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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu siekiama sustiprinti medicinos prietaisų sektoriaus konkurencingumą ir saugą. 
Medicinos prietaisai yra vis didesnę svarbą įgyjantis sveikatos sektoriaus segmentas, turintis 
didelę įtaką visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros išlaidoms. Terminas „medicinos 
prietaisas“ apima didelę produktų įvairovę. Rinkoje galima išskirti apytiksliai 400 000 
skirtingų medicinos prietaisų, pradedant paprastais prietaisais (pvz., švirkštai ir akiniai), 
įranga tikrinti, ar esama ligų, ir joms diagnozuoti, ir baigiant moderniais, sudėtingais 
instrumentais (pvz., gyvybę gelbstinčiais implantuojamaisiais prietaisais, diagnostiniais 
vaizdo prietaisais ir minimaliai invazinės chirurgijos įranga). 

Plačioji visuomenė teisėtai tikisi, kad šie produktai turi atitikti aukščiausius saugos standartus. 
Sektorius taip pat turi didelės svarbos Europos pramonei – jį sudaro 7000 bendrovių, kuriose 
dirba daugiau kaip 350 000 žmonių, jame nuolat fiksuojamas vienas iš aukščiausių gamybos 
augimo lygių, jam reglamentuoti taip pat reikalinga nuosekli ir aiški teisės aktų sistema, kurią 
taikant būtų skatinama konkurencingumas ir naujovės.

Dabartinę teisės aktų, reglamentuojančių tokią didelę produktų įvairovę, sistemą sudaro trys 
direktyvos. Kartu jose nustatomi esminiai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medicinos 
prietaisai, kai jie pateikiami į rinką, priklausomai nuo jų klasifikacijos (pvz., rizikos 
įvertinimas, rizikos valdymas ir rizikos / naudos analizė). Be to, direktyvose nustatoma rizika 
grindžiama atitikimo vertinimo procedūrų, kurias paprastai atlieka nepriklausomos įstaigos 
(vadinamosios notifikuotosios įstaigos), sistema. Taip pat direktyvose nustatoma, kad 
valstybių narių institucijos privalo užtikrinti, jog rinka funkcionuotų tinkamai, pvz., stebėti 
rinką, teikti gaires, prieštarauti normoms ar perklasifikuoti prietaisus.

Komisija 2002 m. persvarstė reguliavimo sistemos funkcionavimą. Persvarstymo išvada buvo 
ta, kad direktyvos sudarė tinkamą teisinę sistemą.  Tačiau, turint mintyje konkrečius punktus, 
buvo įmanoma pasiekti pažangą. Dabartine siūloma direktyva ketinama minėtąją pažangą 
pasiekti. Svarbiausi pasiūlymai susiję su paaiškinimais šiose srityse:
• atitikties vertinimo, įskaitant aiškias konstrukcijos dokumentacijos ir konstrukcijos 

peržiūros taisykles;
• klinikinio vertinimo reikalavimų;
• pagal užsakymą gaminamų prietaisų gamintojų stebėsenos ir reikalavimų laikymosi 

užtikrinimo po to, kai prietaisai pateikiami į rinką;
• notifikuotųjų įstaigų veiklos ir tarpusavio veiklos koordinavimo; 
• medicinos prietaisų, kuriuose esama pagalbinių iš žmogaus audinių gautų produktų;
• didesnio skaidrumo plačiosios visuomenės atžvilgiu.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui, kurio ilgai laukė šio sektoriaus pramonė. 
Pagal šioje direktyvoje pateiktus praktinius pasiūlymus, nustatant aiškesnes ir paprastesnes 
taisykles, bus geriau suderintas šis itin sudėtingas ir pasižymintis įvairove sektorius. 
Padidinus teisinį aiškumą, skaidrumą ir užtikrintumą visiems rinkos subjektams ir pagerinus 
bendrą reguliavimo sistemą, pasiūlymu bus remiama sparti techninė pažanga, kartu 
užtikrinamas aukštas visuomenės sveikatos apsaugos lygis. 

Nuomonės referentas pabrėžia tai, kad net jei iš pirmo žvilgsnio pakeitimai gali pasirodyti 
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nedideli ir techninio pobūdžio, jie gali turėti didžiulį poveikį atitinkamai pramonei. 
Pavyzdžiui, tam tikrus prietaisus perklasifikavus į aukštesnės rizikos kategoriją, labai 
padidėtų išlaidos. Kita vertus, teisinis aiškumas ir nuoseklumas gali būti labai svarbūs 
prietaisams, kurių sąvokos atsiduria ties skirtingų apibrėžimų riba, arba kombinuotiesiems 
prietaisams, kadangi paaiškinama, kokia direktyva, vadinasi, ir kokia procedūra jiems 
taikoma.

Nuomonės referentas norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šios pakeistos direktyvos taikymo sritis 
turi tiksliai atitikti naują pasiūlytą Reglamentą dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
tuo požiūriu, kad visiems produktams turi būti taikoma arba ši direktyva, arba naujasis 
reglamentas, ir kad turi būti vengiama nebūtino dubliavimosi. Jei reikalinga, Komisija turėtų 
kuo greičiau pateikti pasiūlymą, kad būtų paaiškina šių teisės aktų taikymo sritis.

Be to, tarptautinio bendradarbiavimo ir standartų derinimo procesas yra gyvybiškai svarbus, 
kadangi šio sektoriaus pramonė veikia pasaulinėje rinkoje. Todėl nuomonės referentas mano, 
kad reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir dvišalių 
susitarimų (abipusio pripažinimo susitarimų), ir labiau neformalaus bendradarbiavimo (pvz., 
Pasaulinės derinimo darbo grupės) forma. 

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Siekiant geriau koordinuoti nacionalinių 
išteklių taikymą ir veiksmingumą, kai šie 
ištekliai yra taikomi su Direktyva 
93/42/EEB susijusiems klausimams, 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti 
tarpusavyje ir tarptautiniu lygiu.

(17) Siekiant geriau koordinuoti nacionalinių 
išteklių taikymą ir veiksmingumą, kai šie 
ištekliai yra taikomi su Direktyva 
93/42/EEB susijusiems klausimams, 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti 
tarpusavyje ir tarptautiniu lygiu. Siekiant, 
kad pramonei būtų sudarytos galimybės 
konkuruoti pasaulyje vienodomis 
sąlygomis, reikalinga tarptautinė 
standartizacija ir bendradarbiavimas.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pagrindimas

Europos medicinos prietaisų pramonė parduoda savo gaminius visame pasaulyje. Todėl 
pageidautina, kad Europos standartai būtų nustatyti remiantis tarptautiniu standartizacijos 
procesu. Reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir 
dvišalių susitarimų, ir labiau neformalaus bendradarbiavimo (pvz., Pasaulinės derinimo 
darbo grupės) forma.  

Pakeitimas 2
21A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(21a) Medicinos prietaisų pakartotinis 
perdirbimo sektorius – tai sektorius, 
teikiantis galimybių mažinti sąnaudas. 
Atsižvelgdama į tai, kad veiklos galimybės 
ES šiuo metu nevienodos ir kad reikia 
užtikrinti pacientų saugą, Komisija, 
remdamasi poveikio vertinimu ir rinkos 
tyrimu, turėtų pateikti pasiūlymą dėl 
medicinos prietaisų pakartotinio 
perdirbimo.

Pagrindimas

Šiuo metu medicinos prietaisų pakartotinis perdirbimas ES lygiu nereglamentuojamas. 
EAMDR duomenimis, panaudojus visas potencialias medicinos prietaisų pakartotinio 
perdirbimo galimybes, ES galima būtų sutaupyti 3 mlrd. eurų lėšų per metus. Norint užtikrinti 
pacientų saugumą, daugiausia dėmesio teisėkūroje turėtų būti skiriama pakartotinio 
perdirbimo kokybei. Kiekvienas pasiūlymas turi būti pagrįstas tinkamu poveikio įvertinimu, 
daugiausia dėmesio skiriant esamai valstybių narių teisėkūrai ir rinkos tyrimams.

Pakeitimas 3
2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTO IA PAPUNKTIS (naujas)

1 straipsnio 2 dalies a punktas (Direktyva 93/42/EEB)

(ia) a punktas papildomas tokiu 
baigiamuoju sakiniu:
Pagal šią direktyvą visi kontaktiniai lęšiai 
turėtų būti laikomi medicinos prietaisais;

Pagrindimas

Kosmetiniai lęšiai šiuo metu Europoje nereglamentuojami kaip medicinos prietaisai, nors kai 
lęšiai netinkamai pagaminami arba naudojami nepasikonsultavus su akių specialistu arba be 
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jo priežiūros, jie gali turėti tokį patį neigiamą poveikį arba sukelti pavojų akies sveikatai.

Pakeitimas 4
2 STRAIPSNIO 1 DALIES F PUNKTO I PAPUNKTIS
1 straipsnio 5 dalies c punktas (Direktyva 93/42/EEB)

„(c) vaistams, kuriems taikoma Direktyva 
2001/83/EB. Nustatant, ar produktui taikoma 
ta ar ši direktyva, ypač reikia atsižvelgti į 
pagrindinį produkto veikimo būdą;“

„(c) vaistams, kuriems taikoma Direktyva 
2001/83/EB. Nustatant, ar produktui taikoma 
ta direktyva pagal Direktyvos 2001/83/EB 1 
straipsnio 2 dalies b punkte pateiktą 
apibrėžimą ar ši direktyva, ypač reikia 
atsižvelgti į pagrindinį produkto veikimo 
būdą;“

Pagrindimas

Siūlomą direktyvos tekstą reikėtų pakeisti, siekiant pateikti griežtesnį medicinos prietaisų 
apibrėžimą. Taip bus sunkiau įregistruoti vaistus kaip medicinos prietaisus. Komisijos
pasiūlymo projekte dėl direktyvos peržiūros yra 1 straipsnyje pateiktų apibrėžimų pakeitimai. 
Tačiau „medicinos prietaisų“ apibrėžimas, pateiktas 1 straipsnio 2 dalies a punkte, iš esmės 
yra tas pats kaip ir dabartinėje direktyvoje.

Pakeitimas 5
2 STRAIPSNIO 1 DALIES F PUNKTO IA PAPUNKTIS (NAUJAS)

1 straipsnio 5 dalies d punktas (Direktyva 93/42/EEB)

(ia) d punktas keičiamas taip: 
„(d) kosmetikos gaminiams, kuriems 
taikoma Direktyva 76/768/EB. Nustatant, 
ar produktui taikoma Direktyva 76/768/EB
ar ši direktyva, ypač reikia atsižvelgti į 
pagrindinę produkto paskirtį ir atitinkamą 
veiklos mechanizmą;“

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais kosmetikos gaminiai taikomi medicinos tikslais (pvz., ligai gydyti) ir todėl 
turėtų būti klasifikuojami kaip medicinos prietaisai. Taigi sprendimą dėl to, kokią direktyvą 
reikėtų taikyti, derėtų priimti atskirai kiekvienu atveju atsižvelgiant į numatomą paskirtį.
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Pakeitimas 6
2 STRAIPSNIO 1 DALIES G PUNKTAS
1 straipsnio 6 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(g) 6 dalis išbraukiama. Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama grąžinti išimtį, pagal kurią asmeninėms apsaugos priemonėms ši 
direktyva netaikoma. Šioms priemonėms pakankamai taikoma Direktyva 89/686/EB. Reikėtų 
vengti to, kad be reikalo būtų taikomos dvi direktyvos su skirtingomis vertinimo 
procedūromis.

Pakeitimas 7
2 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

2 straipsnio 1a dalis (nauja) (Direktyva 93/42/EEB)

1a) 2 straipsnis papildomas tokia nauja 
dalimi:
„Valstybės narės turi imtis visų reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad internetu, paštu ir 
kitais prekybos kanalais parduodami 
medicinos prietaisai nekeltų pavojaus 
vartotojų sveikatai ir saugumui ir kad jie 
atitiktų visas šios direktyvos nuostatas.“

Pagrindimas

Medicinos prietaisų pardavimas internetu, paštu ir kitais alternatyviais prekybos kanalais 
tampa vis įprastesniu reiškiniu daugelyje Europos šalių ir sudaro potencialų pavojų Europos 
piliečių sveikatai, nes parduodant šiais būdais visiškai nėra reikiamų specialistų konsultacijų.

Pakeitimas 8
2 STRAIPSNIO 3 DALIS

9 straipsnio 3 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

3. Jeigu valstybė narė mano, kad IX priede 
pateiktos klasifikacijos taisyklės turi būti 
patikslintos, atsižvelgiant į techninę pažangą 
ir bet kokią informaciją, kuri tampa vieša per 
10 straipsnyje numatytą informacijos 
sistemą, ji pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą prašymą ir prašo jos imtis būtinų 

3. Jeigu valstybė narė mano, kad IX priede 
pateiktos klasifikacijos taisyklės turi būti 
patikslintos, atsižvelgiant į techninę pažangą 
ir bet kokią informaciją, kuri tampa vieša per 
10 straipsnyje numatytą informacijos 
sistemą, ji pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą prašymą ir prašo jos imtis būtinų 
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priemonių. Komisija, vadovaudamasi 7 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, šias 
priemones patvirtina. 

priemonių. Komisija, vadovaudamasi 7 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, šias 
priemones patvirtina. Komisija užtikrina, 
kad atitinkama informacija apie 
planuojamas priemones būtų laiku 
pateikiama suinteresuotoms šalims.

Pagrindimas

Klasifikacijos pokyčiai gali būti labai svarbūs pramonei, kadangi skirtingoms klasėms 
taikomi skirtingi reikalavimai. Reikėtų kuo greičiau paskelbti atitinkamą informaciją apie 
numatytus pokyčius, kad pramonė galėtų skirti gerai suplanuotas ir veiksmingas investicijas 
moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir gamybai.

Pakeitimas 9
2 STRAIPSNIO 5 DALIES A PUNKTAS

12 straipsnio 3 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(a) 3 dalyje žodžiai „IV, V ar VI prieduose“ 
pakeičiami žodžiais „II, IV, V ar VI 
prieduose“.

(a) 3 dalyje žodžiai „IV, V ar VI prieduose“ 
pakeičiami žodžiais „II, IV, V ar VI 
prieduose“ ir žodžiai „sterilumo pasiekimu“ 
pakeičiami žodžiais „sterilumo pasiekimu ir 
išlaikymu prietaiso galiojimo laikotarpiu 
arba kol sterili pakuotė atidaroma arba 
pažeidžiama“.

Pakeitimas 10
2 STRAIPSNIO 10 DALIS

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Direktyva 93/42/EEB)

2. Tais atvejais, kai prietaisai priklauso III 
klasei, o implantuojamieji bei ilgalaikiai 
invaziniai prietaisai priklauso IIa ar IIb 
klasėms, gamintojas gali pradėti atitinkamą 
klinikinį tyrimą praėjus 60 dienų po 
pranešimo, išskyrus tuos atvejus, kai 
kompetentingos institucijos per šį laikotarpį 
jam pranešė apie priešingą sprendimą, 
grindžiamą visuomenės sveikata ar viešąja 
tvarka. Kompetentinga institucija perduoda 
tokius sprendimus kitoms valstybėms 

2. Tais atvejais, kai prietaisai priklauso III 
klasei, o implantuojamieji bei ilgalaikiai 
invaziniai prietaisai priklauso IIa ar IIb 
klasėms, gamintojas gali pradėti atitinkamą 
klinikinį tyrimą praėjus 60 dienų po 
pranešimo, išskyrus tuos atvejus, kai 
kompetentingos institucijos per šį laikotarpį 
jam pranešė apie priešingą sprendimą, 
grindžiamą visuomenės sveikata ar viešąja 
tvarka. Kompetentinga institucija perduoda 
tokius sprendimus ir šių sprendimų
pagrindimą kitoms valstybėms narėms ir 
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narėms. suinteresuotoms šalims.

Pakeitimas 11
4 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPA

Valstybės narės taiko šias nuostatas nuo [12 
mėnesių po perkėlimo į nacionalinės teisės 
aktus].

Valstybės narės taiko šias nuostatas nuo [18 
mėnesių nuo perkėlimo į nacionalinės teisės
aktus datos].

Pagrindimas

Pereinamasis laikotarpis turėtų būti pakankamai ilgas, kad gamintojai turėtų užtektinai laiko 
atlikti reikalingus patikrinimus ir pritaikyti preparatus be reikalo nesustabdydami tuo metu 
vykstančios gamybos.

Pakeitimas 12
I PRIEDO 1 DALIES B PUNKTAS

I priedo 10 skirsnio 4a dalis (nauja) (Direktyva 90/385/EEB)

Notifikuotoji įstaiga patikrina medžiagos 
naudingumą. Vienintelis EMEA ir
valstybių narių paskirtų kompetentingų 
institucijų vaidmuo apsiriboja mokslinės 
nuomonės dėl medžiagos kokybės ir 
saugumo pateikimu.

Pagrindimas

Patikslinę notifikuotųjų įstaigų ir EMEA (kompetentingų institucijų) vaidmenį užkirsime kelią 
tvirtinti kaip vaistus medicinos prietaisus, kuriuose naudojamos visiškai dokumentuotos, 
praktikoje integruotos vaistinės medžiagos. Tai neproporcingai padidintų išlaidas ir laiko 
sąnaudas, o pacientams neduotų jokios naudos.

Pakeitimas 13
II PRIEDO 1 DALIES B PUNKTAS

I priedo 7.4 skirsnio 2 pastraipos pabaiga (Direktyva 93/42/EEB)

notifikuotoji įstaiga, patikrinusi medžiagos, 
kaip medicinos prietaiso dalies, naudingumą 
ir atsižvelgusi į numatytą šio prietaiso 

notifikuotoji įstaiga, patikrinusi medžiagos, 
kaip medicinos prietaiso dalies, naudingumą 
ir atsižvelgusi į numatytą šio prietaiso 
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paskirtį, prašo Europos vaistų vertinimo 
agentūros (EMEA) pateikti mokslinę 
nuomonę apie šios medžiagos kokybę ir 
saugą. EMEA, teikdama savo nuomonę, 
atsižvelgia į gamybos procesą ir duomenis, 
susijusius su medžiagos, kaip prietaiso 
sudedamosios dalies, naudojimu.

paskirtį, prašo nacionalinės kompetentingos 
institucijos, kurią paskyrė valstybė narė 
vadovaudamasi Direktyva 2001/83/EB, 
arba Europos vaistų vertinimo agentūros 
(EMEA) pateikti mokslinę nuomonę apie 
šios medžiagos kokybę ir saugą. 
Kompetentinga institucija arba EMEA, 
teikdama savo nuomonę, atsižvelgia į 
gamybos procesą ir su tuo susijusius 
duomenis, taip pat į medžiagos, kaip 
prietaiso sudedamosios dalies, naudojimo 
naudingumą, kurį nustatė notifikuotoji 
įstaiga.

Pagrindimas

Reikėtų išsaugoti dabartinę sistemą, pagal kurią notifikuotosios įstaigos gali prašyti bet kurią 
atitinkamą nacionalinę instituciją, kad ši pateiktų savo nuomonę, kad galima būtų užtikrinti, 
jog būtų laiku ir veiksmingai atsižvelgta į atitinkamos medžiagos saugumą ir kokybę. Naudos, 
kurią teikia vaistingosios medžiagos, įtraukimas į medicinos prietaiso sudėtį, vertinimas 
turėtų ir toliau likti vertinimo įstaigos, atsakingos už bendrą prietaiso įvertinimą, pareiga.

Pakeitimas 14
II PRIEDO 1 DALIES F PUNKTAS

I priedo 13.1 skirsnis 1 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

13.1. Prie kiekvieno prietaiso turi būti 
pridėta informacija apie saugų ir tinkamą jo 
naudojimą, atsižvelgiant į potencialių 
vartotojų kvalifikaciją bei žinias, ir apie jo 
gamintoją.“

13.1. Prie kiekvieno prietaiso turi būti 
pateikiama informacija apie saugų ir 
atitinkantį paskirtį jo naudojimą, 
atsižvelgiant į potencialių vartotojų 
kvalifikaciją bei žinias, ir apie jo gamintoją.“

Pagrindimas

Užtikrinamas teisinis aiškumas įtraukiant plačiai priimtą terminą „atitinkantis paskirtį“. 

Pakeitimas 15
II PRIEDO 1 DALIES G PUNKTO II PAPUNKTIS

I priedo 13.3 skirsnio b punktas (Direktyva 93/42/EEB)

(ii) b punktas keičiamas taip: Išbraukta
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„(b) informacija, kuri yra griežtai būtina, 
kad vartotojas galėtų identifikuoti prietaisą 
ir pakuotės turinį, įskaitant atitinkamą 
tarptautinės pripažintos generinių 
medicinos prietaisų nomenklatūros kodą;“

Pagrindimas

Produktuose, pakuotėje ir vartojimo instrukcijose pateikiant daugiau kodų tik padidės 
administracinės išlaidos, o pacientai iš to jokios naudos neturės. Generinių medicinos 
prietaisų nomenklatūros kodai (GMDN) jau naudojami operatyviniam atsiskaitymui, 
suteikiant valdžios institucijoms galimybę įvertinti su galima grėsme susijusius klausimus.

Pakeitimas 16
II PRIEDO 7 DALIES B PUNKTO III PAPUNKTIS

VII priedo 3 skirsnio 7a įtrauka (nauja) (Direktyva 93/42/EEB)

— klinikinis įvertinimas pagal X priedą, — jei tinka, klinikinis įvertinimas pagal X 
priedą,

Pagrindimas

Šis priedas taikomas I klasės produktams, pvz., liežuvio laikikliams, medvilninei marlei, 
vaikščiojimo lazdoms ir akinių rėmams. Nebūtina surinkti visos tokio pobūdžio produktų  
klinikiniam įvertinimui reikalingos informacijos.

Pakeitimas 17
II PRIEDO 9 DALIES C PUNKTO VII PAPUNKTIS

IX priedo 4.4 skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

(vii) 4.4 skirsnyje žodžiai „neaktyvieji 
prietaisai“ pakeičiami žodžiu „prietaisai“.

(vii) 4.4 skirsnis pakeičiamas taip: 
„Prietaisai, skirti rentgeno spinduliuotės 
pagalba gautų diagnostinių vaizdų 
fiksavimui, priskiriami IIa klasei.“

Pagrindimas

Paaiškinimas. Pradinis tekstas gali netyčia būti taikomas kitiems prietaisams (pvz., 
diagnostinių rentgeno spinduliuotės pagalba gautų vaizdų įrašymo į skaitmenines laikmenas), 
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kuriuos priskirti IIa klasei neatrodo tinkama.
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