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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo tikslai

Daugybė pastaruoju metu buvusių skandalų parodė, kad šiuo metu galiojantys ES teisės aktai 
dėl medicinos prietaisų turi trūkumų, visų pirma susijusių su paskelbtųjų įstaigų paskyrimu ir 
veikimu, klinikiniais tyrimais, rinkos priežiūra ir prietaisų atsekamumu. Kadangi būtini 
patobulinimai, kurie apimtų visus medicinos prietaisų gyvavimo ciklo etapus nuo 
projektavimo iki stebėsenos po to, kai prietaisai pateikiami į rinką, todėl nuomonės referentė 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir pritaria nustatytam tikslui – parengti reglamentą, 
kuris yra tiesiogiai ir iš karto taikomas ir kuriame būtų nustatytos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios visą minėtų prietaisų gyvavimo ciklą. Šis požiūris taip pat atitinka Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pareikštą nuomonę, kad, jei įmanoma, geriau kaip 
bendros rinkos reguliavimo priemonę yra pasirinkti reglamentą, o ne direktyvą (žr. 2013 m. 
vasario 7 d. Parlamento rezoliuciją su rekomendacijomis Tarybai dėl bendrosios rinkos 
valdymo).

Atliekant galiojančios direktyvos persvarstymą, už kurį mūsų komitetas buvo atsakingas per 
ankstesnę Parlamento kadenciją ir kurį vykdant siekiama pašalinti laisvo prekių judėjimo 
kliūtis, taip pat norima šią teisinę priemonę suderinti su naujuoju požiūriu.

Bendrosios pastabos
Nuomonės referentė mano, nors svarbiausias tikslas turi būti pacientų ir vartotojų apsauga, 
reikia imtis veiksmų siekiant išsaugoti laisvą prekių judėjimą. Dėl šios priežasties jos 
siūlomais pakeitimais iš principo siekiama užtikrinti, kad:

– būsimojo reglamento taikymo sritis apimtų visus rinkoje esančius produktus, kurie 
atitinka medicinos apibrėžtį ar kuriems būdingos pagrindinės medicinos prietaisų 
savybės (panašūs estetinės paskirties prietaisai ar vadinamieji su ribiniais atvejais 
susiję produktai);

– perdirbant rinkoje jau esančius medicinos prietaisus nebūtų kenkiama jų saugumui ar 
veiksmingumui;

– būtų aiškiai apibrėžtos ekonominės veiklos vykdytojų pareigos dedant pastangas 
garantuoti griežtą ir veiksmingą stebėseną; 

– būtų garantuotos ES pacientų, kurie nukentėjo dėl blogai veikiančių prietaisų 
naudojimo, teisės nustatant griežtesnius reikalavimus gamintojams;

– tie patys kompetencijos, kokybės ir sąžiningumo reikalavimai būtų taikomi visoms 
Sąjungos sertifikavimo įstaigoms, nes jos atlieka ir toliau atliks labai svarbų vaidmenį 
taikant procedūras, susijusias su medicinos prietaisų pateikimo į rinką reguliavimu;

– institucijos ir gamintojai greitai imtųsi suderintų veiksmų reaguodami į problemas tuo 
tikslu sugriežtinus stebėsenos taisykles;

– bet kokiems sukčiavimo, įsipareigojimų nevykdymo ar trūkumų atvejams būtų 
užkirstas kelias tuo tikslu naudojantis aiškiai apibrėžtomis priežiūros taisyklėmis.

Veiksmingas vertinimo mechanizmas, pritaikytas didelės rizikos prietaisams



PE507.987v03-00 4/54 PA\933795LT.doc

LT

Pranešėjas sutinka, kad paskelbtoji įstaiga turėtų būti atsakinga ne tik už leidimą teikti rinkai 
pažangius medicinos prietaisus, kurie susiję su aukščiausio lygmens rizika. Jei rimtai 
ketinama sugriežtinti medicinos prietaisų teikimo rinkai reguliavimo mechanizmą, būtina, kad 
galiotų reikalavimas, jog atitinkamo tipo prietaisai būtų taip pat įvertinti, remiantis tais pačiais 
reikalavimais, kaip taikomus bet kurioje Sąjungos vietoje. Vis dėlto tai sunku padaryti dabar, 
atsižvelgiant į tai, kad esama tik kelių įprastų vertinimo metodų (gairių), kuriais gamintojai ir 
paskelbtosios įstaigos gali naudotis. Šiuos sunkumus dar didina tai, kad daugeliu atvejų 
neįmanoma atlikti išsamių bandymų prieš teikiant rinkai, todėl tenka remtis stebėjimo po 
patekimo į rinką tyrimais, deja, tik tam tikru mastu. 
Pranešėjas pritaria klinikinio vertinimo ES lygmeniu principo taikymui su didele rizika 
susijusių prietaisų, kuriems netaikomos bendrosios gairės, atžvilgiu. 
Siekiant nustatyti veiksmingą sistemą, pagal kurią bus užtikrinta pacientų sauga, kartu 
mažinant biurokratinę naštą ir trumpinant į rinką laiką, siūloma:

- kad mechanizmas, numatytas 44 straipsnyje, būtų taikomas sistemingai (siekiant, kad 
nebūtų diskriminacinių pasirinkimų) tais atvejais, kai susiduriama su II klasės 
prietaisais, kurie susiję su didžiausio lygmens rizika ir kuriems netaikomos bendrosios 
techninės specifikacijos arba gairės;

- kad medicinos prietaisų koordinavimo grupės (MPKG) nuomonė būtų privaloma; 
nuomonė gali būti palanki, palanki, tačiau sąlyginė (t. y. palanki tam tikru laikotarpiu 
arba tam tikromis sąlygomis), arba nepalanki, pastaruoju atveju paskelbtoji įstaiga 
neišduoda sertifikato ir prietaisas neteikiamas rinkai;

- palaipsniui suvienodinti reikalavimus, taikomus klinikiniam įvertinimui, sudarant 
nepriklausomų klinikinių ir mokslinių ekspertų grupes, kurios būtų pavaldžios MPKG 
(81 straipsnis). Šių ekspertų pagrindinė užduotis būtų vykdyti kontrolę, nurodytą 44 
straipsnyje, kuria remdamasi MPKG teiktų savo nuomones, ir rengti gaires bei 
bendrąsias technines specifikacijas gamintojams ir paskelbtosioms įstaigoms, 
susijusias su klinikiniu įvertinimu ir stebėjimu po pateikimo rinkai;

- patvirtinti nuostatą, kad ekspertai turėtų teikti mokslinius patarimus gamintojams, 
kurių prietaisams taikomas vertinimo mechanizmas, siekdami juos informuoti apie 
naujausias rekomendacijas, susijusias su klinikiniu įvertinimu, kad gamintojai galėtų 
parengti tinkamą vystymo planą.

Šis vertinimo mechanizmas turėtų tapti vis efektyvesnis, vis daugiau informacijos būtų 
sulyginama ir vis daugiau patirties įgyjama gaminių, pateiktų rinkai, atžvilgiu, ir būtų 
sudarytos sąlygos palaipsniui suvienodinti reikalavimus ir praktiką. Tikrinimas, numatytas 
pagal 44 straipsnį, matyt, taps vis efektyvesnis ir jį atliekant vis daugiau dėmesio bus skiriama 
patiems pažangiausiems prietaisams, kuriems dėl paties jų pobūdžio netaikomos klinikinio 
įvertinimo gairės. Atsižvelgiant į gausų gaminių rinkinį ir gręsiančius pavojus, privalome 
nustatyti dinamišką sistemą, pagal kurią būtų gerinama pacientų sauga ir kartu būtų išsaugoti 
mūsų vidaus rinkos privalumai.
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PAKEITIMAI

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 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) valstybės narės turėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsti, ar produktas 
patenka į šio reglamento taikymo sritį ar 
ne. Jei būtina, pavyzdžiui, tuomet, kai 
skiriasi kelių valstybių narių nacionaliniu 
lygmeniu dėl to paties produkto priimti 
sprendimai, 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.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas turi būti suderintas su 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) tam tikriems implantuojamiems ir 
kitiems invaziniams gaminiams, dėl kurių
gamintojas nurodo tik estetinę arba kitą ne 
medicinos paskirtį, tačiau kurie yra 

(11) implantuojami ir kiti invaziniai 
gaminiai, dėl kurių gamintojas nurodo tik 
estetinę arba kitą ne medicinos paskirtį, 
tačiau kurie yra panašūs į medicinos 
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panašūs į medicinos prietaisus veikimo ir 
rizikos požiūriu, turėtų būti taikomas šis 
reglamentas;

prietaisus veikimo ir rizikos požiūriu, 
turėtų būti aiškiai apibrėžiami kaip 
estetinės paskirties panašūs prietaisai ir 
jiems taikomas šis reglamentas;

Or. en

Pagrindimas

Į XV priedą siūlomų įtraukti produktų sąrašas galėtų būti ribojamojo pobūdžio ir neapimti 
produktų, kurie jau iš tiesų pateikti į rinką. Įtraukta estetinės paskirties prietaisų apibrėžtis
atsižvelgiant į tikslą, kad siūlomu reglamentu būtų reglamentuojama visa implantuojamų ar 
kitų invazinių gaminių kategorija.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nėra tikslių mokslinių duomenų apie 
nanomedžiagų, naudojamų medicinos 
prietaisuose, riziką ir naudą. Siekiant 
užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, 
laisvą prekių judėjimą ir gamintojų teisinį 
tikrumą, būtina nustatyti bendrą 
nanomedžiagų apibrėžtį remiantis 2011 m. 
spalio 18 d. Komisijos rekomendacija 
2011/696/ES dėl nanomedžiagos 
apibrėžties, paliekant galimybę šią 
apibrėžtį lanksčiai derinti su mokslo ir 
technikos pažanga ir tolesniais reguliavimo 
pokyčiais Sąjungos ir tarptautiniu mastu.
Projektuodami ir gamindami medicinos 
prietaisus gamintojai turėtų imtis ypatingų 
priemonių, kai naudoja nanodaleles, kurios
gali išsiskirti į žmogaus kūną, o 
pastariesiems prietaisams turėtų būti 
taikoma griežčiausia atitikties vertinimo 
procedūra;

(13) nėra tikslių mokslinių duomenų apie 
nanomedžiagų, naudojamų medicinos 
prietaisuose, riziką ir naudą. Siekiant 
užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, 
laisvą prekių judėjimą ir gamintojų teisinį 
tikrumą, būtina nustatyti bendrą 
nanomedžiagų apibrėžtį remiantis 2011 m. 
spalio 18 d. Komisijos rekomendacija 
2011/696/ES dėl nanomedžiagos 
apibrėžties, paliekant galimybę šią 
apibrėžtį lanksčiai derinti su mokslo ir 
technikos pažanga ir tolesniais reguliavimo 
pokyčiais Sąjungos ir tarptautiniu mastu.
Projektuodami ir gamindami medicinos 
prietaisus gamintojai turėtų imtis ypatingų 
priemonių, kai naudoja nanodaleles, kurios, 
kaip numatyta, turi išsiskirti į žmogaus 
kūną, ir tokiu atveju turėtų būti taikoma 
griežčiausia atitikties vertinimo procedūra;

Or. en

Pagrindimas

Vertinant riziką atsižvelgiama į su nanodalelių naudojimu susijusią riziką. Tačiau ši taisyklė 
gali būti taikoma per didelei daliai gaminių, dėl kurių nekyla rimtų su sveikata susijusių 
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nerimą keliančių problemų. Todėl priskyrimas aukštesnei III klasei atliekamas tik tuomet, kai 
nanodalelių naudojimas yra suplanuotas ir yra numatomo produkto naudojimo dalis.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) šiame reglamente numatyta bendrų 
techninių specifikacijų (BTS) 
identifikavimo procedūra neturėtų kenkti 
Europos standartizacijos sistemos darnai, 
nustatytai Reglamente (ES) Nr. 1025/2012
dėl Europos standartizacijos. Todėl šiame 
reglamente taip pat turėtų būti numatytos 
sąlygos, kuriomis galima laikyti, kad 
techninė specifikacija neprieštarauja 
kitiems Europos standartams. Be to, prieš 
nustatant bendrąsias technines 
specifikacijas, pagal šį reglamentą 
sudaroma medicinos prietaisų 
koordinavimo grupe naudojamasi kaip 
forumu konsultacijoms su Europos ir 
nacionalinio lygmens suinteresuotosiomis 
šalimis, Europos standartizacijos 
organizacijomis ir valstybėmis narėmis 
siekiant užtikrinti proceso teisėtumą;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) tam, kad būtų galima užtikrinti, kad 
su žala susijusi rizika ir su gamintojo 
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nemokumu susijusi rizika nebūtų perkelta 
pacientams, nukentėjusiems nuo 
medicinos prietaiso poveikio, ir kad 
mokėtojai būtų atsakingi už gydymo 
išlaidas, gamintojai privalo turėti 
atsakomybės draudimą, pagal kurį 
numatoma atitinkama minimali draudimo 
suma;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Direktyva 85/374/EEB dėl atsakomybės už gaminius dar nenumatyta prievolė 
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. Remiantis taisyklėmis, 
kurios jau galioja jau medicinos prietaisų srityje, medicinos prietaisų gamintojai taip pat 
turėtų turėti atsakomybės draudimą, pagal kurį būtų numatytos atitinkamos minimalios 
draudimo sumos.

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 
įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų 
saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos 
ekspertų konsultacinis padalinys ir 
panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB, 
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/EEB 12a straipsnį, raginama 
reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto lygio 

Atsirandančių ir naujai nustatomų pavojų 
sveikatai mokslinio komiteto, įsteigto 2008 
m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimu 
2008/721/EB, kuriuo įsteigiamas mokslinių 
komitetų ir vartotojų saugos, visuomenės 
sveikatos ir aplinkos ekspertų konsultacinis 
padalinys ir panaikinamas Sprendimas 
2004/210/EB, 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/EEB 12a straipsnį, raginama 
reguliuoti vienkartinių prietaisų 
perdirbimą, siekiant užtikrinti aukšto lygio 
sveikatos apsaugą ir saugą, tuo pat metu 
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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; 

leidžiant šią praktiką toliau plėtoti pagal 
aiškias sąlygas. Perdirbant vienkartinį 
prietaisą pakeičiama jo numatyta paskirtis, 
todėl perdirbėjas turėtų būti laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju. Siekiant 
užtikrinti didesnį aiškumą, reikia 
nurodyti, kad tik vienkartiniam 
naudojimui numatyti prietaisai, o ne 
vienkartiniai prietaisai turėtų būti 
perdirbami. Todėl, atsižvelgiant į 
perdirbimą, šiame reglamente reikėtų 
nustatyti daugkartinių prietaisų, 
vienkartiniam naudojimui numatytų 
prietaisų ir vienkartinių prietaisų 
apibrėžtis ir šie terminai turėtų būti 
skiriami;

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai neturėtų turėti galimybės savo gaminius vadinti vienkartiniais prietaisais, jei 
nepateikė objektyvių priežasčių, kad medicinos prietaiso neįmanoma panaudoti dar kartą. Jei 
minėtos priežastys nepateikiamos, prietaisas laikomas vienkartiniam naudojimui numatytu 
prietaisu ir jį galima perdirbti pagal 15 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) pacientams, kuriems implantuoti
prietaisai, turėtų būti pateikiama 
pagrindinė informacija apie implantuotą 
prietaisą, kad jį būtų galima identifikuoti ir 
būtų pateikti visi būtini įspėjimai ir 
atsargumo priemonės, kurių reikia imtis, 
pavyzdžiui, nurodant, ar jis suderinamas su 
tam tikrais diagnostikos prietaisais arba 
skeneriais, naudojamais saugumo 
kontrolei;

(32) pacientams, kuriems numatyta
implantuoti prietaisus, prieš tai turėtų būti 
pateikiama pagrindinė informacija apie 
implantuotą prietaisą, kad jį būtų galima 
identifikuoti ir būtų pateikti visi būtini 
įspėjimai ir atsargumo priemonės, kurių 
reikia imtis, pavyzdžiui, nurodant, ar jis 
suderinamas su tam tikrais diagnostikos 
prietaisais arba skeneriais, naudojamais 
saugumo kontrolei;

Or. en
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Pagrindimas

Informacija pacientams turėtų būti suteikta prieš tai, kai jiems implantuojami prietaisai, kad 
jie galėtų priimti sprendimus turėdami daugiau informacijos ir geriau suprasdami padėtį.

Pakeitimas 8
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 gamintojui 
savanoriškai informuoti kompetentingą 
instituciją apie jo ketinimą pateikti su 
didelės rizikos medicinos prietaisu 
susijusią atitikties vertinimo paraišką prieš 
pateikiant paraišką paskelbtajai įstaigai;

(42) dėl didelės rizikos inovacinių
prietaisų kompetentingos institucijos turėtų 
būti iš anksto informuotos apie prietaisus, 
kuriems taikomas atitikties vertinimas, ir 
joms turėtų būti, jei nesama bendrųjų 
techninių specifikacijų ar gairių, kaip 
atlikti klinikinį įvertinimą, suteikta teisė 
įvertinti klinikinius duomenis ir atlikti 
mokslinį vertinimą, ypač 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, atvejais. Šiame 
reglamente numatytas procesas netrukdo 
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

Pagrindimas

 Europinio lygmens vertinimas turėtų būti numatytas ir nuolat atliekamas sudėtingų ir 
inovacinių medicinos prietaisų atveju. Į tokio vertinimo rezultatus turėtų būti privaloma 
atsižvelgti siekiant, kad jis nebūtų paprasta konsultacija. Taigi neigiamas vertinimas galėtų 
užkirsti kelią tam, kad prietaisai būtų sertifikuojami ir tiekiami į rinką.

Kai bus sukaupta patirties, Komisija, ekspertų grupių padedama, turėtų nustatyti gaires ir 
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bendrąsias technines specifikacijas, skirtas gamintojams ir paskelbtosioms įstaigoms ir 
susijusias su klinikiniu įvertinimu ir stebėjimu po pateikimo rinkai. Taip pamažu europinio 
lygmens vertinimo mechanizmas būtų sumažintas apsiribojant pirmais atitinkamos klasės ir 
inovaciniais prietaisais.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) didelės rizikos prietaisų 
gamintojams, kuriems aktualus mokslinis 
įvertinimas, turėtų būti teikiami patarimai 
dėl tinkamo jų prietaisų atitikties 
įvertinimo, visų pirma dėl klinikinių 
duomenų, kurie būtini klinikiniam 
įvertinimui. Šiuos mokslinius patarimus 
galėtų teikti Mokslinė patariamoji taryba 
ar ES etaloninė laboratorija ir jie būtų 
skelbiami viešoje duomenų bazėje;

Or. en

Pagrindimas

Patarimai visų pirma turėtų gamintojams padėti atlikti klinikinį įvertinimą atsižvelgiant į 
naujausius technikos laimėjimus ir naujausias Europos ekspertų grupių rekomendacijas.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) gamintojai turėtų periodiškai teikti 
pranešimus apie III klasei priskirtus 
medicinos prietaisus pateikdami 
duomenis, susijusius su naudos ir rizikos 
santykiu ir rizika žmonėms, kad būtų 
galima įvertinti, ar reikia imtis tam tikrų 
veiksmų, susijusių su atitinkamu 
medicinos prietaisu;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad taikant budrumo sistemą būtų numatyta, kad gamintojai privalo periodiškai teikti 
pranešimus apie III klasei priskirtus prietaisus nurodydami su sauga susijusius duomenis ir 
pardavimų apimtis. 

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) siekiant sustiprinti nacionalinių 
kompetentingų institucijų teises ir 
prievoles, užtikrinti veiksmingą jų rinkos 
priežiūros veiklos koordinavimą ir 
patikslinti taikomas procedūras, rinkos 
priežiūros taisyklės turėtų būti įtrauktos į šį 
reglamentą; 

(56) siekiant sustiprinti nacionalinių 
kompetentingų institucijų teises ir 
prievoles, užtikrinti veiksmingą jų rinkos 
priežiūros veiklos koordinavimą ir 
patikslinti taikomas procedūras, rinkos 
priežiūros taisyklės turėtų būti įtrauktos į šį 
reglamentą. Komisija turėtų aiškiai 
apibrėžti būdus, kaip šie patikrinimai 
turėtų būti vykdomi, kad Sąjungoje būtų 
galima užtikrinti visapusišką ir suderintą 
taikymą;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu suderinti kompetentingų institucijų kontrolės veiklą siekiant, kad nauja bendra 
sistema būtų efektyvi. Reglamente apibūdinama patikrinimų tvarka, papildomi ES lygmens 
patikrinimai, bendradarbiavimo mechanizmai ir tikrintojų skyrimas remiantis Komisijos 
gairėmis.

Pakeitimas 12
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 medicinos prietaisų ir diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų srityse, kad jis 

(59) turėtų būti įsteigtas ekspertų komitetas 
(medicinos prietaisų koordinavimo grupė 
(MPKG)), kurį sudarys valstybių narių 
paskirti asmenys, atsižvelgiant į jų užduotis 
ir patirtį medicinos prietaisų ir diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų srityse, kad jis 
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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;

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. Tam, kad būtų galima 
atlikti didelės rizikos prietaisų įvertinimą 
ir parengti gaires ir bendrąsias technines 
specifikacijas, skirtas klinikiniam 
įvertinimui, šiam ekspertų komitetui 
turėtų padėti Mokslinė patariamoji taryba, 
kurią sudaro tam tikrų medicinos sričių 
ekspertų grupės;

Or. en

Pagrindimas

MPKG atlikti mokslinį klinikinio įvertinimo vertinimą, kaip numatyta 44 straipsnyje, turėtų 
padėti ekspertų taryba. Šie ekspertai padės nustatyti gaires ir bendrąsias technines 
specifikacijas, skirtas gamintojams ir akredituotosioms įstaigoms ir susijusias su klinikiniu 
įvertinimu ir stebėjimu po pateikimo rinkai, kad būtų galima suderinti praktiką.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 

(64) siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir 
saugos lygį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus dėl gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas ir kurie yra panašūs į 
medicinos prietaisus, bet nebūtinai 
naudojami medicinos tikslais;
nanomedžiagos apibrėžties pritaikymo 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu mastu;
bendrųjų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimų pritaikymo prie techninės 
pažangos, aspektų, kurie turi būti 
nagrinėjami techniniuose dokumentuose, 
būtiniausių ES atitikties deklaracijos ir 
paskelbtųjų įstaigų išduotų sertifikatų 
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turinio reikalavimų, būtiniausių
reikalavimų, kuriuos turi atitikti 
paskelbtosios įstaigos, klasifikavimo 
taisyklių, atitikties vertinimo procedūrų ir 
dokumentų, kurie turi būti pateikti norint 
patvirtinti klinikinius bandymus; UPI 
sistemos sukūrimo; informacijos, kuri turi 
būti pateikta norint registruoti medicinos 
prietaisus ir tam tikrus ekonominės veiklos 
vykdytojus; mokesčių už paskelbtųjų 
įstaigų paskyrimą ir stebėseną dydžio ir 
struktūros; viešai prieinamos informacijos 
apie klinikinius bandymus; ES lygmens 
prevencinių sveikatos apsaugos priemonių 
priėmimo; taip pat Europos Sąjungos 
etaloninių laboratorijų užduočių bei 
kriterijų ir mokesčių už jų pateikiamas 
mokslines nuomones dydžio ir struktūros.

turinio reikalavimų, reikalavimų, kuriuos 
turi atitikti paskelbtosios įstaigos, 
klasifikavimo taisyklių, atitikties vertinimo 
procedūrų ir dokumentų, kurie turi būti 
pateikti norint patvirtinti klinikinius 
bandymus; UPI sistemos sukūrimo;
informacijos, kuri turi būti pateikta norint 
registruoti medicinos prietaisus ir tam 
tikrus ekonominės veiklos vykdytojus;
mokesčių už paskelbtųjų įstaigų paskyrimą 
ir stebėseną dydžio ir struktūros; viešai 
prieinamos informacijos apie klinikinius 
bandymus; ES lygmens prevencinių 
sveikatos apsaugos priemonių priėmimo;
taip pat Europos Sąjungos etaloninių 
laboratorijų užduočių bei kriterijų ir 
mokesčių už jų pateikiamas mokslines 
nuomones dydžio ir struktūros.

Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kurias turi atitikti žmonėms skirti 
medicinos prietaisai ir jų priedai, kurie yra 
pateikiami rinkai arba pradedami naudoti.

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kurias turi atitikti žmonėms skirti 
medicinos prietaisai, jų priedai ir estetinės 
paskirties panašūs prietaisai, kurie yra 
pateikiami rinkai arba pradedami naudoti 
Sąjungoje.
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad estetinės paskirties panašūs prietaisai patenka į šio 
reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Implantuojamieji arba kiti žmonėms skirti 
invaziniai produktai, kurie yra išvardyti 
XV priede, laikomi medicinos prietaisais, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie yra numatyti 
gamintojo naudoti medicinos tikslais, ar 
ne.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į XV priedą siūlomų įtraukti produktų sąrašas galėtų būti ribojamojo pobūdžio ir neapimti 
produktų, kurie jau iš tikro pateikti į rinką. Įtraukta estetinės paskirties prietaisų apibrėžtis
atsižvelgiant į tikslą, kad siūlomu reglamentu būtų reglamentuojama visa implantuojamų ar 
kitų invazinių gaminių kategorija.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) aktyvusis prietaisas – bet koks 
prietaisas, kurių veikimas priklauso nuo 
elektros energijos šaltinio arba kokio nors 
kito energijos šaltinio, išskyrus tiesiogiai 
gravitacijos generuojamos energijos 
prietaisą, kuris veikia keičiant energijos 
tankį ar konvertuojant šią energiją.

4) aktyvusis prietaisas – bet koks 
prietaisas, kurių veikimas priklauso nuo 
elektros energijos šaltinio arba kokio nors 
kito energijos šaltinio, išskyrus tiesiogiai
žmogaus kūno ar gravitacijos 
generuojamos energijos prietaisą, kuris 
veikia keičiant energijos tankį ar 
konvertuojant šią energiją.

Prietaisai, skirti perduoti energiją, 
medžiagas ar kitus elementus tarp 
aktyviojo prietaiso ir paciento be jokių 

Prietaisai, skirti perduoti energiją, 
medžiagas ar kitus elementus tarp 
aktyviojo prietaiso ir paciento be jokių 
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esminių pokyčių, nelaikomi aktyviaisiais 
prietaisais.

esminių pokyčių, nelaikomi aktyviaisiais 
prietaisais.

Autonominė programinė įranga laikoma 
aktyviuoju prietaisu;

Autonominė programinė įranga laikoma 
aktyviuoju prietaisu;

Or. en

Pagrindimas

Žmogaus kūno pagaminta energija vargiai gali būti prilyginama elektros energijai. Pagal šią 
nuostatą kaip aktyvieji prietaisai aukštesnei klasei būtų priskiriami švirkštai, lancetai ar 
skalpeliai.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) estetinės paskirties panašus prietaisas 
– bet kuris prietaisas, savo pobūdžiu 
panašus į medicinos prietaisą, kurį 
gamintojas numato skirti naudoti 
žmonėms estetiniais tikslais ir kuris
naudojamas žmogaus kūne, įdedamas 
taip, kad liestų akies paviršių ar 
paskatintų audinio pokyčius , pakeičia 
naudotojo išvaizdą;

Or. en

Pagrindimas

Į XV priedą siūlomų įtraukti produktų sąrašas galėtų būti ribojamojo pobūdžio ir neapimti 
produktų, kurie jau iš tiesų pateikti į rinką. Įtraukta estetinės paskirties prietaisų apibrėžtis
atsižvelgiant į tikslą, kad siūlomu reglamentu būtų reglamentuojama visa implantuojamų ar 
kitų invazinių gaminių kategorija. Vis dėlto vėlesniu etapu gali būti numatytas vadinamasis 
neigiamas sąrašas, kad būtų neįtraukiami gaminiai, kurie neturėtų patekti į šio reglamento 
taikymo sritį, pvz., auskarai. 

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) vienkartinis prietaisas – prietaisas, 
skirtas naudoti individualiam pacientui per 
vieną procedūrą, jis buvo išbandytas ir 
įrodyta, kad jo negalima panaudoti dar 
kartą.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai turi pateikti išsamią informaciją ir pagrįsti, kodėl medicinos prietaiso neįmanoma 
panaudoti dar kartą arba kodėl jį naudojant dar kartą kiltų pavojus pacientų ir (arba) 
naudotojų saugumui. Jei pateikiamos objektyvios priežastys, kodėl prietaiso negalima naudoti 
dar kartą, prietaisas neperdirbamas. Ši nuostata turėtų padėti užkirsti kelią tam, kad 
medicinos prietaisai nebūtų išimtinai ženklinami kaip vienkartiniai prietaisai, ir užtikrinti 
geresnę perdirbimo kontrolę.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) vienkartiniam naudojimui numatytas 
prietaisas – prietaisas, skirtas naudoti 
individualiam pacientui per vieną 
procedūrą, ir neįrodyta, kad jo negalima 
panaudoti dar kartą;

Or. en

Pagrindimas

Išplėsta vienkartinių prietaisų apibrėžtis. Jei nebuvo įrodyta, kad vienkartinių prietaisų 
neįmanoma panaudoti dar kartą, tai galimybę perdirbti prietaisą turi perdirbimo įmonė, jei 
įrodyta, kad perdirbimas bus saugus, ir jis vykdomas laikantis 15 straipsnio nuostatų. I priedo 
19 skirsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta informacija, pateikiama etiketėje ir naudojimo 
instrukcijoje, turėtų būti atitinkamai pakeista, kad būtų atsižvelgta į vienkartinių prietaisų ir 
vienkartiniam naudojimui numatytų prietaisų skirtumą. 
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) daugkartinis prietaisas – prietaisas, 
tinkamas naudoti pakartotinai, ir su juo 
kartu turi būti pateikiama informacija 
apie atitinkamus veiksmus, kuriuos 
vykdant galima prietaisą naudoti 
pakartotinai, be kita ko, apie valymą, 
dezinfekavimą, pakavimą ir, jei tinka, 
prietaiso sterilizavimo metodus, kad jį 
būtų galima sterilizuoti pakartotinai, taip 
pat informacija apie pakartotinio 
naudojimo kartų apribojimus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti didesnį aiškumą. Prietaisai, kurių atveju įrodyta, kad juos galima naudoti 
pakartotinai, turėtų būti apibrėžiami kaip daugkartiniai prietaisai skirtingai nuo 
vienkartiniam naudojimui numatytų prietaisų.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį iš dalies pakeisti XV priedo 
sąrašą, nurodytą 1 dalies 1 punkto 
paskutinėje pastraipoje, atsižvelgiant į 
technikos pažangą ir atsižvelgiant į 
medicinos prietaiso ir gaminio, 
naudojamo nemedicinine paskirtimi, 
panašumą pagal jų savybes ir keliamą 
riziką.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomas XV priedo produktų sąrašas yra per daug apribotas. Visa implantuojamų ar kitų 
invazinių gaminių kategorija turėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį. Atsižvelgiant į tai, 
įtraukta apibrėžtis. 

Pakeitimas 22
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 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.

1. Komisija gali savo pačios iniciatyva 
nustatyti arba valstybės narės prašymu
nustato įgyvendinimo aktais, 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.

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei nėra priimta darniųjų standartų 
arba kai atitinkamų darniųjų standartų 
nepakanka, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti bendrąsias technines 
specifikacijas (BTS) dėl bendrųjų saugos ir 
veiksmingumo reikalavimų, nustatytų I 
priede, techninių dokumentų, nustatytų II 
priede, arba klinikinio įvertinimo ir 
klinikinės stebėsenos po pateikimo rinkai, 
nustatytų XIII priede. Tos BTS nustatomos 
įgyvendinimo teisės aktais, priimamais 
pagal 88 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

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 įvertinimo ir klinikinės 
stebėsenos po pateikimo rinkai, nustatytų 
XIII priede. Tos BTS nustatomos 
įgyvendinimo teisės aktais, priimamais 
pagal 88 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, priimdama 1 dalyje minėtas 
bendrąsias technines specifikacijas, 
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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai užtikrina, kad prie prietaiso 
būtų pridedama informacija, kuri turi būti
pateikta pagal I priedo 19 skirsnį oficialia 
Sąjungos kalba, kuri gali būti lengvai 
suprantama numanomam naudotojui ar 
pacientui. Kalbą (-as), kuria (-iomis) 
gamintojas teikia informaciją, galima 
nustatyti valstybės narės, kurioje 
prietaisas tiekiamas naudotojui ar 
pacientui, įstatymais.

Gamintojai užtikrina, kad prie prietaiso 
būtų pridedamos naudojimo instrukcijos 
ir saugos informacija, kurios turi būti
pateiktos pagal I priedo 19 skirsnį
atitinkamos valstybės narės nustatyta
kalba, kuri būtų lengvai suprantama 
numanomam naudotojui ar pacientui.

Or. en

Pagrindimas

Pacientams ir naudotojams informacija turi būti pateikiama jų kalba.

Pakeitimas 27
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 

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 
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siekiant pašalinti prietaisų, kuriuos jie 
pateikė rinkai ir (arba) pradėjo naudoti, 
keliamą riziką. 

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, galėtų iš gamintojo 
prašyti pirmoje pastraipoje nurodytos 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Sustiprinama teisė gauti informaciją ir taip pašalinama svarbios informacijos trūkumo žalos 
atveju rizika.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gamintojai turi atitinkamą 
atsakomybės draudimą, pagal kurį būtų 
dengiama bet kokia jų medicinos prietaisų 
pacientams ar naudotojams padaryta žala. 
Pagal šį draudimą padengiama bent jau 
žala, padaryta šiais atvejais:
a) paciento ar naudotojo mirties ar 
sužeidimo atveju arba
b) kelių pacientų ar naudotojų mirties ar 
sužeidimo dėl to paties prietaiso 
naudojimo atveju. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Direktyva 85/374/EEB dėl atsakomybės už gaminius dar nenumatyta prievolė 
apsidrausti žalos atvejais. 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. Remiantis taisyklėmis, 
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kurios jau galioja jau medicinos prietaisų srityje, medicinos prietaisų gamintojai taip pat 
turėtų turėti atsakomybės draudimą, pagal kurį būtų numatytos atitinkamos minimalios 
draudimo sumos.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgaliotasis atstovas pagal 9 straipsnį yra 
paskirtas gamintojo;

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad importuotas nustatytų gamintoją.

Pakeitimas 30
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 dalyje, nebent pats 
importuotojas gali užtikrinti pakankamą 
apsaugą pagal tuos pačius reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Importuotojai turėtų užtikrinti, kad gamintojai vykdytų savo su draudimu susijusias prievoles. 

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad prietaisas, kurį jie 
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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 prietaisas kelia riziką, jie 
taip pat nedelsdami praneša apie tai 
valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms ir 
prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė 
sertifikatą pagal 45 straipsnį dėl aptariamo 
prietaiso, nurodydami išsamią informaciją, 
visų pirma apie neatitiktį ir visus 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi.

pateikė rinkai, neatitinka reglamento 
reikalavimų, nedelsdami apie tai praneša 
gamintojui ir, jie reikia, jo įgaliotajam 
atstovui ir prireikus pasirūpina, kad būtų 
imamasi reikiamų taisomųjų veiksmų,
siekiant užtikrinti prietaiso atitiktį, 
pašalinti jį iš rinkos arba susigrąžinti, ir 
įvykdo šiuos veiksmus. Kai prietaisas kelia 
riziką, jie taip pat nedelsdami praneša apie 
tai valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai 
prietaisą, kompetentingoms institucijoms ir 
prireikus paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė 
sertifikatą pagal 45 straipsnį dėl aptariamo 
prietaiso, nurodydami išsamią informaciją, 
visų pirma apie neatitiktį ir visus 
taisomuosius veiksmus, kuriuos jie įvykdė.

Or. en

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 sprendimą.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienkartiniai prietaisai ir jų perdirbimas Vienkartiniam naudojimui numatyti
prietaisai ir jų perdirbimas

Or. en

Pagrindimas

Tik tuomet, jei nebuvo įrodyta, kad prietaisų neįmanoma panaudoti dar kartą, tokie prietaisai 
turėtų būti perdirbami laikantis šio straipsnio nuostatų.
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Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartinį prietaisą, kad jis 
būtų tinkamas toliau naudoti Sąjungoje, 
laikomas perdirbto prietaiso gamintoju ir 
prisiima gamintojams nustatomas 
prievoles, nustatytas šiame reglamente.

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perdirba vienkartiniam naudojimui 
numatytą prietaisą, kad jis būtų tinkamas 
toliau naudoti Sąjungoje, laikomas 
perdirbto prietaiso gamintoju ir prisiima 
gamintojams nustatomas prievoles, 
nustatytas šiame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

2. Tik vienkartiniam naudojimui numatyti
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.

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu perdirbami vienkartiniai prietaisai, 
skirti naudoti kritiniais atvejais, gali būti 
atliekamas tik tas perdirbimas, kuris 
laikomas saugiu pagal naujausias mokslo 
žinias.

3. Jeigu perdirbami vienkartiniam 
naudojimui numatyti prietaisai, skirti 
naudoti kritiniais atvejais, gali būti 
atliekamas tik tas perdirbimas, kuris 
laikomas saugiu pagal naujausias mokslo 
žinias.
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Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

4. Komisija deleguotaisiais aktais sudaro ir 
nuolat atnaujina vienkartiniam naudojimui 
numatytų prietaisų, skirtų naudoti kritiniais 
atvejais, kurie gali būti perdirbti pagal 
3 dalį, kategorijų ar grupių sąrašą. Šie 
deleguotieji aktai priimami pagal 
89 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pradinio vienkartinio prietaiso gamintojo 
pavadinimas (pavardė) ir adresas etiketėje 
nebenurodomi, tačiau nurodomi perdirbto 
prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Pradinio vienkartiniam naudojimui 
numatyto prietaiso gamintojo pavadinimas
(pavardė) ir adresas etiketėje 
nebenurodomi, tačiau nurodomi perdirbto 
prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perdirbti vienkartinius prietaisus ir 
perkelti vienkartinius prietaisus į kitą 
valstybę narę arba į trečiąją šalį, siekiant 
juos perdirbti;

a) perdirbti vienkartiniam naudojimui 
numatytus prietaisus ir perkelti
vienkartiniam naudojimui numatytus
prietaisus į kitą valstybę narę arba į trečiąją 
šalį, siekiant juos perdirbti;
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Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tiekti perdirbtus vienkartinius prietaisus. b) tiekti perdirbtus vienkartiniam 
naudojimui numatytus prietaisus.

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas 
pateikia kartu su prietaisu implanto 
kortelę, kuri turi būti prieinama 
konkrečiam pacientui, kuriam yra 
implantuojamas prietaisas.

1. Implantuojamojo prietaiso gamintojas
sveikatos priežiūros specialistui arba 
atitinkamai pacientui, kuriam bus 
implantuojamas prietaisas, iš anksto
pateikia informaciją, kuri turi būti įtraukta 
į implanto pasą ar implanto kortelę.

Or. en

Pagrindimas

Informacija pacientams turėtų būti suteikta prieš tai, kai jiems implantuojami prietaisai, kad 
jie galėtų priimti sprendimus turėdami daugiau informacijos ir geriau suprasdami padėtį. 
Implanto kortelę reikės pateikti didelės rizikos ilgalaikių implantuojamų prietaisų atveju, taigi 
ne visų prietaisų atveju. Pavyzdžiui, siūlėms, kabėms, varžtams ir dantų implantams šis 
reikalavimas neturi būti taikomas, nes labai daug jų naudojami kiekvieną dieną ir nelaikomi 
didelės rizikos prietaisais. Geriau parengti ne implanto kortelę, o Europos pasą, kuriame 
būtų galima registruoti visą būtiną informaciją apie pacientui implantuotus implantuos, ir 
tuomet pacientams nereikėtų turėti kelių kortelių.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, skirtą tokiai 

1. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia rinkai gaminį, skirtą tokiai 
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pačiai arba panašiai neatskiriamai prietaiso, 
kuris yra sugedęs ar susidėvėjęs, daliai arba 
komponentui pakeisti arba prietaiso 
funkcijai atkurti reikšmingai 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.

pačiai arba panašiai neatskiriamai prietaiso, 
kuris yra sugedęs ar susidėvėjęs, daliai arba 
komponentui pakeisti arba prietaiso 
funkcijai atkurti 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.

Or. en

Pagrindimas

Dėl termino „reikšmingai“ 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 42
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Gaminys, specialiai skirtas pakeisti 
prietaiso daliai ar komponentui ir keičiantis 
prietaiso veiksmingumo ar saugos 
charakteristikas, laikomas prietaisu ir turi 
atitikti šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Dėl termino „reikšmingai“ 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 43
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, priskiriami III klasei, ir 
implantuojamieji prietaisai, išskyrus pagal 
užsakymą pagamintus arba tiriamuosius 
prietaisus, gamintojas parengia saugos ir 
klinikinio veiksmingumo duomenų 
santrauką ir ją atnaujina pasinaudodamas 
XIII priedo B dalies 3 punkte minėtos 
klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai 
įvertinimo ataskaitos išvadomis. Ji 
surašoma tos šalies, kurioje prietaisas 
pateiktas į rinką, kalba ir 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.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojo vykdomas klinikinis stebėjimas po pateikimo rinkai turėtų būti skaidrus sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams, kad būtų galima atlikti tikrinimą. Šio stebėjimo 
rezultatai galėtų būti įtraukti į viešas informacijos apie saugą ir veiksmingumą santraukas. 

Šis dokumentas turėtų būti viešai prieinamas ir parašytas naudotojams ir (arba) pacientams 
bei sveikatos priežiūros specialistams lengvai suprantam kalba. 

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbtosios įstaigos turi atitikti 
organizacinius ir bendruosius reikalavimus, 
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. 

1. Paskelbtosios įstaigos turi atitikti 
organizacinius ir bendruosius reikalavimus, 
taip pat kokybės valdymo, išteklių ir 
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. 
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį iš dalies pakeisti arba papildyti VI 
priede nustatytus būtinuosius
reikalavimus, atsižvelgiant į techninę 
pažangą ir į tai, kokie būtinieji
reikalavimai reikalingi vertinant 
konkrečius prietaisus arba prietaisų 
kategorijas ar grupes.

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį iš dalies pakeisti arba papildyti VI 
priede nustatytus reikalavimus, 
atsižvelgiant į techninę pažangą ir į tai, 
kokie reikalavimai reikalingi vertinant 
konkrečius prietaisus arba prietaisų 
kategorijas ar grupes.

Or. en

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 46
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbimo pranešime aiškiai nurodoma 
paskyrimo aprėptis apibūdinant atitikties 
vertinimo veiklą, atitikties vertinimo 
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. 

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali įgyvendinimo teisės aktais 
nustatyti kodų ir atitinkamų tipų prietaisų
sąrašą paskelbtosios įstaigos paskyrimo 
aprėpčiai apibrėžti, kurį valstybės narės 
turi nurodyti savo paskelbimo pranešime. 
Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 88 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 
teisės aktai priimami laikantis 88 straipsnio 
2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
41 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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti praktikos suderinimą visos Europos mastu, šis sprendimas turėtų būti 
prieinamas.
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Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija, valstybės narės prašymu arba 
savo pačios iniciatyva, įgyvendinimo teisės 
aktais nusprendžia dėl VII priede nustatytų 
klasifikavimo kriterijų taikymo konkrečiam 
prietaisui ar prietaisų grupei ar kategorijai, 
siekiant atlikti jų klasifikavimą. Siekiant 
išspręsti valstybių narių sprendimų 
skirtumų problemą visų pirma reikia 
priimti tokį sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame 41 straipsnio variante nenumatyta aiški procedūra tiems atvejams, kai 
skirtingos kompetentingos institucijos skirtingai įvertina medicinos prietaisus. Tokiais 
atvejais Komisija galutinai nusprendžia taikyti specialią taisyklę, susijusią su atitinkamu 
prietaisu, siekiant užtikrinti vienodą įgyvendinimą visos Europos mastu.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
atitikties patikrą, kaip nustatyta X priede. 

Prietaisų, priskiriamų III klasei, išskyrus 
pagal užsakymą pagamintus arba 
tiriamuosius prietaisus, gamintojams 
taikoma atitikties įvertinimo procedūra, 
pagrįsta tipo patikrinimu, kaip apibrėžta 
IX priede, kartu su atitikties įvertinimu 
pagal gaminio atitikties patikrą, kaip 
nustatyta X priede. 

Or. en
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Pagrindimas

III klasės prietaisams gali nepakakti atitikties vertinimo, pagrįsto visišku kokybės užtikrinimu 
ir projekto dokumentų nagrinėjimu. Taikant ES tipo patikrinimą kaip privalomą procedūrą, 
sustiprinama su produktu susijusi medicinos prietaisų bandymo strategija („tiesioginis 
kontaktas su produktu“).

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 10 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mažiausią nepraneštų iš anksto 
gamyklos patikrinimų ir atrankinių 
patikrinimų, kuriuos turi atlikti 
paskelbtosios įstaigos pagal VIII priedo 
4.4 skirsnį, dažnumą, atsižvelgiant į 
prietaiso tipą ir rizikos klasę;

Išbraukta.

Or. en

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 kiekvieno gamintojo bei kiekvienos 
nepatentuotų prietaisų grupės atžvilgiu. Dėl to, kad ši priemonė gyvybiškai svarbi, 
nepaskelbtų patikrinimų aprėptis ir procedūros turėtų būti įrašytos į patį reglamentą, o ne į 
tolesnes taisykles, pavyzdžiui, įgyvendinimo aktą.

Pakeitimas 52
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 

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 neturi
būti pateikta kartu daugiau nei vienai 
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paskelbtajai įstaigai dėl tos pačios atitikties 
vertinimo veiklos.

paskelbtajai įstaigai dėl tos pačios atitikties 
vertinimo veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti suformuluota aiškiai, kad nebūtų jokių skirtingų interpretacijų.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikrų atitikties vertinimų patikrinimo 
mechanizmas

MPKG atliekamas mokslinis vertinimas

Or. en

Pagrindimas

 Europinio lygmens vertinimas turėtų būti numatytas ir nuolat atliekamas sudėtingų ir
inovacinių medicinos prietaisų atveju. Į tokio vertinimo rezultatus turėtų būti privaloma 
atsižvelgti siekiant, kad jis nebūtų paprasta konsultacija. Taigi neigiamas vertinimas galėtų 
užkirsti kelią tam, kad prietaisai būtų sertifikuojami ir tiekiami į rinką.

Kai bus sukaupta patirties, Komisija, ekspertų grupių padedama, turėtų nustatyti gaires ir 
bendrąsias technines specifikacijas, skirtas gamintojams ir paskelbtosioms įstaigoms ir 
susijusias su klinikiniu įvertinimu ir stebėjimu po pateikimo rinkai. Taip pamažu europinio 
lygmens vertinimo mechanizmas būtų sumažintas apsiribojant pirmais atitinkamos klasės ir 
inovaciniais prietaisais.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbtosios įstaigos praneša 
Komisijai apie paraiškas dėl prietaisų, 
priskiriamų III klasei, atitikties 
įvertinimo, išskyrus paraiškas papildyti ar 
atnaujinti galiojančius sertifikatus. Prie 

1. Paskelbtoji įstaiga dėl implantuojamųjų 
prietaisų, priskiriamų III klasei, prieš 
išduodama atitikties sertifikatą prašo 
mokslinio vertinimo, kurį atlieka MPKG 
klinikinio įvertinimo ir stebėjimo po 
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pranešimo pridedama naudojimo 
instrukcijų projektas, nurodytas I priedo 
19.3 skirsnyje, ir projekto saugos ir 
klinikinių veiksmingumo santrauka, 
nurodyta 26 straipsnyje. Paskelbtosios 
įstaigos savo pranešime nurodo 
numatomą datą, iki kurios atitikties 
įvertinimas bus baigtas. Komisija 
nedelsdama persiunčia pranešimą kartu 
su dokumentais MPKG.

pateikimo rinkai atžvilgiu. 

Nepaisant 44 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos, šis reikalavimas netaikomas 
prietaisams, kurių specifikacijos, minimos 
6 ir 7 straipsniuose, paskelbtos, kad 
galima būtų atlikti klinikinį įvertinimą ir 
stebėjimą po pateikimo rinkai, taip pat 
prietaisams, dėl kurių paraiškos dėl 
sertifikavimo pateikiamas tik tam, kad 
būtų papildyti arba atnaujinti galiojantys 
sertifikatai.

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

MPKG paskelbia savo mokslinio 
vertinimo rezultatus vėliausiai po 45 
dienų nuo klinikinio įvertinimo ataskaitos 
pateikimo, kaip nurodyta XIII priedo A 
dalyje, įskaitant klinikinio bandymo 
rezultatus, nurodytus XIV priede; 
klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai 
rezultatus, nurodytus XIII priedo B 
dalyje; naudojimo instrukcijų projektą, 
nurodytą I priedo 19.3 skirsnyje, ir saugos 
ir klinikinio veiksmingumo santraukos 
projektą, nurodytą 26 straipsnyje, taip pat 
techninius dokumentus, susijusius su XIII 
priedu. Per šį laikotarpį ir ne vėliau kaip 
per 45 dienas nuo šių dokumentų 
pateikimo MPKG gali prašyti papildomos 
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informacijos, kurios reikia moksliniam 
vertinimui atlikti. Minėtas 45 dienų 
laikotarpis sustabdomas, iki bus pateikta 
papildoma informacija. Dėl vėlesnių 
MPKG prašymų suteikti papildomos 
informacijos terminas, per kurį MPKG 
turi atlikti mokslinį vertinimą, 
nesustabdomas.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 5 dienas po to, kai MPKG gavo 
prašymą, paskelbtoji įstaiga apie tai 
praneša gamintojui. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

3. MPKG mokslinis vertinimas pagrįstas 
Mokslinės patariamosios tarybos, minėtos 
80a straipsnyje, atliktu projekto 
dokumentų vertinimu. Jei dėl atitinkamo 
medicinos prietaiso gamintojas prašė 
mokslinių patarimų po procedūros, 
nurodytos 82a straipsnyje, tos procedūros 
rezultatai pateikiami kartu su pranešimu 
arba kai tik ta procedūra būna baigta. 
MPKG ir Komisija tinkamai atsižvelgia į 
mokslinius patarimus, įgyvendindamos šį 
straipsnį.
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pastraipos pirmasis sakinyje, laikinai 
sustabdomas. Vėlesni prašymai dėl 
papildomos informacijos iš MPKG
nesustabdo laikotarpio pastaboms 
pateikti.

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbtoji įstaiga tinkamai atsižvelgia 
į visas pagal 3 dalį gautas pastabas. Ji turi 
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. 

4. Jei mokslinio vertinimo rezultatas 
palankus, paskelbtoji įstaiga gali toliau 
atlikti sertifikavimą. Vis dėlto, jei 
palankus mokslinis vertinimas 
priklausomas nuo taikomų specialių 
priemonių (pvz., klinikinio stebėjimo po 
pateikimo rinkai plano koregavimo, 
sertifikavimo per nurodytą terminą), 
paskelbtoji įstaiga išduoda atitikties 
sertifikatą tik su sąlyga, kad šios 
priemonės įgyvendintos.
Jei mokslinio vertinimo rezultatas 
nepalankus, paskelbtoji įstaiga neišduoda 
atitikties sertifikato. Tačiau paskelbtoji 
įstaiga gali pateikti naują informaciją, 
atsakydama į aiškinimą, įtrauktą į MPKG 
atliktą mokslinį vertinimą. 
Gamintojo prašymu Komisija organizuoja 
klausymą, kuriame gali vykti diskusija dėl 
nepalankaus mokslinio vertinimo 
mokslinių pagrindų ir visų veiksmų, kurių 
gamintojas gali imtis, arba duomenų, 
kurie gali būti pateikti, siekiant atsakyti į 
MPKG rūpimus klausimus.

Or. en
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Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Kai tai būtina siekiant užtikrinti paciento 
saugą ir apsaugoti visuomenės sveikatą, 
Komisija, priimdama įgyvendinimo teisės 
aktus, gali nustatyti konkrečius prietaisus,
prietaisų kategorijas arba grupes, išskyrus
1 dalyje nurodytus prietaisus, kuriems iš 
anksto nustatytą laikotarpį taikomos 1–4 
dalys. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 88 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prietaiso arba į technologijų, kuriomis 
jis grindžiamas, novatoriškumas ir 
klinikiniu požiūriu arba visuomenės 
sveikatai reikšmingas poveikis;

a) technologinis novatoriškumas arba 
naujas terapinis naudojimas, kuri gali 
turėti klinikiniu požiūriu arba visuomenės 
sveikatai reikšmingą poveikį; 

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis

Pranešimas prieš pateikiant rinkai
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1. Paskelbtosios įstaigos praneša 
Komisijai apie paraiškas dėl prietaisų, 
priskiriamų III klasei, atitikties 
įvertinimo, išskyrus paraiškas papildyti ar 
atnaujinti galiojančius sertifikatus. Prie 
šių pranešimų pridedamas naudojimo 
instrukcijų projektas, nurodytas I priedo 
19.3 skirsnyje, ir projekto saugos ir 
klinikinių veiksmingumo santrauka, 
nurodyta 26 straipsnyje. Paskelbtosios 
įstaigos savo pranešimuose nurodo 
numatomą datą, iki kurios atitikties 
įvertinimas bus baigtas. Komisija 
nedelsdama persiunčia pranešimą kartu 
su dokumentais MPKG.
2. Komisija įgaliojama pagal 89 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktu, kad 
išplėstų aprėptį prietaisų, apie kuriuos 
turi būti pranešama prieš juos pateikiant 
rinkai, kaip nurodyta 1 dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo prieš pateikiant rinkai nuostata, numatyta Komisijos pasiūlymo 44 straipsnio 1 
dalyje ir 5 dalies pirmoje pastraipoje, turėtų likti naujame straipsnyje, kad Komisija galėtų 
pažinti rinką ir ją prižiūrėti.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pranešant apie incidentus ir vietos saugos taisomuosius veiksmus, turėtų būti minimi ne tik 
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sunkių padarinių sukėlę incidentai, o visi incidentai, ir pagal išplėstą incidento apibrėžtį, 
pateiktą 2 (43) straipsnyje apimti nepageidaujamus šalutinius poveikius.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje
standartinių internetinių struktūrinių formų 
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. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ataskaitos ir informacija, nurodyta 62 
straipsnio 5 dalyje, susijusi su atitinkamu 
prietaisu, taip pat per elektroninę sistemą 
automatiškai persiunčiamas paskelbtajai 
įstaigai, išdavusiai sertifikatą pagal 45 
straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 66
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.

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
63 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63a straipsnis
Periodinės atnaujintos saugumo 

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

Pagrindimas

Svarbu, kad taikant budrumo sistemą būtų numatyta, kad gamintojai privalo periodiškai teikti 
pranešimus apie III klasei priskirtus prietaisus nurodydami su sauga susijusius duomenis ir 
pardavimų apimtis. 

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos neturi pagrįsti jokio patikrinimo.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos skiria inspektorius kontrolės veiklai vykdyti.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Atlikusi kiekvieną 1 dalyje nurodytą 
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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 pastabas. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad patikrintam subjektui būtų pranešta apie patikrinimo rezultatus ir turėtų 
galimybę išsakyti pastabas.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Komisija parengs išsamias 
patikrinimų, nurodytų šiame straipsnyje, 
atlikimo principų gaires, visų pirma dėl 
inspektorių kvalifikacijų ir dėl 
patikrinimų tvarkos ir galimybės 
susipažinti su ekonominės veiklos 
vykdytojų saugomais duomenimis ir 
informacijas. 

Or. en

Pagrindimas

Nustatytos gaires turėtų suformuoti suderintą tikrinimo veiklos Sąjungoje strategiją.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išlaikyti suinteresuotųjų šalių dialogo grupę, kuri sudarytų galimybę pacientams, 
sveikatos priežiūros specialistams ir pramonės atstovams bendrauti su reguliuotoju.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal 44 straipsnį.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis 
Mokslinė patariamoji taryba

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

Or. en

Pagrindimas

MPKG atlikti mokslinį klinikinio įvertinimo vertinimą, kaip numatyta 44 straipsnyje, turėtų 
padėti ekspertų grupė. Šie ekspertai padės nustatyti gaires ir bendrąsias technines 
specifikacijas, skirtas gamintojams ir akredituotosioms įstaigoms ir susijusias su klinikiniu 
vertinimu ir stebėjimu po pateikimo rinkai, kad būtų galima suderinti praktiką.
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Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
82 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„82a straipsnis
Konsultavimas moksliniais klausimais

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

Or. en

Pagrindimas

Patarimai visų pirma turėtų gamintojams padėti atlikti klinikinį įvertinimą atsižvelgiant į 
naujausius technikos laimėjimus ir naujausias Europos ekspertų grupių rekomendacijas.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl XV priede nurodytų prietaisų, dėl 
kurių gamintojas nenurodė medicininės 
paskirties, 1 ir 5 skirsniuose nustatyti 
bendrieji reikalavimai turi būti suprantami 

6. Dėl estetinės paskirties panašių 
produktų, dėl kurių gamintojas nenurodė 
medicininės paskirties, 1 ir 5 skirsniuose 
nustatyti bendrieji reikalavimai turi būti 
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taip, kad prietaisas, naudojamas 
numatytomis sąlygomis ir paskirtimis, 
neturi kelti jokios ar kelti tik priimtiną 
riziką, susijusią su produkto naudojimu, 
kuri atitiktų aukštą asmenų saugos ir 
sveikatos lygį.

suprantami taip, kad prietaisas, naudojamas 
numatytomis sąlygomis ir paskirtimis, 
neturi kelti jokios ar kelti tik priimtiną 
riziką, susijusią su produkto naudojimu, 
kuri atitiktų aukštą asmenų saugos ir 
sveikatos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Į XV priedą siūlomų įtraukti produktų sąrašas galėtų būti ribojamojo pobūdžio ir neapimti 
produktų, kurie jau iš tiesų pateikti į rinką. Įtraukta estetinės paskirties prietaisų apibrėžtis
atsižvelgiant į tikslą, kad siūlomu reglamentu būtų reglamentuojama visa implantuojamų ar 
kitų invazinių gaminių kategorija.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19.2 skirsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nuoroda „Šis gaminys yra medicinos 
prietaisas“.

Or. en

Pagrindimas

Medicinos gaminys turėtų būti aiškiai nurodytas pažymint jį atitinkama etikete.

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19.2 skirsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija, kuri yra griežtai būtina, kad 
vartotojas galėtų identifikuoti prietaisą ir 
pakuotės turinį, ir, jei nebus akivaizdu, 
numatomą prietaiso paskirtį;

b) informacija, kuri yra griežtai būtina, kad 
vartotojas galėtų identifikuoti prietaisą ir 
pakuotės turinį, ir, jei nebus akivaizdu, 
numatomą prietaiso paskirtį, taip pat, kai 
reikia, informaciją, kad prietaisą galima 
panaudoti tik per vieną procedūrą;

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta prietaiso etiketėje, ar jis yra tik vienkartinio naudojimo.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŪTINIEJI REIKALAVIMAI, 
KURIUOS TURI ATITIKTI 
PASKELBTOSIOS ĮSTAIGOS

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI 
ATITIKTI PASKELBTOSIOS ĮSTAIGOS

Or. en

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 6.7 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vertinant riziką atsižvelgiama į su nanodalelių naudojimu susijusią riziką. Tačiau ši taisyklė 
gali būti taikoma per didelei daliai gaminių, dėl kurių nekyla rimtų su sveikata susijusių 
nerimą keliančių problemų. Todėl priskyrimas aukštesnei III klasei atliekamas tik tuomet, kai 
nanodalelių naudojimas yra suplanuotas ir yra numatomo produkto naudojimo dalis.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 6.9 skirsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Rizikos klasifikacija turi būti atliekama atsižvelgiant į gaminio galutinę paskirtį. Todėl 
gaminiams, kurie visų pirma nėra skirti ryti, įkvėpti arba patekti į organizmą rektaliniu arba 
vaginaliniu būdu, neturėtų būti taikoma ši klasifikavimo taisyklė, nes minėti gaminiai nekelia 
tokios pat rizikos (pvz., dantų protezų klijai).

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 3.2 skirsnio d punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

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 84
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4.4 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbtoji įstaiga atsitiktine tvarka iš 
anksto nepranešusi atlieka gamintojo 

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

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

Or. en

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 įrašytos į patį reglamentą, o ne į tolesnes taisykles, pavyzdžiui, 
įgyvendinimo aktą.

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII 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 toliau atliekant bandymus ar 
pateikiant įrodymus, leidžiančius įvertinti 
atitiktį šio reglamento reikalavimams. 
Paskelbtoji įstaiga atlieka tinkamus 
fizikinius 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,
– konstrukcijos specifikacijų, įskaitant 
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sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti 
pagrindinius reikalavimus, aprašymą,
– sistemingų procedūrų, taikytų gamybos 
procese, ir naudotų prietaiso projekto 
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 fizikinius ar laboratorinius 
bandymus, susijusius su prietaisu, arba 
pareikalauja, kad gamintojas atliktų tokius 
bandymus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo A dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „paprastai“ yra labai miglota. Atvejai, kai lygiavertiškumą galima įrodyti, tekste 
turėtų būti aiškiai apibrėžti. Vis dėlto įrašius į 44 straipsnį klinikinių duomenų sistemingą 
vertinimą, Europos ekspertų bus įpareigoti nustatyti, ar lygiavertiškumas įrodytas, ar reikia 
klinikinių tyrimų. 

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
XV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XV priedas Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pridėjus produktų sąrašą XV priede, kilo sunkumų dėl šio sąrašo tvarkymo ir atnaujinimo, 
taip pat sunkumų, susijusių su rinkoje esamų produktų sąrašo išbaigtumu.


