
AD\940337LT.doc PE508.086v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2012/0267(COD)

20.6.2013

NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų
(COM(2012) 0541 – C7-0317/12 – 2012/0267(COD))

Nuomonės referentė: Nora Berra



PE508.086v02-00 2/47 AD\940337LT.doc

LT

PA_Legam



AD\940337LT.doc 3/47 PE508.086v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Be horizontaliųjų aspektų, kurie reglamentuojami ir teisės aktais dėl medicinos prietaisų, į šį 
pasiūlymą dėl reglamento įtraukiamos konkrečios nuostatos dėl rizika grindžiamos 
klasifikacijos nustatymo, paskelbtųjų įstaigų atitikties vertinimo standartizavimo ir su 
klinikiniais tyrimais susijusių įpareigojimų įtraukimo; nuomonės referentė visiškai tam 
pritaria. 

Kadangi abu reglamentai labai panašūs, dauguma pasiūlytų pakeitimų yra tokie patys kaip ir 
pasiūlymo dėl reglamento dėl medicinos prietaisų pakeitimai. Vis dėlto diagnostikos in vitro
medicinos prietaisų veiksmingumo ir saugos negalima vertinti remiantis tais pačiais 
kriterijais, kokie taikomi medicinos prietaisams apskritai. Todėl tam tikri pakeitimai, taikomi 
medicinos prietaisams, tiesiog visiškai nepritaikyti arba yra visiškai nesusiję su pasiūlymu dėl 
šio reglamento. 

Nuomonės referentė pateikė keletą konkrečių pakeitimų, susijusių su šiais punktais:

Įstaigos viduje taikoma išimtis

Pagal šiuo metu taikomą Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų 
sveikatos priežiūros įstaigos gali kurti savo diagnostikos in vitro medicinos prietaisus, jei jie 
skirti naudoti įstaigos viduje, t. y. vadinamiesiems vidiniams tyrimams, bet neprivalo laikytis 
taikomų teisės aktų atitikties nuostatų, nepriklausomai nuo prietaiso pobūdžio. Naujame 
pasiūlyme dėl reglamento šios išimties taikymo sritis apribojama, ji taikoma tik A, B ir C 
klasių prietaisams. Taigi, D klasės tyrimams (pvz., norint nustatyti ŽIV), vykdomiems 
įstaigos viduje (angl. in house), bus taikomos būsimo reglamento nuostatos. Atsižvelgdama į 
ypatingą atitinkamų prietaisų pobūdį, nuomonės referentė pritaria šiam požiūriui ir taip pat 
pritaria galimybei taikyti nukrypti nuo atitikties įvertinimo procedūrų leidžiančią nuostatą dėl 
visuomenės sveikatos priežasčių, kaip numatyta 45 straipsnyje. Tačiau nuomonės referentė 
nusprendė, kad reikia patikslinti, kokių rūšių sveikatos priežiūros įstaigoms turi būti taikoma 
ši nukrypti leidžianti nuostata. 

Prognozuojamojo pobūdžio genetinių tyrimų įtraukimas

Nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymui į reglamento taikymo sritį įtraukti 
prognozuojamojo pobūdžio genetinius tyrimus, kuriuos atlikus gaunama informacija apie 
polinkį į tam tikrą sveikatos būklę ar ligą. Tačiau siekiant užtikrinti, kad visų rūšių genetiniai 
tyrimai būtų tinkamai reglamentuojami, į reglamentą reikėtų įtraukti genetinius tyrimus ir 
patikslinimus.
Nuomonės referentė pripažįsta, kad valstybės narės turi pačios nuspręsti, kaip jos nori spręsti 
etikos klausimus, kurių gali kilti naudojant tam tikrus genetinius tyrimus.

Tačiau ji laikosi nuomonės, kad esama galimybių susitarti dėl taisyklių, kuriomis 
reglamentuojami tam tikri prietaisai ir savidiagnostikos prietaisai (sutikimas, išrašymas), ir 
ragina valstybes nares tai nuodugniai išnagrinėti.

PAKEITIMAI
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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar gaminiui 
taikomas šis reglamentas, ar ne. Jei reikia, 
Komisija gali kiekvienu konkrečiu atveju 
nuspręsti, ar gaminys atitinka diagnostikos 
in vitro medicinos prietaiso arba jo priedo 
apibrėžtį;

(8) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar gaminiui 
taikomas šis reglamentas, ar ne. Jei reikia,
pvz., kai nacionaliniu lygmeniu priimti 
valstybių narių sprendimai dėl to paties 
produkto skiriasi, Komisija gali kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti, ar gaminys 
atitinka diagnostikos in vitro medicinos 
prietaiso arba jo priedo apibrėžtį;

Pagrindimas

Ši dalis turi atitikti 3 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekiant užtikrinti, kad žalos rizika ir 
gamintojo nemokumo rizika nebūtų 
perkeliama pacientams, kurie patyrė žalą 
dėl diagnostikos in vitro medicinos 
prietaiso, ir kad mokėtojai būtų atsakingi 
už gydymo išlaidų apmokėjimą, 
gamintojai turėtų apsidrausti tinkamo 
minimalaus dydžio draudimu;

Pagrindimas

Remiantis Direktyva 85/374/EEB dėl atsakomybės už gaminius dar nenustatytas 
įpareigojimas apsidrausti nuo žalos atvejų. Todėl nesąžiningai su žala susijusi rizika ir su 
gamintojo nemokumu susijusi rizika perkeliama pacientams, nukentėjusiems nuo sugedusių 
medicinos prietaisų poveikio, ir už gydymo išlaidas atsakingiems mokėtojams. Pagal jau 
galiojančias medicininių produktų srities nuostatas prietaisų gamintojai taip pat įpareigojami 
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apsidrausti minimalaus dydžio atsakomybės draudimu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dėl diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atsekamumo naudojant unikalaus 
prietaiso identifikatoriaus (UPI) sistemą, 
pagrįstą tarptautinėmis rekomendacijomis, 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
sauga po pateikimo rinkai turėtų tapti 
žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Dėl to taip pat turėtų 
sumažėti medikų klaidų ir taptų lengviau 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse;

(27) dėl diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisų atsekamumo naudojant unikalaus 
prietaiso identifikatoriaus (UPI) sistemą, 
pagrįstą tarptautinėmis rekomendacijomis, 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
sauga po pateikimo rinkai turėtų tapti 
žymiai veiksmingesnė, nes būtų geriau 
informuojama apie incidentus, tikslingai 
imamasi vietos saugos taisomųjų veiksmų, 
o kompetentingos institucijos geriau 
vykdytų stebėseną. Dėl to taip pat turėtų 
sumažėti medikų klaidų ir taptų lengviau 
kovoti su prietaisų klastojimu. Naudojant 
UPI sistemą taip pat turėtų patobulėti 
pirkimo politika ir atsargų tvarkymas 
ligoninėse ir, kur įmanoma, sistema turi 
atitikti kitas autentiškumo patvirtinimo 
sistemas, jau naudojamas toje aplinkoje;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) didelės rizikos diagnostikos in vitro
medicinos prietaisų gamintojai turėtų 
išvardyti pagrindinius prietaiso saugos ir 
veiksmingumo aspektus ir prietaiso 
klinikinio įvertinimo rezultatus dokumente, 
kuris turėtų būti skelbiamas viešai;

(32) diagnostikos medicinos prietaisų, 
priskiriamų C ir D klasėms, gamintojai 
turėtų išvardyti pagrindinius prietaiso 
saugos ir veiksmingumo aspektus ir 
prietaiso klinikinio įvertinimo rezultatus 
dokumente, kuris turėtų būti skelbiamas 
viešai;

Pagrindimas

Siekiama, kad nebūtų jokios su 24 straipsnio formuluote susijusios dviprasmybės.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad tyrimai, kuriais siekiama prognozuoti ligos eigą, yra diagnostika 
in vitro ir įeina į IVD reglamento taikymo sritį. Tai turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į tai, 
ar atliekant tyrimą tikimybė nustatyti polinkį susirgti itin didelė (pvz., jei tai genetinis tyrimas 
Huntingtono ligai nustatyti), ar taip gaunama tik informacijos apie nedaug padidėjusią riziką 
susirgti (taip paprastai būna atliekant genetinius polinkio į daugelį įprastų ligų tyrimus).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
priedas – gaminys, kuris nors ir nėra 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisais, 
kad būtų sudaryta konkreti galimybė 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisą (-
us) naudoti arba padėti jį (juos) naudoti
pagal jo (jų) paskirtį (-is);

3) diagnostikos in vitro medicinos prietaiso 
priedas – gaminys, kuris nors ir nėra 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisas, 
tačiau gamintojo yra skirtas naudoti kartu 
su vienu ar keliais medicinos prietaisais, 
kad būtų sudaryta konkreti galimybė 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisą (-
us) naudoti pagal jo (jų) paskirtį (-is) arba 
konkrečiai padėti užtikrinti diagnostikos 
in vitro prietaiso medicininį tinkamumą, 
atsižvelgiant į jo (jų) paskirtį (-is);

Pagrindimas

Bendrojo pobūdžio vartojimo technologija vis labiau naudojama sveikatos priežiūros 
aplinkoje. Generinis vartojimo produktas gali padėti veikti medicinos prietaisui, tačiau 
nelabai galėtų paveikti patį medicinos prietaiso saugumą ir veikimą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) genetinis tyrimas – tyrimas, 
atliekamas sveikatos priežiūros tikslais, 
apimantis žmogiškos kilmės biologinių 
ėminių tyrimą ir konkrečiai skirtas 
ankstyvu embrioniniu laikotarpiu 
paveldėtoms ar įgytoms genetinėms 
savybėms nustatyti;

Pagrindimas

Kadangi šiame reglamente yra taisyklių, susijusių su diagnostikos in vitro prietaisais, skirtais 
genetiniams tyrimams atlikti, turėtų būti apibrėžta sąvoka „genetinis tyrimas“.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) atrankinės diagnostikos prietaisas –
prietaisas, kurio speciali paskirtis – atrinkti 
tikslinės terapijos kriterijus atitinkančius 
pacientus, kuriems anksčiau nustatyta tam 
tikra būklė arba polinkis į ją;

6) atrankinės diagnostikos prietaisas –
prietaisas, kurio esminė speciali paskirtis –
atrinkti tikslinės terapijos kriterijus 
atitinkančius tinkamus arba netinkamus
pacientus, kuriems anksčiau nustatyta tam 
tikra būklė arba polinkis į ją, terapijai 
naudojant vieną vaistinį preparatą ar 
keletą jų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) daugkartinio naudojimo prietaisas –
prietaisas, kurį galima naudoti 
pakartotinai ir prie kurio turėtų būti 
pridedama informacija apie tinkamas 
procedūras, taikomas siekiant 
pakartotinai naudoti prietaisą, įskaitant 
valymą, dezinfekciją, pakavimą ir, jei 
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tinkama, prietaiso sterilizavimo būdą, kad 
jis galėtų būti pakartotinai sterilizuotas, 
taip pat apie bet kokius pakartotinio 
naudojimo skaičiaus apribojimus;

Pagrindimas

Siekiant daugiau aiškumo ir norint atskirti prietaisus, kurie, buvo įrodyta, gali būti naudojami 
pakartotinai, nuo vienkartiniam naudojimui skirtų prietaisų, pirmieji turėtų būti apibrėžiami 
kaip daugkartinio naudojimo prietaisai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) informacinės visuomenės paslauga –
bet kuri paprastai už atlyginimą per 
atstumą, elektroninėmis priemonėmis ir 
asmenišku paslaugų gavėjo prašymu 
teikiama paslauga;

Pagrindimas

Su internetine prekyba, vykdoma tiesiogiai su vartotojais, susijusios formuluotės galėtų būti 
gerokai aiškesnės, turėtų būti bent jau atkartojama Direktyvoje 98/48/EB pateikiama ES 
informacinės visuomenės paslaugos apibrėžtis, o ne tik nurodomą į ją.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

21) sveikatos įstaiga – organizacija, kurios 
pagrindinė paskirtis yra pacientų sveikatos 
priežiūra ar gydymas arba visuomenės 
sveikatos stiprinimas, išskyrus komercines 
klinikines paslaugas teikiančias 
laboratorijas;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28) klinikinis įrodymas – prietaiso 
naudojimo pagal paskirtį mokslinio 
pagrįstumo ir veiksmingumo 
patvirtinamoji informacija;

28) klinikinis įrodymas – prietaiso 
naudojimo pagal paskirtį mokslinio 
pagrįstumo ir veiksmingumo vertinimą 
patvirtinantys palankūs ir nepalankūs 
duomenys;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) prietaiso veiksmingumas – prietaiso 
savybės, leidžiančios jį naudoti gamintojo 
numatyta paskirtimi. Jį sudaro analitinis ir, 
jei taikoma, klinikinis veiksmingumas, 
pagrindžiantis prietaiso naudojimo paskirtį;

30) prietaiso veiksmingumas – prietaiso 
savybės, leidžiančios jį naudoti gamintojo 
numatyta paskirtimi. Jį sudaro techninių 
pajėgumų pasiekimas, analitinis 
veiksmingumas ir, jei taikoma, klinikinis 
veiksmingumas, pagrindžiantis prietaiso 
naudojimo paskirtį;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 35 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35) veiksmingumo įvertinimas – duomenų 
vertinimas ir analizė siekiant nustatyti arba 
patikrinti prietaiso analitinį ir, jei taikoma, 
klinikinį veiksmingumą;

35) veiksmingumo įvertinimas – duomenų 
vertinimas ir analizė siekiant nustatyti arba 
patikrinti, ar prietaisas veikia taip, kaip 
numatė gamintojas, įskaitant techninį,
analitinį ir, jei taikoma, klinikinį 
veiksmingumą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 45 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva gali įgyvendinimo 
aktais nustatyti, ar konkretus produktas 
arba produktų grupė ar kategorija pagal 
apibrėžtis gali būti vadinami diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisais arba 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų 
priedais. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 84 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

1. Komisija savo pačios iniciatyva arba
valstybės narės prašymu gali 
įgyvendinimo aktais nustatyti, ar konkretus 
produktas arba produktų grupė ar 
kategorija pagal apibrėžtis gali būti 
vadinami diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisais arba diagnostikos in vitro
medicinos prietaisų priedais. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 84 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 
4 dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
prietaisams, kurie pagal VII priede 
nustatytas taisykles priskiriami A, B ir C 
klasėms ir kurie pagaminti ir naudojami 
vienoje sveikatos įstaigoje, su sąlyga, kad 
jie būtų gaminami ir naudojami pagal 
sveikatos įstaigos vieną kokybės valdymo 
sistemą, o sveikatos įstaiga atitiktų 
standartą EN ISO 15189 arba bet kurį kitą 
pripažintą standartą. Valstybės narės gali 

5. Šiame reglamente (išskyrus 59 straipsnio 
4 dalį) nustatyti reikalavimai netaikomi 
prietaisams, kurie pagal VII priede 
nustatytas taisykles priskiriami A, B ir C 
klasėms ir kurie pagaminti ir naudojami 
vienoje sveikatos įstaigoje, su sąlyga, kad 
jie būtų gaminami ir naudojami pagal 
sveikatos įstaigos vieną kokybės valdymo 
sistemą, o sveikatos įstaigai būtų 
pripažintas standartas EN ISO 15189 arba 
bet kurį kitą pripažintą standartą. Tačiau 



AD\940337LT.doc 11/47 PE508.086v02-00

LT

reikalauti, kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir gali taikyti susijusių 
prietaisų gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

šio reglamento reikalavimai ir toliau 
taikomi klinikų arba komercinėms 
patologijos diagnostikos laboratorijoms, 
kurių svarbiausias tikslas nėra sveikatos 
priežiūra (t. y., pacientų priežiūra ir 
gydymas) ar visuomenės sveikatos 
puoselėjimas. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad sveikatos įstaigos pateiktų 
kompetentingai institucijai tokių jų 
teritorijoje pagamintų ir naudojamų 
prietaisų sąrašą, ir gali taikyti susijusių 
prietaisų gamintojui ir prietaisų naudojimui 
papildomus saugos reikalavimus.

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad išimtis taikoma tik valstybinės sveikatos priežiūros įstaigoms.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, D 
klasės prietaisai gali būti pagaminti ir 
naudojami vienoje sveikatos įstaigoje
nesilaikant šiame reglamente numatytų 
visų reikalavimų, su sąlyga, kad jie 
atitinka sąlygas, apibrėžtas pirmojoje 
pastraipoje, I priede nurodytus 
pagrindinius reikalavimus, 6 straipsnyje 
taikomus suderintus standartus ir 7 
straipsnyje nurodytas taikomas bendrąsias 
technines specifikacijas. Ši nukrypti 
leidžianti nuostata taikoma tik ir jei šie 
prietaisai, paženklinti CE ženklu, nėra 
prieinami rinkoje.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti suderinamumą su naujuoju Europos standartizacijos reglamentu ir visų 
pirma garantuoti, kad visomis atitinkamomis techninėmis specifikacijomis būtų kuo geriau 
pasinaudota. Taip pat žr. susijusį pakeitimą, kuriuo įtraukiama 1a pastraipa (nauja).

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, priimdama 1 dalyje minėtas 
bendrąsias technines specifikacijas (BTS), 
nedaro neigiamo poveikio Europos 
standartizacijos sistemos darnai. 
Bendrosios techninės specifikacijos yra 
darnios, jei jos neprieštarauja Europos 
standartams, t. y. jos apima sritis, kuriose 
nesama darniųjų standartų, nenumatyta 
per pagrįstą laikotarpį priimti naujų 
Europos standartų, esamais standartais 
nesinaudojama rinkoje arba šie standartai 
paseno, arba buvo įrodyta, kad jų 
akivaizdžiai nepakanka remiantis 
užtikrinant budrumą ar priežiūrą gautais 
duomenimis, ir nenumatyta per pagrįstą 
laikotarpį techninių specifikacijų perkelti 
į su Europos standartais susijusius 
dokumentus.
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Pagrindimas

Siekiama užtikrinti suderinamumą su naujuoju Europos standartizacijos reglamentu ir visų 
pirma garantuoti, kad visomis atitinkamomis techninėmis specifikacijomis būtų kuo geriau 
pasinaudota.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima 1 dalyje minėtas 
bendrąsias technines specifikacijas 
pasikonsultavusi su MPKG, į kurią 
įtraukiamas Europos standartizacijos 
organizacijos atstovas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir tipui 
prietaisų gamintojai numato ir nuolat 
atnaujina sistemingą procedūrą, kuri leistų 
kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 
prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 
pateikimo rinkai planu. Priežiūros po 
pateikimo rinkai plane išdėstomi sveikatos 
priežiūros specialistų, pacientų ar 
naudotojų skundų ir pranešimų apie su 
prietaisu susijusius įtariamus incidentus 
rinkimo, registravimo ir tyrimo procedūros, 
reikalavimų neatitinkančių gaminių ir 
gaminio susigrąžinimo ar pašalinimo iš 
rinkos atvejų registro priežiūra, taip pat, jei 
reikia, atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, 
atrankiniai prietaisų, kuriais prekiaujama, 
tyrimai. Priežiūros po pateikimo rinkai 
plano dalis yra stebėjimo po pateikimo 
rinkai planas pagal XII priedo B dalį. Jeigu 

Proporcingai prietaiso rizikos klasei ir tipui 
prietaisų gamintojai numato ir nuolat 
atnaujina sistemingą procedūrą, kuri leistų 
kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą 
prietaisus pateikiant rinkai arba pradedant 
naudoti, ir imtis visų reikalingų taisomųjų 
veiksmų, toliau vadinamą priežiūros po 
pateikimo rinkai planu. Priežiūros po 
pateikimo rinkai plane išdėstomi sveikatos 
priežiūros specialistų, pacientų ar 
naudotojų skundų ir pranešimų apie su 
prietaisu susijusius įtariamus incidentus 
rinkimo, registravimo, perdavimo 
elektroninei budrumo sistemai, nurodytai 
60 straipsnyje, ir tyrimo procedūros, 
reikalavimų neatitinkančių gaminių ir 
gaminio susigrąžinimo ar pašalinimo iš 
rinkos atvejų registro priežiūra, taip pat, jei 
reikia, atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, 
atrankiniai prietaisų, kuriais prekiaujama, 
tyrimai. Priežiūros po pateikimo rinkai 
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stebėjimas po pateikimo rinkai nėra 
laikomas būtinu, tai turi būti tinkamai 
pagrįsta ir aprašyta priežiūros po pateikimo 
rinkai plane.

plano dalis yra stebėjimo po pateikimo 
rinkai planas pagal XII priedo B dalį. Jeigu 
stebėjimas po pateikimo rinkai nėra 
laikomas būtinu, tai turi būti tinkamai 
pagrįsta ir aprašyta priežiūros po pateikimo 
rinkai plane ir tam turi pritarti 
kompetentinga institucija.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Gamintojai užtikrina, kad prie prietaiso 
būtų pridedamos naudojimo instrukcijos 
ir saugos informacija, kurios turi būti
pateiktos pagal I priedo 17 skirsnį
atitinkamos valstybės narės nustatyta
kalba, lengvai suprantama numatomam 
naudotojui.

Pagrindimas

Pacientams ir naudotojams informacija turi būti pateikiama jų kalba.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacija apie savikontrolei skirtus arba 
šalia paciento bandomus prietaisus, 
teikiama pagal I priedo 17 skirsnį, turi būti 
lengvai suprantama ir parašyta tos 
valstybės narės kalba (-omis), kurioje 
prietaisas patenka pas galutinį naudotoją.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, nedelsdami imasi reikiamų 
taisomųjų veiksmų, siekdami užtikrinti to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalina iš 
rinkos arba susigrąžina. Jie informuoja 
platintojus ir, jei taikoma, įgaliotąjį atstovą.

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, nedelsdami imasi reikiamų 
taisomųjų veiksmų, siekdami užtikrinti to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalina iš 
rinkos arba susigrąžina. Jie informuoja 
atsakingą nacionalinę kompetentingą 
instituciją, platintojus ir, jei taikoma, 
įgaliotąjį atstovą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
gamintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama 
Sąjungos oficialia kalba. Šios institucijos 
prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja 
dėl visų taisomųjų veiksmų, kurių imamasi 
siekiant pašalinti prietaisų, kuriuos jie 
pateikė rinkai ir (arba) pradėjo naudoti, 
keliamą riziką. 

9. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
gamintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama 
Sąjungos oficialia kalba. Šios institucijos 
prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja 
dėl visų taisomųjų veiksmų, kurių imamasi 
siekiant pašalinti prietaisų, kuriuos jie 
pateikė rinkai ir (arba) pradėjo naudoti, 
keliamą riziką. Jei kompetentinga 
institucija mano ar turi pagrindo manyti, 
kad prietaisas padarė žalos, ji užtikrina, 
kad galimai nukentėjęs naudotojas, 
naudotojo teisių paveldėtojas, naudotojo 
sveikatos draudimo bendrovė ar trečiosios 
šalys, kurias paveikė naudotojo patirta 
žala, taip pat galėtų iš gamintojo prašyti 
pirmoje pastraipoje nurodytos 
informacijos. 
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Pagrindimas

Praeityje žalą patyrę naudotojai ir privalomojo draudimo įmonės, apmokančios gydymą, 
dažnai nepateikdavo ieškinių, nes nebuvo aišku, ar prietaisas turėjo defektų ir dėl jo buvo 
padaryta žala. Sustiprinama teisė gauti informaciją ir taip užtikrinama, kad netruktų 
atitinkamos informacijos.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. Gamintojai turi atitinkamą atsakomybės 
draudimą, pagal kurį būtų dengiama bet 
kokia jų prietaisų naudotojams padaryta 
žala. Pagal šį draudimą padengiama bent 
jau žala, padaryta šiais atvejais:
naudotojo mirties ar sužeidimo atveju 
arba
kelių naudotojų mirties ar sužeidimo dėl 
to paties prietaiso naudojimo atveju. 

Pagrindimas

Remiantis Direktyva 85/374/EEB dėl atsakomybės už gaminius dar nenustatytas 
įpareigojimas apsidrausti nuo žalos atvejų. Todėl nesąžiningai su žala susijusi rizika ir su 
gamintojo nemokumu susijusi rizika perkeliama pacientams, nukentėjusiems nuo sugedusių 
medicinos prietaisų poveikio, ir už gydymo išlaidas atsakingiems mokėtojams. Pagal jau 
galiojančias medicininių produktų srities nuostatas prietaisų gamintojai taip pat įpareigojami 
apsidrausti minimalaus dydžio atsakomybės draudimu.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamintojas paskyrė įgaliotąjį atstovą
pagal 9 straipsnį;

b) gamintojas yra nustatytas ir įgaliotasis 
atstovas pagal 9 straipsnį yra paskirtas 
gamintojo;
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad importuotojas nustatytų gamintoją.

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) gamintojas turi atitinkamą 
atsakomybės draudimą, kaip nurodyta 8 
straipsnio 10 dalies pirmoje pastraipoje, 
nebent pats importuotojas gali užtikrinti 
pakankamą apsaugą pagal tuos pačius 
reikalavimus. 

Pagrindimas

Importuotojas turėtų užtikrinti, kad gamintojas vykdytų savo su draudimu susijusius 
įsipareigojimus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir jo įgaliotajam atstovui ir 
prireikus imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų, siekdami užtikrinti prietaiso 
atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba 
susigrąžinti. Kai prietaisai kelia riziką, jie 
taip pat nedelsdami praneša apie tai 
valstybių narių, kuriose jie tiekė prietaisą, 
kompetentingoms institucijoms ir prireikus 
paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė sertifikatą 
pagal 43 straipsnį dėl atitinkamo prietaiso, 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir visus taisomuosius 

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir, jei taikoma, jo įgaliotajam 
atstovui ir prireikus užtikrina, kad būtų 
imamasi reikiamų taisomųjų veiksmų,
siekiant užtikrinti prietaiso atitiktį, 
pašalinti jį iš rinkos arba susigrąžinti, ir 
įvykdo šiuos veiksmus. Kai prietaisai kelia 
riziką, jie taip pat nedelsdami praneša apie 
tai valstybių narių, kuriose jie tiekė 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms ir 
prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė 
sertifikatą pagal 43 straipsnį dėl atitinkamo 
prietaiso, nurodydami išsamią informaciją, 
visų pirma apie neatitiktį ir visus 
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veiksmus, kurių imtasi. taisomuosius veiksmus, kuriuos jie įvykdė.

Pagrindimas

Siekiant išvengti, kad nesumažėtų informacijos ir atsakomybės mastas, gamintojas ar, jei 
tinkama, įgaliotasis atstovas yra vieninteliai asmenys, atsakingi už tai, kad būtų imamasi 
taisomųjų veiksmų. Importuotojai neturėtų patys imtis jokių taisomųjų veiksmų, bet tik 
įvykdyti tuos veiksmus, atsižvelgdami į gamintojo sprendimus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, specialiai skirtą 
tokiai pačiai arba panašiai neatskiriamai 
sugedusio arba susidėvėjusio prietaiso 
daliai arba komponentui pakeisti siekiant 
išlaikyti arba atkurti prietaiso funkciją iš 
esmės nekeičiant jo veiksmingumo ar 
saugos charakteristikų, užtikrina, kad 
gaminys nepakenktų prietaiso saugai ir 
veiksmingumui. Patvirtinamieji įrodymai 
saugomi, kad juos būtų galima pateikti 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, specialiai skirtą 
tokiai pačiai arba panašiai neatskiriamai 
sugedusio arba susidėvėjusio prietaiso 
daliai arba komponentui pakeisti siekiant 
išlaikyti arba atkurti prietaiso funkciją 
nekeičiant jo veiksmingumo ar saugos 
charakteristikų, užtikrina, kad gaminys 
nepakenktų prietaiso saugai ir 
veiksmingumui. Patvirtinamieji įrodymai 
saugomi, kad juos būtų galima pateikti 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms.

Pagrindimas

Dėl termino „iš esmės“ faktai gali būti skirtingai aiškinami ir dėl jo neapibrėžtumo 
reikalavimai gali būti nenuosekliai įgyvendinami. Jei pakeičiami prietaiso veiksmingumas ir 
saugos charakteristikos, tai bet kokiomis aplinkybėmis šis prietaisais klasifikuojamas kaip 
naujas medicinos prietaisas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gaminys, specialiai skirtas prietaiso 
daliai arba komponentui pakeisti ir iš 

2. Gaminys, specialiai skirtas prietaiso 
daliai arba komponentui pakeisti ir 
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esmės keičiantis jo veiksmingumo ar 
saugos charakteristikas, laikomas prietaisu.

keičiantis prietaiso veiksmingumo ar 
saugos charakteristikas, laikomas prietaisu 
ir turi atitikti šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus.

Pagrindimas

Dėl termino „iš esmės“ faktai gali būti skirtingai aiškinami ir dėl jo neapibrėžtumo 
reikalavimai gali būti nenuosekliai įgyvendinami. Jei pakeičiami prietaiso veiksmingumas ir 
saugos charakteristikos, tai bet kokiomis aplinkybėmis šis prietaisais klasifikuojamas kaip 
naujas medicinos prietaisas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisėtą interesą apsaugoti neskelbtiną 
komercinę informaciją;

b) teisėtą interesą apsaugoti neskelbtiną 
komercinę informaciją, bet nekenkiant 
visuomenės sveikatos apsaugai;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 8 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) atitiktis medicinos prietaiso 
identifikavimo sistemoms, jau 
naudojamoms rinkoje;

Pagrindimas

Siekiant, kad sistema sklandžiai veiktų, svarbu užtikrinti, kad atsekamumo sistemos būtų 
techniškai suderinamos.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 8 dalies e b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) atitiktis kitoms atsekamumo 
sistemoms, kurias naudoja medicinos 
prietaisų suinteresuotosios šalys.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu prietaisai priskiriami C ir D 
klasėms (išskyrus skirtuosius 
veiksmingumo įvertinti), gamintojas 
parengia saugos ir veiksmingumo duomenų 
santrauką. Ji parengiama aiškiai, kad būtų 
suprantama numatomam naudotojui. Šios 
santraukos projektas kartu su kitais 
dokumentais turi būti pateikiamas su 
atitikties vertinimu susijusiai paskelbtajai 
įstaigai vadovaujantis 40 straipsniu; minėta 
įstaiga santrauką validuoja.

1. Jeigu prietaisai priskiriami C ir D 
klasėms (išskyrus skirtuosius 
veiksmingumo įvertinti), gamintojas 
parengia saugos ir veiksmingumo duomenų 
santrauką. Ji yra viešai prieinama ir 
parengiama aiškiai, kad būtų suprantama 
numatomam naudotojui ir surašoma tos 
šalies, kurioje prietaisas tiekiamas rinkai, 
kalba. Prie šios santraukos pridedama 
duomenų, gautų klinikinio tyrimo metu, 
rinkinys ir klinikinis stebėjimas po 
pateikimo rinkai. Šios santraukos projektas 
kartu su kitais dokumentais turi būti 
pateikiamas su atitikties vertinimu 
susijusiai paskelbtajai įstaigai 
vadovaujantis 40 straipsniu; minėta įstaiga 
santrauką validuoja.

Pagrindimas

Šis dokumentas turėtų būti viešai prieinamas ir parašytas naudotojams, sveikatos priežiūros 
specialistams ir pacientams lengvai suprantama kalba.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės pateikia Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms informaciją apie 

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

savo procedūras, taikomas vertinant, 
skiriant ir notifikuojant atitikties vertinimo 
įstaigas ir atliekant paskelbtųjų įstaigų 
stebėseną, taip pat apie susijusius 
pasikeitimus. Remdamasi šiais 
informacijos mainais ir geriausios 
praktikos valstybėse narėse pavyzdžiais 
Komisija per 2 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo apibrėžia atitikties vertinimo 
įstaigų vertinimo, skyrimo ir notifikavimo 
ir paskelbtųjų įstaigų stebėsenos 
procedūrų, kurias turi vykdyti atitinkamos 
nacionalinės valdžios institucijos, gaires.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant, kad paskelbtosioms įstaigoms visose valstybėse narėse būtų nustatyti vienodi 
reikalavimai ir kad būtų užtikrintos sąžiningos ir vienodos sąlygos, terminą „būtinieji“ reikia 
išbraukti.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį iš dalies keisti arba papildyti VI 

2. Komisijai pagal 85 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiami arba papildomi



PE508.086v02-00 22/47 AD\940337LT.doc

LT

priede nustatytus būtinuosius
reikalavimus, atsižvelgiant į techninę 
pažangą ir į tai, kokie būtinieji
reikalavimai reikalingi vertinant konkrečių 
prietaisus arba prietaisų kategorijas ar 
grupes.

VI priede nustatyti reikalavimai, 
atsižvelgiant į techninę pažangą ir į tai, 
kokie reikalavimai reikalingi vertinant
konkrečius prietaisus arba prietaisų 
kategorijas ar grupes.

Pagrindimas

Siekiant, kad paskelbtosioms įstaigoms visose valstybėse narėse būtų nustatyti vienodi 
reikalavimai ir kad būtų užtikrintos sąžiningos ir vienodos sąlygos, terminą „būtinieji“ reikia 
išbraukti.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Subrangos būdu atliekamos tik 
konkrečios užduotys, susijusios su 
atitikties vertinimu, o būtinybė naudoti 
subrangos būdą šioms užduotims vykdyti 
tinkamai pagrindžiama nacionalinei 
institucijai.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienai pareiškėjo atitikties 
vertinimo įstaigos patronuojamajai 
įmonei, dalyvaujančiai atitikties vertinimo 
procese, ypač įsisteigusiai trečiojoje 
šalyje, turi būti taikomas paskelbimo 
pranešimo mechanizmas ir jo vertinimas, 
kaip apibrėžta 30 straipsnyje.



AD\940337LT.doc 23/47 PE508.086v02-00

LT

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime aiškiai nurodoma veiklos, kuriai 
įstaiga paskirta, aprėptis, apibūdinant 
atitikties vertinimo veiklą, atitikties 
įvertinimo procedūras ir prietaisų, kuriuos 
paskelbtoji įstaiga yra įgaliota vertinti, tipą. 

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

Pagrindimas

Prireikus paskelbimo pranešime turėtų būti nurodoma, kurios klasės prietaisus paskelbtoji 
įstaiga turi leidimą vertinti. Kai kuriuos didelės rizikos prietaisus turėtų vertinti tik 
paskelbtosios įstaigos, atitinkančios specifinius reikalavimus, kuriuos nustatė Europos 
Komisija įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti prietaisų kodų ir atitinkamų tipų 
sąrašą paskelbtosios įstaigos veiklos, kuriai 
įstaiga paskirta, aprėpčiai apibrėžti, kurį 
valstybės narės nurodo savo pranešime. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 84 
straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti prietaisų kodų ir atitinkamų 
rizikos klasių ir tipų sąrašą paskelbtosios 
įstaigos veiklos, kuriai įstaiga paskirta, 
aprėpčiai apibrėžti, kurį valstybės narės 
nurodo savo pranešime. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 84 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jos 
dėmesys buvo atkreiptas į tai, ar 

1. Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jos 
dėmesys buvo atkreiptas į tai, ar 
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paskelbtoji įstaiga tebeatitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus arba jai taikomas 
prievoles. Ji tokius tyrimus gali pradėti ir 
savo iniciatyva.

paskelbtoji įstaiga tebeatitinka VI priede 
nustatytus reikalavimus arba jai taikomas 
prievoles. Ji tokius tyrimus gali pradėti ir 
savo iniciatyva, įskaitant paskelbtosios 
įstaigos nepaskelbtus patikrinimus, 
kuriuos vykdo bendro vertinimo grupė, 
kurios sudėtis atitinka sąlygas, nurodytas 
30 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bent 14 dienų prieš priimdama sprendimą 
kompetentinga institucija praneša MPKG ir 
Komisijai apie savo numatomą sprendimą. 
Tas sprendimas skelbiamas viešai 
Europos duomenų banke.

Pagrindimas

Siekiant palengvinti praktikos suderinimą visos Europos mastu, šis sprendimas turėtų būti 
prieinamas.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija savo pačios iniciatyva arba
valstybės narės prašymu įgyvendinimo 
aktais nusprendžia dėl VII priede nustatytų 
klasifikavimo kriterijų taikymo konkrečiam 
prietaisui, prietaisų grupei ar kategorijai, 
siekiant atlikti jų klasifikavimą. Tokie 
sprendimai turėtų būti priimami visų 
pirma siekiant išspręsti valstybių narių 
priimtų skirtingų sprendimų dėl prietaisų 
klasifikavimo klausimą. 
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Pagrindimas

Dabartiniame 39 straipsnio variante nenumatyta aiški procedūra tiems atvejams, kai 
skirtingos kompetentingos institucijos skirtingai įvertina prietaisus. Tokiais atvejais Komisija 
galutinai nusprendžia taikyti specialią taisyklę, susijusią su atitinkamu prietaisu, siekiant 
užtikrinti vienodą įgyvendinimą visos Europos mastu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 9 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl toliau išvardytų aspektų Komisija gali
įgyvendinimo aktais nustatyti sąlygas ir 
procedūrinius aspektus, siekiant užtikrinti, 
kad paskelbtosios įstaigos darniai taikytų 
atitikties įvertinimo procedūras:

Dėl toliau išvardytų aspektų Komisija 
įgyvendinimo aktais nustato sąlygas ir 
procedūrinius aspektus, siekiant užtikrinti, 
kad paskelbtosios įstaigos darniai taikytų 
atitikties įvertinimo procedūras:

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 9 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mažiausias dažnumas, kuriuo 
paskelbtosios įstaigos, iš anksto 
nepranešusios, turi atlikti gamyklos 
patikrinimus ir atrankines patikras pagal 
VIII priedo 4.4 skirsnį ir atsižvelgdamos į 
prietaiso rizikos klasę ir tipą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nepaskelbtų patikrinimų, minimų VIII priedo 4.4 skirsnyje, skaičių reikia aiškiai apibrėžti, 
siekiant sustiprinti būtiną kontrolę ir užtikrinti to paties lygmens ir tokio pat dažnumo 
nepaskelbtus patikrinimus visose valstybėse narėse. Taigi, nepaskelbti patikrinimai turėtų būti 
atliekami bent kartą per sertifikavimo ciklą ir turėtų būti atliekamas kiekvieno gamintojo bei 
kiekvienos nepatentuotų prietaisų grupės patikrinimas. Dėl to, kad ši priemonė gyvybiškai 
svarbi, nepaskelbtų patikrinimų aprėptis ir procedūros turėtų būti įrašyti į patį reglamentą, o 
ne į paskesnes taisykles, pavyzdžiui, įgyvendinimo aktą.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pagal atitikties įvertinimo procedūrą 
reikalaujama, kad dalyvautų paskelbtoji 
įstaiga, gamintojas gali kreiptis į pasirinktą 
paskelbtąją įstaigą, jeigu jos kaip 
paskelbtosios įstaigos užduotys susijusios 
su atitikties vertinimo veikla, atitikties 
įvertinimo procedūromis ir atitinkamais 
prietaisais. Paraiška negali būti pateikta
kartu dėl daugiau nei vienos paskelbtosios 
įstaigos 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 jos kaip 
paskelbtosios įstaigos užduotys susijusios 
su atitikties vertinimo veikla, atitikties 
įvertinimo procedūromis ir atitinkamais 
prietaisais. Paraiška nepateikiama kartu 
daugiau nei vienai paskelbtajai įstaigai dėl 
tos pačios atitikties vertinimo veiklos.

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti suformuluota aiškiai siekiant išvengti skirtingų interpretacijų.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu klinikiniais veiksmingumo 
duomenimis ar jų dalimis pagrįstos 
atitikties bendriesiems saugos ir 
veiksmingumo reikalavimams įrodymas 
nelaikomas tinkamu, tokį atmetimą reikia 
pagrįsti remiantis gamintojo rizikos 
valdymo rezultatais ir atsižvelgiant į 
prietaiso charakteristikas, visų pirma jo 
numatytą paskirtį, numatytą veiksmingumą 
ir gamintojo teiginius. Atitikties 
bendriesiems saugos ir veiksmingumo 
reikalavimams įrodymo, atliekant tik 
analitinio veiksmingumo įvertinimą, 
tinkamumas turi būti tinkamai pagrįstas II 
priede nurodytais techniniais dokumentais.

4. Jeigu klinikiniais veiksmingumo 
duomenimis ar jų dalimis pagrįstos 
atitikties bendriesiems saugos ir 
veiksmingumo reikalavimams įrodymas
nelaikomas tinkamu, tokį atmetimą reikia 
pagrįsti remiantis gamintojo rizikos 
valdymo rezultatais ir atsižvelgiant į 
prietaiso charakteristikas, visų pirma jo 
numatytą paskirtį, numatytą veiksmingumą 
ir gamintojo teiginius. Atitikties 
bendriesiems saugos ir veiksmingumo 
reikalavimams įrodymo, atliekant tik 
analitinio veiksmingumo įvertinimą, 
tinkamumas turi būti tinkamai pagrįstas II 
priede nurodytais techniniais dokumentais.

Klinikiniais duomenimis pagal pirmąją 
pastraipą pagrįstos atitikties bendriesiems 
saugos ir veiksmingumo reikalavimams 
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įrodymo išimtis taikoma gavus išankstinį 
kompetentingos įstaigos pritarimą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Moksliškai pagrįsti duomenys, analitinio 
veiksmingumo duomenys ir, jei taikoma, 
klinikinio veiksmingumo duomenys 
pateikiami kartu klinikinio įrodymo 
ataskaitoje, nurodytoje XII priedo A dalies 
3 skirsnyje. Klinikinio įrodymo ataskaita 
turi būti įtraukta į atitinkamo prietaiso 
techninius dokumentus, nurodytus II 
priede, arba tuose dokumentuose turi būti 
pateiktos išsamios nuorodos į ją.

5. Moksliškai pagrįsti duomenys, analitinio 
veiksmingumo duomenys ir, jei taikoma, 
klinikinio veiksmingumo duomenys 
pateikiami kartu klinikinio įrodymo 
ataskaitoje, nurodytoje XII priedo A dalies 
3 skirsnyje. Klinikinio įrodymo ataskaita 
turi būti įtraukta į atitinkamo prietaiso 
techninius dokumentus, nurodytus II 
priede.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad vertinimą 
kartu atliktų pagrįstas skaičius asmenų, 
kurie kartu turi būtiną kvalifikaciją ir 
patirtį. Vertinime atsižvelgiama į bent 
vieno asmens, kurio pagrindinė interesų 
sritis nėra mokslas, nuomonę. 
Atsižvelgiama mažiausiai į vieno paciento 
nuomonę. Intervencinių klinikinių 
veiksmingumo tyrimų įgyvendinimą 
išnagrinėja atitinkamas etikos komitetas.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
51 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) [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl klinikinių tyrimų] straipsnį. 
Išskyrus 50 straipsnyje nurodytą 
informaciją, informacija, kaupiama ir 
apdorojama elektroninėje sistemoje, yra 
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) [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl klinikinių tyrimų] 
straipsnį[...]. Išskyrus 50 straipsnyje ir 51 
straipsnio d dalyje nurodytą informaciją, 
kuri turi būti viešai prieinama, 
informacija, kaupiama ir apdorojama 
elektroninėje sistemoje, turi būti prieinama 
tik valstybėms narėms ir Komisijai. 
Klinikiniai duomenys, gauti atliekant 
tyrimus, nurodytus XII priedo 2.3.3 
punkte, yra prieinami sveikatos priežiūros 
specialistams ir medicinos įstaigoms, 
jiems to paprašius ir per 20 dienų. Gali 
būti reikalaujama, kad būtų sudarytas 
neatskleidimo susitarimas, į kurį įtraukti 
klinikiniai duomenys.

Pagrindimas

Pakeitimas daromas dėl skaidrumo ir visuomenės sveikatos priežasčių. Nėra jokių priežasčių 
dėl kurių nepriklausomi mokslininkai negalėtų susipažinti su duomenimis apie klinikinį 
veiksmingumą ir nepageidaujamus reiškinius.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį, kuriais nustatoma, kuri kita 
informacija apie klinikinius 
veiksmingumo tyrimus, sukaupta ir 
apdorota elektroninėje sistemoje, yra 
viešai prieinama, kad būtų užtikrintas 
sąveikumas su ES žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų duomenų baze, sukurta 
pagal Reglamentą (ES) [nuoroda į būsimą 
reglamentą dėl klinikinių tyrimų].
Taikomos 50 straipsnio 3 ir 4 dalys.

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 85 
straipsnį, kuriais nustatomi techniniai 
reikalavimai ir parametrai, kad būtų 
užtikrintas sąveikumas su ES žmonėms 
skirtų vaistų klinikinių tyrimų duomenų 
baze, sukurta pagal Reglamentą (ES) 
[nuoroda į būsimą reglamentą dėl 
klinikinių tyrimų].

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei užsakovas daro klinikinio 
veiksmingumo tyrimo pakeitimus, kurie 
gali turėti didelį poveikį tiriamųjų asmenų 
saugai ir teisėms arba klinikinių duomenų, 
gautų atliekant tyrimą, patvarumui ir 
patikimumui, jis praneša valstybei (-ėms) 
narei (-ėms) apie tokių pakeitimų priežastis 
ir turinį. Prie pranešimo pridedama 
atnaujinta atitinkamų dokumentų, nurodytų 
XIII priede, versija.

1. Jei užsakovas daro klinikinio 
veiksmingumo tyrimo pakeitimus, kurie 
gali turėti didelį poveikį tiriamųjų asmenų 
saugai ir teisėms arba klinikinių duomenų, 
gautų atliekant tyrimą, patvarumui ir 
patikimumui, jis praneša valstybei (-ėms) 
narei (-ėms) ir etikos komitetui apie tokių 
pakeitimų priežastis ir turinį. Prie 
pranešimo pridedama atnaujinta atitinkamų 
dokumentų, nurodytų XIII priede, versija.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu atitinkama valstybė narė,
remdamasi visuomenės sveikatos, 
pacientų saugos arba viešosios tvarkos 
motyvais, nepranešė užsakovui apie 
atsisakymą leisti daryti pakeitimus, 
užsakovas gali atlikti 1 dalyje nurodytus 
pakeitimus ne anksčiau kaip praėjus 30 
dienų po pranešimo.

2. Jeigu atitinkama valstybė narė, 
nepranešė užsakovui apie tinkamai 
pagrįstą atsisakymą leisti daryti 
pakeitimus, užsakovas gali atlikti 1 dalyje 
nurodytus pakeitimus ne anksčiau kaip 
praėjus 30 dienų po pranešimo.

Pagrindimas

Apribojus atsisakymo motyvus, kaip pasiūlyta pirminėje teksto redakcijoje, būtų neteisingai 
išbraukiami tokie aspektai, kaip: nepakankamai tinkami ar išsamūs duomenys ir kitos etikos 
aplinkybės. Užsakovų pasiūlyti klinikinių bandymų pakeitimai neturėtų sumažinti taikomų 
mokslinių ar etinių standartų, ką galėtų paskatinti komerciniai interesai.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei valstybė narė atsisakė leisti atlikti 
klinikinį veiksmingumo tyrimą, jį sustabdė 
arba nutraukė, pasiūlė padaryti jo esminių 
pakeitimų arba jį laikinai sustabdyti, arba 
jei užsakovas pranešė apie priešlaikinį 
klinikinio veiksmingumo tyrimo 
nutraukimą dėl saugos priežasčių, ji 
praneša apie savo sprendimą ir jo priežastis 
visoms valstybėms narėms ir Komisijai 
naudodamasi 51 straipsnyje nurodyta 
elektronine sistema.

1. Jei valstybė narė atsisakė leisti atlikti 
klinikinį veiksmingumo tyrimą, jį sustabdė 
arba nutraukė, pasiūlė padaryti jo esminių 
pakeitimų arba jį laikinai sustabdyti, arba 
jei užsakovas pranešė apie priešlaikinį 
klinikinio veiksmingumo tyrimo 
nutraukimą dėl saugos priežasčių, ji 
praneša apie šiuos faktus ir savo 
sprendimą ir jo priežastis visoms 
valstybėms narėms ir Komisijai 
naudodamasi 51 straipsnyje nurodyta 
elektronine sistema.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
veiksmingumo tyrimo pabaigos užsakovas 
pateikia susijusioms valstybėms narėms 
klinikinio veiksmingumo tyrimo rezultatų 
santrauką klinikinio veiksmingumo tyrimo 
ataskaitos forma, nurodyta XII priedo A 
dalies 2.3.3 skirsnyje. Tais atvejais, kai dėl 
mokslinių priežasčių neįmanoma pateikti 
klinikinio veiksmingumo tyrimo ataskaitos, 
ji turi būti pateikta, kai tik bus parengta. 
Šiuo atveju klinikinio veiksmingumo 
tyrimo protokole, nurodytame XII priedo A 
dalies 2.3.2 skirsnyje, nurodoma, kada 
klinikinio veiksmingumo tyrimo rezultatai 
bus pateikti, kartu su paaiškinimu.

3. Per vienerius metus nuo klinikinio 
veiksmingumo tyrimo pabaigos užsakovas 
pateikia susijusioms valstybėms narėms 
klinikinio veiksmingumo tyrimo rezultatų 
santrauką klinikinio veiksmingumo tyrimo 
ataskaitos forma, nurodyta XII priedo A 
dalies 2.3.3 skirsnyje, kartu su visais 
duomenimis, surinktais klinikinio 
veiksmingumo tyrimo metu, įskaitant 
neigiamus rezultatus. Tais atvejais, kai dėl 
mokslinių priežasčių neįmanoma pateikti 
klinikinio veiksmingumo tyrimo ataskaitos, 
ji turi būti pateikta, kai tik bus parengta. 
Šiuo atveju klinikinio veiksmingumo 
tyrimo protokole, nurodytame XII priedo A 
dalies 2.3.2 skirsnyje, nurodoma, kada 
klinikinio veiksmingumo tyrimo rezultatai 
bus pateikti, kartu su paaiškinimu.

Pagrindimas

Šie duomenys prieinami užsakovui ir dėl tinkamo statistinio tikrinimo priežasčių apie juos 
pranešama valstybėms narėms.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
56 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 nepageidauja būti 
koordinuojanti valstybė narė, 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 

2. Susiję valstybės narės per šešias dienas 
nuo vienos paraiškos pateikimo susitaria, 
kuri valstybė narė taps koordinuojančia 
valstybe nare. Valstybės narės ir Komisija 
pagal medicinos prietaisų koordinavimo 
grupės skyrimų sistemą susitaria dėl 
aiškių koordinuojančios valstybės narės 
skyrimo taisyklių.
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nei užsakovo pasiūlytoji valstybėje narė, 
49 straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas 
prasideda kitą dieną po to sutikimo.

Pagrindimas

Komisijos siūlomu pakeitimu užsakovams būtų leidžiama savo nuožiūra išsirinkti 
kompetentingas institucijas, taikančias mažesnio lygio standartus, mažiau išteklių turinčias ir 
didelio prašymų skaičiaus apkrautas įstaigas, kuo siūlomas savaiminis klinikinių tyrimų 
patvirtinimas tampa mažiau tinkamu sprendimu. Koordinuojančios valstybės narės skyrimo 
tvarką gali patvirtinti (kas jau buvo siūloma) medicinos prietaisų koordinavimo grupė, 
laikantis 80 straipsnyje nurodytų savo užduočių..

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sunkių padarinių sukėlusį 
nepageidaujamą reiškinį, kai yra 
priežastinis ryšys su veiksmingumo 
įvertinimo prietaisu, komparatoriumi arba 
tyrimo procedūra arba kai toks priežastinis 
ryšys pagrįstai įmanomas.

a) bet kurių padarinių sukėlusį 
nepageidaujamą reiškinį, kai yra 
priežastinis ryšys su veiksmingumo 
įvertinimo prietaisu, komparatoriumi arba 
tyrimo procedūra arba kai toks priežastinis 
ryšys pagrįstai įmanomas.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tai klinikinis veiksmingumo tyrimas, 
dėl kurio užsakovas teikia vieną paraišką, 
nurodytą 56 straipsnyje, užsakovas, 
naudodamasis 52 straipsnyje nurodyta 
elektronine sistema, praneša apie bet kokį 2
dalyje nurodytą reiškinį. Gavus pranešimą, 
jis perduodamas elektroniniu būdu visoms 
susijusioms valstybėms narėms.

Jeigu tai klinikinis bandymas, dėl kurio 
užsakovas teikia vieną paraišką, nurodytą 
56 straipsnyje, užsakovas, naudodamasis
51 straipsnyje nurodyta elektronine 
sistema, praneša apie bet kokį 1 ir 2 dalyse
nurodytą reiškinį. Gavus pranešimą, jis 
perduodamas elektroniniu būdu visoms 
susijusioms valstybėms narėms.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pranešant apie incidentus ir tos srities saugos taisomuosius veiksmus turėtų būti minimi ne tik 
sunkių padarinių sukėlę incidentai, o visi incidentai, ir pagal išplėstą incidento apibrėžtį, 
pateiktą 2 straipsnio 43 punkte, turi būti įtrauktos nepageidaujamos šalutinės pasekmės.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Tai galėtų apimti nedidelį skaičių naudotojų, kurie gali neturėti prieigos prie interneto arba 
reikiamos tokių priemonių naudojimo patirties. Taigi nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
numatyti kitus pranešimo apie incidentus būdus.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės ir Komisija stiprina 
bei užtikrina nacionalinių registrų ir 
elektroninės 60 straipsnyje minimos 
budrumo sistemos sąveikumą, siekiant 
užtikrinti savaiminį duomenų 
eksportavimą į šią sistemą, išvengiant 
registrų dubliavimosi.

Pagrindimas

Aukštos kokybės plačiajai visuomenei skirtais registrais bus išvengta registrų suskaidymo ir 
bus sudarytas realesnis medicinos prietaisų saugumo ir veiksmingumo vaizdas.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Sukaupta ir apdorota informacija 
elektroninėje sistemoje turi būti prieinama 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir Komisijai bei nedarant 
poveikio intelektinės nuosavybės bei 
komercinės neskelbtinos informacijos 
išsaugojimui – paskelbtosioms įstaigoms, 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
nepriklausomoms medicinos įstaigoms.
Duomenys, nurodyti 60 straipsnio 1 dalies 
a–e punktuose, nelaikomi komercinio 
pobūdžio konfidencialia informacija, 
nebent MPKG pateiks priešingą 
nuomonę.

Pagrindimas

Prieiga prie klinikinių duomenų yra labai svarbi siekiant išsaugoti sistemos skaidrumą ir kad 
nepriklausomi mokslininkai ir profesinės medicinos organizacijos galėtų juos analizuoti. Į 
šiuos klinikinius duomenis neįtraukiama jokia intelektinė nuosavybė arba komercinio 
pobūdžio konfidenciali informacija.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 60 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
pranešimai ir informacija, susiję su 
atitinkamu prietaisu, per elektroninę 
sistemą automatiškai perduodami 
paskelbtajai įstaigai, išdavusiai sertifikatą 
pagal 43 straipsnį.

Pagrindimas

Paskelbtųjų įstaigų integracija į rinkos priežiūros institucijų keitimosi informacija sistemą 
privalo būti išplėsta ir aiškiai apibrėžta. Visų pirma paskelbtosioms įstaigoms reikia (pagal 
automatizuotų, suderintų ryšių procedūrų sistemą) konsoliduotos informacijos, kad jos galėtų 
aptikti naujus įvykius, nedelsiant atsižvelgti į naują informaciją ir greitai bei tinkamai 
reaguoti į atvejus ir incidentus.
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tai pranešimai, gauti pagal 59 
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 
60 straipsnyje, išskyrus tuos atvejus, kai 
apie tą patį incidentą jau pranešė 
gamintojas.

Jeigu tai pranešimai, gauti pagal 59 
straipsnio 3 dalį, ir kompetentinga 
institucija įsitikina, kad pranešimai yra 
susiję su incidentu, ji nedelsdama perduoda 
tuos pranešimus į elektroninę sistemą, 
nurodytą 60 straipsnyje.

Pagrindimas

Bet kuriuo atveju, pranešimai turėtų būti skelbiami per elektroninę sistemą, ypač siekiant 
užtikrinti visos informacijos platinimą.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Kompetentingos institucijos neturi pagrįsti jokio patikrinimo.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos skiria inspektorius kontrolės veiklai vykdyti.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Valstybių narių kompetentingų institucijų patikrinimus turėtų būti galima atlikti ir patalpose, 
esančiose trečiosiose šalyse, kai prietaisai teikiami ES rinkai.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Svarbu, kad patikrintas subjektas būtų informuojamas apie patikrinimo rezultatus ir turėtų 
galimybę pateikti pastabų.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Parengus gaires būtų nustatytas suderintas Sąjungos kontrolės veiksmų metodas.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jis taikomas nuo [5 metai nuo 
įsigaliojimo].

2. Jis taikomas nuo [3 metai nuo 
įsigaliojimo].

Pagrindimas

Siekiama, kad tekstas derėtų su pasiūlymu dėl medicinos prietaisų.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17.2 skirsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nuoroda „Šis gaminys yra 
diagnostikos in vitro medicinos 
prietaisas“.

Pagrindimas

Gaminys turėtų būti aiškiai nurodytas pažymint jį atitinkama etikete.
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 skirsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. jei tai C arba D klasei priskiriami 
prietaisai – saugos ir veiksmingumo 
duomenų santrauka.

15. jei tai C arba D klasei priskiriami 
prietaisai – saugos ir veiksmingumo 
duomenų santrauka ir išsamus klinikinio 
tyrimo metu surinktų duomenų rinkinys ir 
stebėjimo bandymas po pateikimo rinkai.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŪTINIEJI REIKALAVIMAI, 
KURIUOS TURI ATITIKTI 
PASKELBTOSIOS ĮSTAIGOS

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI 
ATITIKTI PASKELBTOSIOS ĮSTAIGOS

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2.3 skirsnio f punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) prietaisai, skirti ligai prognozuoti.

Pagrindimas

Ligos prognozavimas yra vis dažniau taikomas molekulinės diagnostikos sektoriuje, jo 
pavyzdžiai: įmonės „Agendia“ atliekamas krūtų mamografinis tyrimas ir įmonės “Genomic 
Health“ atliekamas vėžio žymenų Dx (angl. Oncotype Dx) tyrimas, abu jie naudojami siekiant 
prognozuoti pakartotinio susirgimo krūties vėžiu po chirurginių operacijų tikimybę.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 3.2 skirsnio d punkto antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Gaminių ir jų dalių arba komponentų atsekamumas per jų raidos arba gamybos procesą yra 
neatskiriama kokybės užtikrinimo sistemos dalis, taigi ir jos vertinimo dalis.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4.4 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Nepaskelbtų patikrinimų, minimų 4.4 skirsnyje, skaičių reikia aiškiai apibrėžti, siekiant 
sustiprinti būtiną kontrolę ir užtikrinti to paties lygmens ir tokio pat dažnumo nepaskelbtus 
patikrinimus visose valstybėse narėse. Taigi, nepaskelbti patikrinimai turėtų būti atliekami 
bent kartą per sertifikavimo ciklą ir kiekvieno gamintojo bei kiekvienos nepatentuotų prietaisų 
grupės atžvilgiu. Dėl to, kad ši priemonė gyvybiškai svarbi, nepaskelbtų patikrinimų aprėptis 
ir procedūros turėtų būti įrašyti į patį reglamentą, o ne į vėliau nustatytas taisykles, 
pavyzdžiui, įgyvendinimo aktą.
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 5.3 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbtoji įstaiga nagrinėja paraišką 
samdydama darbuotojus, turinčius 
patvirtintų žinių ir patirties, susijusios su 
atitinkamomis technologijomis. Paskelbtoji 
įstaiga gali pareikalauti papildyti pateiktą 
paraišką ir atlikti papildomų bandymų ar 
pateikti įrodymų, leidžiančių nustatyti, ar 
gaminys atitinka šio reglamento 
reikalavimus. Paskelbtoji įstaiga atlieka 
tinkamus fizinius ar laboratorinius 
bandymus, susijusius su prietaisu, arba 
pareikalauja, kad gamintojas atliktų tokius 
bandymus.

Paskelbtoji įstaiga nagrinėja paraišką 
samdydama darbuotojus, turinčius 
patvirtintų žinių ir patirties, susijusios su 
atitinkamomis technologijomis. Paskelbtoji 
įstaiga užtikrina, kad gamintojo 
paraiškoje būtų tinkamai aprašyta 
prietaiso konstrukcija, gamyba ir veikimas 
ir todėl būtų galima įvertinti, ar gaminys 
atitinka šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus. Paskelbtosios įstaigos 
išreiškia nuomonę dėl šių dalykų 
atitikties:

– bendrojo gaminio aprašymo,
– projektavimo specifikacijų, įskaitant 
sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti 
pagrindinius reikalavimus, aprašymą,
– sisteminių procedūrų, taikytų vykdant 
projektavimo procesą, ir naudotų prietaiso 
projektavimo kontrolės, stebėsenos ir 
tikrinimo metodų.
Paskelbtoji įstaiga gali pareikalauti 
papildyti pateiktą paraišką toliau atliekant 
bandymus ar pateikiant įrodymus, 
leidžiančius įvertinti atitiktį šio reglamento 
reikalavimams. Paskelbtoji įstaiga atlieka 
tinkamus fizinius ar laboratorinius 
bandymus, susijusius su prietaisu, arba 
pareikalauja, kad gamintojas atliktų tokius 
bandymus.

Pagrindimas

Reikėtų sukonkretinti ir pataisyti projektavimo dokumentų tikrinimu pagrįsto atitikties 
vertinimo reikalavimus, perimant jau esamus reikalavimus, susijusius su gamintojo paraiškos 
vertinimu, aprašytus paskelbtųjų įstaigų savanoriškai priimtuose elgesio kodeksuose.
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 skirsnio 6 punkto 6.2 papunkčio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Paskelbtoji įstaiga, priimdama 
sprendimą, tinkamai atsižvelgia į vaistų 
srities kompetentingos institucijos arba 
EMA pateiktą nuomonę (jei yra). Ji
pateikia savo galutinį sprendimą 
atitinkamai vaistų srities kompetentingai 
institucijai arba EMA. Projekto patikrinimo 
sertifikatas išduodamas pagal 6.1 skirsnio d 
punktą.

e) Paskelbtoji įstaiga, priimdama 
sprendimą, tinkamai atsižvelgia į vaistų 
srities kompetentingos institucijos arba 
EMA pateiktą nuomonę (jei yra). Jei 
paskelbtoji įstaiga nukrypsta nuo šios 
pozicijos, ji pagrindžia savo galutinį 
sprendimą atitinkamai vaistų srities 
kompetentingai institucijai arba EMA Jei 
nepasiekiamas joks kompromisinis 
susitarimas, klausimas perduodamas 
svartyti MPKG. Projekto patikrinimo 
sertifikatas išduodamas pagal 6.1 skirsnio d 
punktą.

Pagrindimas

Pasiūlyme teigiama, kad paskelbtoji įstaiga tinkamai atsižvelgia į EMA pateiktą nuomonę 
(VIII priedo 6.2 skirsnio e punktas). Tai palieka daug erdvės interpretacijoms, tačiau nors 
paskelbtoji įstaiga neprivalo laikytis EMA nuomonės, visgi nėra tikėtina, kad ji nesivadovaus 
šia nuomone. Tačiau būtina apibrėžti, kas nutiktų, jei EMA ir paskelbtųjų įstaigų vertinimai 
bus nesuderinami.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 skirsnio 1 punkto 1.2.1 papunkčio 1.2.1.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.1.4 Analitinio veiksmingumo duomenų
santrauka pateikiama klinikinio įrodymo
ataskaitoje.

1.2.1.4 Analitinio veiksmingumo išsamus
duomenų rinkinys pateikiamas kartu su
klinikinio įrodymo ataskaita ir jo 
santrauka gali būti jos dalimi.

Pagrindimas

Pagrindimas padarytas siekiant tinkamo kruopštaus patikrinimo; duomenų rinkinys jau 
parengtas ir nesukelia jokios papildomos naštos.
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 skirsnio 1 punkto 1.2.2 papunkčio 1.2.2.5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2.5 Klinikinio veiksmingumo duomenų
santrauka pateikiama klinikinio įrodymo
ataskaitoje.

1.2.2.5 Klinikinio veiksmingumo išsamus
duomenų rinkinys pateikiamas kartu su
klinikinio įrodymo ataskaita ir jo 
santrauka gali būti jos dalimi.

Pagrindimas

Pagrindimas padarytas siekiant tinkamo kruopštaus patikrinimo; duomenų rinkinys jau 
parengtas ir nesukelia jokios papildomos naštos.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 skirsnio 1 punkto 1.2.2 papunkčio 1.2.2.6 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prietaiso, priskiriamo C klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, klinikinio 
veiksmingumo tyrimo ataskaitą sudaro 
duomenų analizės metodas, tyrimo išvada 
ir svarbūs tyrimo protokolo duomenys;

– prietaiso, priskiriamo C klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, klinikinio 
veiksmingumo tyrimo ataskaitą sudaro 
duomenų analizės metodas, tyrimo išvada 
ir svarbūs tyrimo protokolo duomenys ir 
išsamus duomenų rinkinys;

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 skirsnio 1 punkto 1.2.2 papunkčio 1.2.2.6 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prietaisų, priskiriamų D klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, klinikinio 
veiksmingumo tyrimo ataskaitą sudaro 
duomenų analizės metodas, tyrimo išvada, 
svarbūs tyrimo protokolo duomenys ir 
atskiri duomenų punktai.

– prietaisų, priskiriamų D klasei pagal VII 
priede nustatytas taisykles, klinikinio 
veiksmingumo tyrimo ataskaitą sudaro 
duomenų analizės metodas, tyrimo išvada, 
svarbūs tyrimo protokolo duomenys ir 
išsamus duomenų rinkinys.
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas klinikinio veiksmingumo 
tyrimo etapas, pradedant nuo būtinybės 
atlikti tyrimą apsvarstymo bei pagrindimo 
ir baigiant rezultatų paskelbimu, atliekamas 
laikantis pripažintų etikos principų, 
pavyzdžiui, nustatytų Pasaulio gydytojų 
asociacijos Helsinkio deklaracijoje dėl 
žmonių medicinos mokslinių tyrimų etinių 
principų, patvirtintoje 1964 m. Pasaulio 
gydytojų asociacijos 18-os Generalinės 
asamblėjos Helsinkyje (Suomija), ir 
paskutinį kartą iš dalies pakeistoje 2008 m. 
Pasaulio gydytojų asociacijos 59-oje 
Generalinės asamblėjos Seule (Korėja).

Kiekvienas klinikinio veiksmingumo 
tyrimo etapas, pradedant nuo būtinybės 
atlikti tyrimą apsvarstymo bei pagrindimo 
ir baigiant rezultatų paskelbimu, atliekamas 
laikantis pripažintų etikos principų, 
pavyzdžiui, nustatytų Pasaulio gydytojų 
asociacijos Helsinkio deklaracijoje dėl 
žmonių medicinos mokslinių tyrimų etinių 
principų, patvirtintoje 1964 m. Pasaulio 
gydytojų asociacijos 18-os Generalinės 
asamblėjos Helsinkyje (Suomija), ir 
paskutinį kartą iš dalies pakeistoje 2008 m. 
Pasaulio gydytojų asociacijos 59-oje 
Generalinės asamblėjos Seule (Korėja). 
Atitiktis minėtiems principams suteikiama 
etikos komitetui atlikus tyrimą.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio 2.3.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikinio veiksmingumo tyrimo 
ataskaitoje, kurią pasirašo medicinos 
praktikas arba kitas atsakingas įgaliotasis 
asmuo, pateikiama dokumentais pagrįsta 
informacija apie klinikinio veiksmingumo 
tyrimo protokolo rezultatus ir išvadas 
(įskaitant ir nepalankias). Rezultatai ir 
išvados turi būti skaidrūs, be klaidų ir 
kliniškai svarbūs. Ataskaitoje pateikiama 
pakankamai informacijos, kad ją galėtų 
suprasti nepriklausoma šalis be nuorodos į 
kitus dokumentus. Ataskaitoje taip pat 
pateikiami atitinkami protokolo pakeitimai 
ar nukrypimai nuo jo ir atmesti duomenys 
bei atitinkamas tokio atmetimo 
pagrindimas.

Klinikinio veiksmingumo tyrimo 
ataskaitoje, kurią pasirašo medicinos 
praktikas arba kitas atsakingas įgaliotasis 
asmuo, pateikiama dokumentais pagrįsta 
informacija apie klinikinio veiksmingumo 
tyrimo protokolo rezultatus ir išvadas 
(įskaitant ir nepalankias). Rezultatai ir 
išvados turi būti skaidrūs, be klaidų ir 
kliniškai svarbūs. Ataskaitoje pateikiama 
pakankamai informacijos, kad ją galėtų 
suprasti nepriklausoma šalis be nuorodos į 
kitus dokumentus. Ataskaitoje taip pat 
pateikiami atitinkami protokolo pakeitimai 
ar nukrypimai nuo jo ir atmesti duomenys 
bei atitinkamas tokio atmetimo 
pagrindimas. Prie ataskaitos pridedama 
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klinikinio įrodymo ataskaita, kaip 
nurodyta 3.1 punkte, ir ji turi būti 
prieinama taikant elektroninę sistemą, 
nurodytą 51 straipsnyje.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 skirsnio 3 punkto 3.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.3 Klinikinis įrodymas ir jo dokumentai 
nuolat atnaujinami per visą atitinkamo 
prietaiso gyvavimo trukmę pagal 
duomenis, gautus įgyvendinant gamintojo 
priežiūros po pateikimo rinkai planą, 
nurodytą 8 straipsnio 5 dalyje, kuriame 
pateikiamas prietaiso stebėjimo po 
pateikimo rinkai planas pagal šio priedo B 
dalį.

3.3 Klinikinio įrodymo duomenys ir jo 
dokumentai nuolat atnaujinami per visą 
atitinkamo prietaiso gyvavimo trukmę 
pagal duomenis, gautus įgyvendinant 
gamintojo priežiūros po pateikimo rinkai 
planą, nurodytą 8 straipsnio 5 dalyje, 
kuriame pateikiamas prietaiso stebėjimo po 
pateikimo rinkai planas pagal šio priedo B 
dalį. Klinikinio įrodymo duomenys ir jų 
vėlesni atnaujinimai, pasitelkiant 
stebėjimą po pateikimo rinkai, prieinami 
naudojant elektronines sistemas, 
nurodytas 51 ir 60 straipsniuose.
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