klasės medicinos prietaisai, į kūną implantuoti prietaisai, 
kuriuose yra vaistu laikoma medžiaga ir kuriais siekiama duoti vaistą, arba prietaisai, 
pagaminti naudojant negyvybingus žmogaus ar gyvūno audinius, ląsteles arba jų darinius. 
Tokiems prietaisams pranešėja siūlo nustatyti naują rinkodaros leidimo išdavimo procedūrą, 
t. y. centralizuotą procedūrą inovatyviems prietaisams ir decentralizuotą procedūrą kitiems 
pirmiau minėtiems prietaisams. 

Europos vaistų agentūroje steigiamas Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų komitetas, kuris 
dalyvaus centralizuotoje procedūroje. Pranešėja taip pat siūlo numatyti galimybę, kad 
gamintojai, kurie paprastai turi taikyti decentralizuotą procedūrą, taip pat galėtų kreiptis dėl 
centralizuotos procedūros taikymo. Decentralizuotos procedūros atveju taikomas abipusio 
pripažinimo principas, o kai tarp valstybių narių kyla nesutarimų dėl rinkodaros leidimų, 
tarpininko vaidmenį atliktų Medicinos prietaisų koordinavimo grupė (MPKG). Jei nesutarimų 
nepavyksta išspręsti, savo nuomonę turėtų pateikti Medicinos prietaisų rinkodaros leidimų 
komitetas. Galutinį sprendimą tokiais atvejais priima Komisija.

Siekiant padidinti skaidrumą tvirtinant prietaisus, taip pat sukurta viešai prieinama elektroninė 
sistema, kurioje registruojamos paraiškos dėl rinkodaros leidimų, rinkodaros leidimų 
išdavimas, sustabdymas ir panaikinimas. Europos vaistų agentūra ir, kai tinkama, valstybės 
narės bus atsakingos už susijusios informacijos įrašymą į sistemą. Be to, tais atvejais, kai 
taikoma decentralizuota procedūra, valstybės narės informuoja agentūrą apie visus savo 
išduotus rinkodaros leidimus. Gamintojai įpareigoti informuoti kompetentingą instituciją ir 
nurodyti priežastis, dėl kurių medicinos prietaisas nebeteikiamas į rinką. Tiek centralizuotai, 
tiek decentralizuotai procedūrai taikomi griežti terminai. Komitetas iš gamintojo gali prašyti 
pateikti papildomos informacijos tik vieną kartą. Šiomis nuostatomis siekiama užtikrinti, kad 
procedūros vyktų skubiai, o sprendimai būtų priimami greitai, nes tai naudinga gamintojams 
ir pacientams.

Paskelbtosios įstaigos

Pastaraisiais metais nustatyta rimtų trūkumų, susijusių su paskelbtųjų įstaigų veikla ir jų 
stebėsena, kurią atlieka nacionalinės valdžios institucijos. Išryškėjo šios negerovės: labai 
didelis ir netikslus paskelbtųjų įstaigų skaičius ES; esminiai skirtumai, susiję su atliekamų 
atitikties vertinimų kokybe; per mažas minėtų įstaigų darbo organizavimo, naudojamų 
duomenų, vykdomos veiklos ir jų atliktų vertinimų rezultatų skaidrumas; abejojama, ar jos 
turi darbuotojų, turinčių reikiamą mokslinę patirtį ir galinčių tinkamai įvertinti gamintojų 
atliktus klinikinius vertinimus; tinkamos ir griežtos paskelbtųjų įstaigų veiklos stebėsenos, 
kurią atlieka kai kurios nacionalinės valdžios institucijos, stygius. Komisijos pasiūlyme kai 
kurie iš šių trūkumų pašalinti. Tai yra esminis patobulinimas, palyginti su galiojančiais teisės 
aktais. Vis dėlto nemaža paminėtų klausimų aspektų vis dar reikia spręsti.

Pranešėja laikosi nuomonės, kad reikėtų sugriežtinti nuostatas, taikomas nacionalinių valdžios 
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institucijų, atsakingų už paskelbtųjų įstaigų paskyrimą ir stebėseną, darbuotojams, be to, tai 
turėtų būti daroma siekiant užtikrinti, kad nacionalinės valdžios institucijos turėtų pakankamai 
kvalifikuotų darbuotojų paskelbtųjų įstaigų, už kurias yra atsakingos, auditui atlikti. 

Taip pat reikėtų užtikrinti, kad paskelbtosios įstaigos nuolat turėtų savų kompetentingų 
darbuotojų ir kad subrangos sutartys su viešosiomis įstaigomis arba išorės ekspertais būtų 
sudaromos tik tais atvejais, kai trūksta klinikinės patirties, pvz., naudojant inovatyvius 
prietaisus arba technologijas. Paskelbtosios įstaigos, sudarydamos subrangos sutartį, turėtų 
viešai paskelbti subrangovo pavadinimą ir konkrečias užduotis, kurias jis turi atlikti pagal 
sutartį. Kartą per metus paskelbtosios įstaigos susijusiai nacionalinei valdžios institucijai 
turėtų atsiųsti dokumentus, kad jos galėtų patikrinti subrangovų kvalifikaciją. 

Susijusi nacionalinė valdžios institucija, skirdama paskelbtąją įstaigą, tuo atveju, kai jos 
sprendimas nesutampa su MPKG rekomendacija, turėtų pateikti tai pagrindžiančius 
argumentus. Toks priežasčių nurodymas reikalingas todėl, kad rekomendacija jau būna 
pagrįsta jungtinės vertinimo grupės nuomone: per šį procesą, prieš priimant rekomendaciją, 
atliekami įvairūs patikrinimai. 

Vidaus rinkoje veikiantiems gamintojams leidžiama kreiptis į kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje gamintojas yra registruotas, esančią paskelbtąją įstaigą. Vis dėlto, jei gamintojas 
nusprendžia taip pasielgti, siekiant didesnio skaidrumo, savo registracijos valstybės narės 
nacionalinę valdžios instituciją jis turėtų informuoti apie tokią paraišką. 

Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui įkurti koordinavimo grupę, kurioje dalyvautų visos 
paskelbtosios įstaigos. Tačiau, siekiant užtikrinti tinkamą paskelbtųjų įstaigų koordinavimą 
bei bendradarbiavimą ir siekiant bendro tikslo suvienodinti paskelbtųjų įstaigų darbo kokybę, 
reikėtų užtikrinti, kad ši grupė susitiktų ne mažiau kaip du kartus per metus. 

Pranešėja teigiamai vertina tai, kad Komisija nustatė nacionalinių valdžios institucijų 
renkamus mokesčius už veiklą, susijusią su paskelbtųjų įstaigų paskyrimu ir stebėsena. Antra 
vertus, svarbu, kad šie mokesčiai būtų skelbiami viešai ir visose valstybėse narėse juos būtų 
galima palyginti.

Pranešėja mano, jog Komisijos pasiūlyme nėra tinkamų garantijų, padedančių užtikrinti, kad, 
paskelbtosioms įstaigoms konkuruojant dėl mokesčių, kurie mokami už tai, kad jos atliktų 
atitikties vertinimą, nenukentėtų pacientų sauga. Todėl įtrauktos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės šiuo klausimu priimtų nacionalinius teisės aktus ir taip 
užtikrintų mokesčių skaidrumą ir sudarytų sąlygas tokiems mokesčiams palyginti.
Prietaisų ženklinimas vienkartiniais (arba daugkartiniais) ir jų perdirbimas

Medicinos prietaisų pakartotinis naudojimas buvo dažnas reiškinys iki XX a. 9-ojo 
dešimtmečio, o vėliau gamintojai pradėjo sistemingiau ženklinti savo prietaisus kaip 
vienkartinius. Šiuo metu per daug medicinos prietaisų ženklinami kai vienkartiniai, nors jie 
galėtų būti perdirbami. Taip yra dėl to, kad gamintojai nori išvengti atsakomybės tuo atveju, 
kai prietaiso perdirbimas galėtų kelti pavojų pacientui. Kartais prietaisai netinkamai 
ženklinami dėl ekonominių aplinkybių. Komisija nusprendė išsaugoti galimybę perdirbti 
vienkartinius prietaisus. Logikos požiūriu tai nėra priimtina. Pranešėja laikosi nuomonės, kad 
prietaisai, paženklinti kaip vienkartiniai, iš tikrųjų turėtų būti vienkartiniai ir turėtų būti tik 
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dviejų rūšių prietaisai: vienkartiniai ir daugkartiniai. Pranešėja taip pat tvirtai įsitikinusi, kad 
su prietaisų perdirbimu susijusiai veiklai turėtų būti taikomi griežtesni ir skaidresni standartai.

Todėl turėtų būti perdirbami tik daugkartiniai prietaisai. Paprastai visi prietaisai turėtų būti 
ženklinami kaip daugkartiniai, o išimtiniais atvejais I, IIa ir IIb klasių prietaisų gamintojams 
vis dar turėtų būti suteikiama galimybė ženklinti šiuos prietaisus kaip vienkartinius, jeigu jie 
pateikia pakankamais moksliniais įrodymais pagrįstą pagrindimą. Šie prietaisai taip pat turi 
būti įrašomi į elektroninę prietaisų registravimo sistemą. Nukrypstant nuo šios taisyklės, III 
klasei priskiriamų prietaisų gamintojams vis dar turėtų būti suteikiama galimybė ženklinti 
juos kaip vienkartinius, jei Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis 
komitetas pateikia teigiamą nuomonę. Remiantis šiomis išimtimis, prietaisus vis dar būtų 
galima ženklinti kaip vienkartinius, jei akivaizdu, kad jie yra vienkartiniai ir gamintojas gali 
įrodyti šį faktą. Be to, turėtų būti nustatyta skubi procedūra tais atvejais, kai prietaisų 
perdirbimo srityje besispecializuojanti įmonė arba ligoninė ar klinika, kurios jau perdirba 
konkrečius prietaisus, nori ginčyti gamintojo nustatytą prietaiso ženklinimą kaip vienkartinį ir 
pateikia įrodymus, kad medicinos prietaisą galima saugiai perdirbti. Taip pat reikėtų aiškiai 
nurodyti, kad perdirbimo metu gamintojo atsakomybė už prietaisą automatiškai pereina 
perdirbėjui. Galiausiai Komisija turėtų priimti įgyvendinimo aktus, kad nustatytų aukščiausius 
išsamius daugkartinių prietaisų perdirbimo ES standartus.

Klinikiniai bandymai

Komisija nustatė svarbias klinikiniams bandymams taikomas nuostatas, tačiau tam tikri 
terminai, pvz., „veiksmingumas“ arba „sauga“, nėra apibrėžti, nors gamintojai turėtų kaupti 
duomenis, įrodančius, kad jų prietaisai atitinka veiksmingumo ir saugos reikalavimus. 

Veiksmingumas pirmiausia turėtų būti suprantamas plačiai, kad apimtų efektyvumą ir naudą 
pacientui. Šie aspektai tikrinami tais atvejais, kai būtina atlikti klinikinius bandymus. Tai labai 
svarbu siekiant užtikrinti, kad prietaisai techniniu požiūriu padėtų ne tik pasiekti jų paskirties 
ir gamybos tikslą, bet ir būtų naudingi pacientui ir veiksmingi juos naudojant praktiniame 
gyvenime. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad tais atvejais, kai būtina atlikti klinikinius įrangos 
bandymus, jie būtų suprojektuoti pagal geriausią prieinamą metodiką ir būtų atlikti 
randomizuoti kontroliuojami klinikiniai prietaiso bandymai. Komisijos pasiūlyme taip pat 
atsispindi pasiūlymo dėl reglamento dėl klinikinių bandymų nuostatos, kuriose išbraukta 
nuoroda į etikos komitetus. Tačiau pranešėja mano, kad klinikiniai bandymai turėtų būti 
pradedami tik nepriklausomam etikos komitetui pateikus teigiamą vertinimą. Tais atvejais, kai 
tokių komitetų nėra, valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių etikos komitetams įsteigti. 
Galiausiai taip pat turėtų būti užtikrinama, kad klinikinio bandymo priešlaikinio nutraukimo 
atveju informacija apie nutraukimo motyvus būtų pateikta visoms valstybėms narėms, kad jos 
vienu metu visoje ES galėtų informuoti užsakovus, atliekančius panašius klinikinius 
bandymus, apie tokio klinikinio bandymo rezultatus.  Tai sudarys sąlygas užtikrinti didesnį 
skaidrumą, išvengti kelių vienu metu atliekamų tyrimų, o paskui vieną po kito pateikti 
klinikinius įrodymus, patvirtinančius, kad prietaisas gali kelti pavojų pacientui.

Europos medicinos prietaisų duomenų bankas (Eudamed)

Įpareigojimas naudotis Europos medicinos prietaisų duomenų banku galioja nuo 2011 m. 
gegužės mėn., tačiau jos veikimas smarkiai kritikuojamas. Komisija pateikė tam tikrus 
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patobulinimus, tačiau pranešėja laikosi nuomonės, kad vis dar trūksta kai kurių su 
informacijos skaidrumu susijusių nuostatų. 

Todėl visuomenei ir sveikatos priežiūros specialistams reikėtų užtikrinti tinkamo lygio prieigą 
prie tų Eudamed elektroninių sistemų dalių, kuriose pateikiama pagrindinė informacija apie 
medicinos prietaisus, galinčius kelti pavojų visuomenės sveikatai ir saugai.

Budrumas ir rinkos priežiūra

Komisija nustatė svarbias nuostatas, susijusias su informavimu apie incidentus ir vietos 
saugos taisomaisiais veiksmais. Vis dėlto dar trūksta kai kurių nuostatų, kad būtų užtikrintas 
greitas visų su incidentais susijusių aplinkybių atsekamumas. Tai turėtų padėti nustatyti, ar 
incidentas susijęs su pačiu prietaisu ar jo naudojimo būdu. 

Todėl reikėtų užtikrinti, kad teikiant pranešimus elektroninėje sistemoje būtų nurodoma 
incidentų data ir vieta, o kai įmanoma, – ir informacija apie pacientą arba naudotoją ir 
sveikatos priežiūros specialistą. Pastaruoju atveju turėtų būti visapusiškai laikomasi 
privatumo užtikrinimo principo.

Valstybių narių ir MPKG veiklos koordinavimas

Komisija siūlo sukurti MPKG, tačiau nėra aišku, ar ši grupė turės pakankamai patirties savo 
užduotims vykdyti. 

Pranešėja siūlo įsteigti daugiadalykį patariamąjį komitetą, kurį sudarytų ekspertai ir 
suinteresuotųjų šalių, pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kad mokslinę nuomonę jis 
galėtų teikti ne tik MPKG, bet ir Komisijai bei valstybėms narėms. Prireikus ši grupė teiktų 
konsultacijas klasifikavimo, ribinių atvejų ir kitais reglamento įgyvendinimo klausimais. 


