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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė visiškai pritaria šio pasiūlymo dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 
trys skirtingos direktyvos, paskirčiai. Atsižvelgiant į praėjusių metų patirtį, kai buvo priimta 
Direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, tapo aišku, kad reikia imtis tam tikrų su teisės 
aktų vykdymo priežiūra susijusių pakeitimų. Pasiūlymas grindžiamas poreikiu geriau 
įgyvendinti esamas taisykles.

Nuomonės referentė, turėdama mintyje direktyvos taikymo sritį, pritaria Komisijos požiūriui į 
šią teisės akto vykdymo kontrolės reformą neįtraukti pakartotinio medicinos prietaisų 
perdirbimo. Vis dėlto ji ragina Komisiją, atitinkamai pasikonsultavus ir apsvarsčius esamas 
aplinkybes, pateikti ateityje pasiūlymų dėl teisės akto šioje srityje.

„Medicinos prietaiso“ apibrėžties problema gali būti ta, kad vienas ir tas pats produktas tuo 
pačiu metu gali būti priskiriamas šios ir kitų direktyvų taikymo sričiai, pvz., medicinos 
produktai, kosmetikos gaminiai, kt. Šiuo atveju nustatant, kokia direktyva turėtų būti 
taikytina, reikėtų įvertinti atitinkamo produkto pagrindinę paskirtį ir su ja susijusią svarbiausią 
funkciją.

Pagrindinis siūlomų pakeitimų tikslas – gerinti pacientų saugą ir visuomenės sveikatą, taip pat 
medžiagų saugą ir kokybę. Siekdama šių tikslų, nuomonės referentė reikalauja, kad kai kurie 
straipsniai būtų formuluojami tiksliau siekiant didesnio teisinio aiškumo suinteresuotoms 
šalims. Turėdama mintyje pacientų saugumą, nuomonės referentė nori pabrėžti savo 
reikalavimą, kad nepatentuoti gaminiai turėtų priklausyti tai pačiai kategorijai ir turėtų būti 
reglamentuojami tų pačių teisės aktų, kaip ir originalūs produktai.

PAKEITIMAI

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

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2a). Komisija turėtų išsamiau apsvarstyti 
pakartotinio perdirbimo klausimą ir 
surengti konsultacijas siekdama įvertinti 
galimybę parengti tinkamą teisės aktą, 
kuriuo būtų užtikrintas didelis pacientų 
saugumas.
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Pakeitimas 2
2B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 (2b) Komisija taip pat turėtų apsilankyti 
Europos Parlamento atsakinguose 
komitetuose per du mėnesius nuo šios 
direktyvos priėmimo datos ir pateikti šioje 
srityje pasiektos pažangos ataskaitą.

Pakeitimas 3
2C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2c) Šioje direktyvoje medicinos prietaisais 
nelaikomi regėjimo nekoreguojantys 
kontaktiniai lęšiai, kuriais siekiama 
pakeisti akies išvaizdą. Tačiau dėl prekybos 
kontaktiniais lęšiais ir jų platinimo be 
recepto bei nepasikonsultavus su 
profesionaliais akių gydytojais ar be jų 
priežiūros, gali padaugėti netinkamų lęšių
naudojimo atvejų ir tai gali kelti grėsmę 
sveikatai. 

Pakeitimas 4
2D KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 (2d) Komisija, siekdama užtikrinti aukštą 
sveikatos apsaugos lygį Bendrijoje, turėtų 
ištirti dabartinę kontaktinių lęšių 
pardavimo ir platinimo sistemą valstybėse 
narėse, įvertinti galimą pavojų pirkėjų 
sveikatai ir saugumui ir imtis reikalingų su 
naujų teisės aktų rengimu susijusių arba 
kitų veiksmų. Tokio tyrimo išvadų ataskaita 
ir bet kokie galimi tolesni veiksmai turėtų 
būti pateikti atsakingiems Europos 
Parlamento komitetams per šešis mėnesius 
nuo šios direktyvos priėmimo dienos. 

Pakeitimas 5
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Būtina aiškiau išdėstyti, kad gaminys, 
turintis medicininę paskirtį, turi būti 

Išbraukta.
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įtraukiamas į medicinos prietaiso 
apibrėžimą ir kad programinė įranga pati 
savaime gali būti apibrėžta kaip medicinos 
prietaisas.

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimas 6
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Siekiant papildomai užtikrinti 
visuomenės sveikatą ir saugą, būtina pateikti 
nuostatas dėl nuoseklesnio sveikatos 
apsaugos priemones reglamentuojančių 
nuostatų taikymo.

(15) Siekiant papildomai užtikrinti 
visuomenės sveikatą ir saugą, būtina pateikti 
nuostatas dėl nuoseklesnio sveikatos 
apsaugos priemones reglamentuojančių 
nuostatų taikymo, ir ypač privalu užtikrinti, 
kad naudojami medicinos prietaisai nekeltų 
pavojaus pacientų saugai ar sveikatai.

Pagrindimas

Valstybės narės, siekdamos visuomenės sveikatos tikslų, privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje 
prietaisai būtų tinkamai naudojami savo galiojimo laiku.

Pakeitimas 7
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Atsižvelgiant į didėjančią programinės 
įrangos svarbą medicinos prietaisų srityje, 
nesvarbu, ar ši programinė įranga yra 
atskira ar sudėtinė prietaiso dalis, vienas iš 
esminių reikalavimų turėtų būti 
programinės įrangos patvirtinimas pagal 
pažangiausius technologijoms taikomus 
reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTO I PAPUNKTIS

1 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis (Direktyva 90/385/EEB)

(a) „medicinos prietaisas“ – bet kuris (a) „medicinos prietaisas“ – bet kuris 
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instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti medicinos tikslais 
žmogaus:

instrumentas, aparatas, įtaisas, medžiaga 
arba kitas gaminys, naudojamas atskirai arba 
kartu su kitais reikmenimis, įskaitant
tinkamai jam taikyti reikalingą programinę 
įrangą, gamintojo numatytas naudoti 
medicinos tikslais žmogaus:

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 2 DALIES 1A PUNKTAS (naujas)

2 straipsnis (Direktyva 90/385/EEB)

(1a) 2 straipsnis pakeičiamas taip:
„2 straipsnis
1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
prietaisai gali būti teikiami į rinką ir (arba) 
pradedami naudoti tik tada, kai atitinka 
šios direktyvos reikalavimus, yra tinkamai 
pristatyti, teisingai įrengti, prižiūrėti ir 
naudojami atitinkamai pagal savo paskirtį.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad užtikrintų, jog parduodant 
medicinos prietaisus internetu, užsakius 
paštu ar kitaip platinant nekiltų pavojus 
vartotojo saugumui ir sveikatai ir būtų 
laikomasi visų šios direktyvos nuostatų.“

Pagrindimas

Prekyba kontaktiniais lęšiais internetu, užsakius paštu ar kitaip platinant tampa vis labiau 
įprasta daugelyje Europos valstybių ir kelia potencialų pavojų Europos piliečių sveikatai, 
kadangi juos perkant nesikonsultuojama ir nesitariama su akių gydytoju. Pagal Sutarties 152-
1 straipsnį svarbu, kad nustatant ir įgyvendinant visos Bendrijos politiką ir veiklą būtų 
užtikrinamas aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis.

Pakeitimas 10
2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTO I PAPUNKTIS

1 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis (Direktyva 93/42/EEB)
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(a) „medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė 
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti medicinos tikslais 
žmogaus:“

(a) „medicinos prietaisas“ – bet kuris 
instrumentas, aparatas, įtaisas, medžiaga 
arba kitas gaminys, naudojamas atskirai arba 
kartu su kitais reikmenimis, įskaitant 
tinkamai jam taikyti reikalingą programinę 
įrangą, gamintojo numatytas naudoti
medicinos tikslais žmogaus:“

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimas 11
2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTO IA PAPUNKTIS (naujas)
1 straipsnio 2 dalies a punkto 2 pastraipa (Direktyva 93/42/EEB)

(ia) a punkto antra pastraipa keičiama taip:

„- ir kurio panaudojimas pagal paskirtį 
neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar 
išoriškai farmakologinėmis, 
imunologinėmis ar metabolinėmis 
priemonėmis, tačiau šios priemonės gali 
padėti jam funkcionuoti;
- ir kurio forma arba būdas, kuriuo 
gamintojas jį pristato arba pateikia į rinką, 
nesudaro žmonėms įspūdžio, kad šis 
produktas turi medicininių savybių, skirtų 
gydyti pacientus arba užkirsti kelią 
ligoms;“

(Pirma pakeitimo dalis – originalus direktyvos tekstas.)

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta pacientų sauga. Medicinos prietaisai ir medicinos produktai turi būti 
aiškiau atskirti. Nepatentuoti produktai turi priklausyti tai pačiai kategorijai, kaip ir 
originalūs.

Pakeitimas 12
2 STRAIPSNIO 1 DALIES F PUNKTO I PAPUNKTIS
1 straipsnio 5 dalies c punktas (Direktyva 93/42/EEB)

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

2001/83/EB. Nustatant, ar produktui taikoma 
ta direktyva, atsižvelgiant į  jos 1 straipsnio 
2 dalies antroje pastraipoje nustatytus 
kriterijus, ar ši direktyva, ypač reikia 
atsižvelgti į pagrindinį produkto veikimo 
būdą;

Pagrindimas

Nustatyti pagrindinio produkto veikimo būdą turėtų būti svarbu tik antruoju medicinos 
produkto tyrimo etapu. Taip nebus laikoma, kad antrosios medicinos produkto tyrimo dalies 
taikymas ankstesnis už pirmąją.

Pakeitimas 13
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 produktai, kuriems taikoma 
Direktyva 76/768/EEB. Nustatant, ar 
produktui taikoma ta ar ši direktyva, ypač 
reikia atsižvelgti į pagrindinę numatytą 
produkto paskirtį ir į pagrindinį produkto 
veikimo būdą.“

(Pirmas pakeitimo sakinys – originalus direktyvos tekstas.)

Pagrindimas

Nustatant, kuri direktyva turėtų būti taikoma, kai produktui tinka „medicinos prietaiso“ 
apibrėžtis, tačiau jam taip pat gali būti taikomos kitos direktyvos (medicinos gaminiai, 
kosmetika, PPE, įrenginiai), visų pirma reikia atsižvelgti į pagrindinę numatytą produkto 
paskirtį ir į  pagrindinį produkto veikimo būdą, siekiant suteikti gamintojams ir kitiems 
suinteresuotiems subjektams didesnį teisinį aiškumą.

Pakeitimas 14
2 STRAIPSNIO 1 DALIES G PUNKTAS
1 straipsnio 6 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(g) 6 dalis išbraukiama. (g) 6 dalis pakeičiama taip:
„6. Ši direktyva netaikoma asmeninėms 
apsaugos priemonėms, kurias 
reglamentuoja Direktyva 89/686/EEB.
Nustatant, ar produktui taikoma ta ar ši 
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direktyva, ypač reikia atsižvelgti į 
pagrindinę numatytą produkto paskirtį ir į 
pagrindinį produkto veikimo būdą.“

(Šios formuluotės dalis – originalus direktyvos tekstas.)

Pagrindimas

Nustatant, kuri direktyva turėtų būti taikoma, kai produktui tinka „medicinos prietaiso“ 
apibrėžtis, tačiau jam taip pat gali būti taikomos kitos direktyvos (medicinos gaminiai, 
kosmetika, PPE, įrenginiai), visų pirma reikia atsižvelgti į pagrindinę numatytą produkto 
paskirtį ir į  pagrindinį produkto veikimo būdą, siekiant suteikti gamintojams ir kitiems 
suinteresuotiems subjektams didesnį teisinį aiškumą.

Pakeitimas 15
2 STRAIPSNIO 2 DALIS

4 straipsnio 2 dalies antra įtrauka (Direktyva 93/42/EEB)

„— pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams pateikti į rinką ir pradėti naudoti, 
jei jie atitinka 11 straipsnyje ir VIII priede 
išdėstytus reikalavimus; IIa, IIb ir III klasių 
prietaisai turi turėti VIII priede numatytą 
sertifikatą, kuris pateikiamas įvardytam 
pacientui.“

„— pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams pateikti į rinką ir pradėti naudoti, 
jei jie atitinka 11 straipsnyje ir VIII priede 
išdėstytus reikalavimus; IIa, IIb ir III klasių 
prietaisai turi turėti VIII priede numatytą 
sertifikatą, kuris pateikiamas įvardytam 
pacientui.“

Pagrindimas

Pakeitimas neturi įtakos lietuvių k. variantui.

Pakeitimas 16
2 STRAIPSNIO 4 DALIES B PUNKTAS

11 straipsnio 14 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(b) pridedama ši dalis: Išbraukta.
„14. Komisija, vadovaudamasi 7 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka, gali tvirtinti 
priemones, pagal kurias leidžiama pateikti 
naudojimo instrukcijas kitais būdais.“

Pagrindimas

Turėtų būti sudaryta galimybė, kad specialistai, naudodamiesi šiuolaikinėmis komunikacijos 
priemonėmis (pvz., e. ženklinimu), suteiktų informacijos apie saugų ir tinkamą medicinos 
prietaisų naudojimą. Taigi turėtų būti išbraukta nauja 11 straipsnio 14 dalis ir turėtų būti iš 
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dalies pakeistas I priedo 13.1 skirsnis.

Pakeitimas 17
2 STRAIPSNIO 13 DALIS

20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa (Direktyva 93/42/EEB)

Tai netaikoma valstybių narių bei 
notifikuotųjų įstaigų įsipareigojimui keistis 
informacija bei įspėti viena kitą ir kartu 
suinteresuotų asmenų įsipareigojimams 
suteikti informaciją pagal baudžiamuosius 
įstatymus.

Tai netaikoma valstybių narių ir 
notifikuotųjų įstaigų įsipareigojimui keistis 
informacija bei įspėti viena kitą pagal 
10 straipsnio 1 dalį ir kartu suinteresuotų 
asmenų įsipareigojimams suteikti 
informaciją pagal baudžiamuosius įstatymus.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo patartina pateikti nuorodą į 10 straipsnio 1 dalį, kurioje minimi incidentai 
pateikus prietaisus rinkai.

Pakeitimas 18
I PRIEDO 1 DALIES A PUNKTAS

I priedo 9 dalies 7 įtrauka (Direktyva 90/385/EEB)

„Jei prietaisų sudėtyje yra programinė įranga 
arba prietaisai patys yra medicininė 
programinė įranga, ji turi būti patvirtinta 
pagal pažangiausioms technologijoms 
taikomus reikalavimus, atsižvelgiant į 
kūrimo gyvavimo ciklo, rizikos valdymo, 
patvirtinimo ir patikrinimo principus.“

„Jei prietaisų sudėtyje yra programinė 
įranga, ji turi būti patvirtinta pagal 
pažangiausioms technologijoms taikomus 
reikalavimus, atsižvelgiant į kūrimo 
gyvavimo ciklo, rizikos valdymo, 
patvirtinimo ir patikrinimo principus.“

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimas 19
II PRIEDO 1 DALIES B PUNKTAS

I priedo 7.4 skirsnio pirma – ketvirta pastraipos (Direktyva 93/42/EEB)

7.4. Jeigu prietaiso sudedamoji dalis yra 
medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali būti 
laikoma vaistu, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnyje, kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali daryti papildomą poveikį, šios 
medžiagos kokybė, sauga ir naudingumas 

7.4. Jeigu prietaiso sudedamoji dalis yra 
medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali būti 
laikoma vaistu, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnyje, kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali daryti papildomą poveikį, šios 
medžiagos kokybė, sauga ir naudingumas 
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turi būti tikrinami taikant metodus, 
analogiškus nurodytiesiems 
Direktyvoje 2001/83/EB.

turi būti tikrinami taikant tam tikrus 
metodus, analogiškus nurodytiesiems 
Direktyvos 2001/83/EB I priede.

Jeigu medžiagai:
— kaip vaistui jau buvo išduotas Bendrijos 
leidimas prekiauti vadovaujantis Tarybos 
reglamentu (EEB) Nr. 2309/93 (*) arba 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004;
arba
— medžiaga yra įtraukta į Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 priedo taikymo sritį;
arba
— medžiaga yra žmogaus kraujo 
preparatas,
notifikuotoji įstaiga, patikrinusi medžiagos, 
kaip medicinos prietaiso dalies, naudingumą 
ir atsižvelgusi į numatytą šio prietaiso 
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.

Notifikuotoji įstaiga, patikrinusi konkrečios 
medžiagos, kaip medicinos prietaiso dalies, 
naudingumą ir atsižvelgusi į numatytą šio 
prietaiso paskirtį, prašo vienos iš 
kompetentingų institucijų, kurias valstybės 
narės paskiria vadovaudamosi 
Direktyva 2001/83/EB, arba Europos vaistų 
agentūros (EMEA) pateikti mokslinę 
nuomonę apie tos medžiagos kokybę ir 
saugą. Kompetentinga institucija arba 
EMEA, teikdama savo nuomonę, atsižvelgia 
į gamybos procesą ir duomenis, susijusius su 
medžiagos, kaip prietaiso sudedamosios 
dalies, naudojimo naudingumu, kurį 
apibrėžia notifikuotoji įstaiga.

Kitų medžiagų atveju notifikuotoji įstaiga, 
patikrinusi konkrečios medžiagos, kaip 
medicinos prietaiso dalies, naudingumą ir 
atsižvelgusi į numatytą šio prietaiso paskirtį, 
prašo vienos iš kompetentingų institucijų, 
kurias valstybės narės paskiria 
vadovaudamosi Direktyva 2001/83/EB,
pateikti mokslinę nuomonę apie tos 
medžiagos kokybę ir saugą. Konkreti 
kompetentinga institucija, teikdama savo 
nuomonę, atsižvelgia į gamybos procesą ir 
duomenis, susijusius su medžiagos, kaip 
prietaiso sudedamosios dalies, naudojimu.

Medžiagos, kuri yra žmogaus kraujo 
preparatas, atveju notifikuotoji įstaiga, 
patikrinusi medžiagos, kaip medicinos 
prietaiso dalies, naudingumą ir atsižvelgusi į 
numatytą šio prietaiso paskirtį, prašo 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, naudojimo naudingumu, kurį 
apibrėžia notifikuotoji įstaiga.

(*) OL L 214, 1993 8 24, p. 1.
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tam tikros medžiagos sauga ir kokybė būtų apsvarstomos greitai ir 
racionaliai, turėtų būti išlaikyta dabartinė sistema, pagal kurią notifikuotosioms įstaigoms 
leidžiama prašyti bet kurios tinkamos nacionalinės institucijos pateikti nuomonę.

Pakeitimas 20
II PRIEDO 1 DALIES B PUNKTAS

I priedo 7.4 dalies 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 90/385/EEB)

Įgaliojimai tikrinti medžiagos naudingumą 
paliekami notifikuotajai įstaigai, kadangi 
EMEA arba valstybių narių paskirtų 
kompetentingų institucijų užduotis yra 
teikti mokslinę nuomonę apie šios 
medžiagos kokybę ir saugą.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinę notifikuotųjų įstaigų ir EMEA arba 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 21
II PRIEDO 1 DALIES B PUNKTAS

I priedo 7.4 skirsnio penkta pastraipa (Direktyva 93/42/EEB)

Jeigu pagalbinė medžiaga, kuri yra 
medicinos prietaiso sudedamoji dalis, yra 
keičiama, ypač jei tai susiję su prietaiso 
gamybos procesu, šie pakeitimai turi būti 
vertinami taikant procedūras, analogiškas 
nustatytosioms medicinos produktų keitimų 
vertinimui Komisijos reglamentuose (EB) 
Nr. 1084/2003 (**) ir EB Nr. 1085/2003 
(***). Notifikuotoji įstaiga informuojama 
apie pakeitimus ir konsultuojasi su 
atitinkama kompetentinga vaistų institucija 
(su institucija, kuri dalyvauja pirminėse 
konsultacijose), siekdama patvirtinti, kad 
pagalbinės medžiagos kokybė ir sauga 
nekinta, ir užtikrinti, kad pakeitimai neturi 
neigiamos įtakos nustatytam medicinos 
prietaiso medžiagos priedo naudos ir rizikos 

Jeigu pagalbinė medžiaga, kuri yra 
medicinos prietaiso sudedamoji dalis, yra 
keičiama, ypač jei tai susiję su prietaiso 
gamybos procesu, notifikuotoji įstaiga 
informuojama apie pakeitimus ir 
konsultuojasi su atitinkama kompetentinga 
vaistų institucija (su institucija, kuri 
dalyvauja pirminėse konsultacijose), 
siekdama patvirtinti, kad pagalbinės 
medžiagos kokybė ir sauga nekinta, ir 
užtikrinti, kad pakeitimai neturi neigiamos 
įtakos nustatytam medicinos prietaiso 
medžiagos priedo naudos ir rizikos 
santykiui.
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santykiui.
(**) OL L 159, 2003 6 27, p. 1.

(***) OL L 159, 2003 6 27, p. 24.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tam tikros medžiagos sauga ir kokybė būtų apsvarstomos greitai ir 
racionaliai, turėtų būti išlaikyta dabartinė sistema, pagal kurią notifikuotosioms įstaigoms 
leidžiama prašyti bet kurios tinkamos nacionalinės institucijos pateikti nuomonę.

Pakeitimas 22
II PRIEDO 1 DALIES E PUNKTAS

I priedo 12.1a skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

12.1a. Jei prietaisų sudėtyje yra programinė 
įranga arba prietaisai patys yra medicininė 
programinė įranga, ji turi būti patvirtinta 
pagal pažangiausioms technologijoms 
taikomus reikalavimus, atsižvelgiant į 
kūrimo gyvavimo ciklo, rizikos valdymo, 
patvirtinimo ir patikrinimo principus.“

12.1.a. Jei prietaisų sudėtyje yra programinė 
įranga, ji turi būti patvirtinta pagal 
pažangiausioms technologijoms taikomus 
reikalavimus, atsižvelgiant į kūrimo 
gyvavimo ciklo, rizikos valdymo, 
patvirtinimo ir patikrinimo principus.“

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimas 23
II PRIEDO 1 DALIES F PUNKTAS

I priedo 13.1 skirsnio pirma pastraipa (Direktyva 93/42/EEB)

(f) 13.1 skirsnio pirmoji dalis keičiama taip: (b) 13.1 skirsnis keičiamas taip:

„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 
pridėta informacija apie saugų jo naudojimą 
pagal paskirtį, atsižvelgiant į potencialių 
vartotojų kvalifikaciją bei žinias, ir apie jo 
gamintoją.

Informacija pateikiama etiketėje ir 
naudojimo instrukcijoje.
Informacija apie saugų prietaiso 
naudojimą, jei tai įmanoma, turi būti 
nurodyta ant paties prietaiso ir (arba) ant 
kiekvienos jo agregato pakuotės, arba, jei 
įmanoma, ant prekinės pakuotės. Jei 
neįmanoma pateikti kiekvieną prietaiso 
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agregatą atskiroje pakuotėje, informacija 
turi būti pateikta apraše, kuris pridedamas 
prie vieno ar kelių prietaisų.
Naudojantis pažangia informavimo sistema 
turi būti pateikiama kiekvieno prietaiso 
naudojimo instrukcija. Galimybė pateikti 
naudojimo instrukciją kitaip nei spausdintą 
gali būti svarstoma tik medicinos prietaisų, 
skirtų sveikatos apsaugos specialistams 
naudoti sveikatos apsaugos įstaigose, 
atveju. Tokiu atveju gamintojas turi suteikti 
sveikatos apsaugos įstaigoms galimybę 
paprašyti laiku pateikti spausdintą 
informaciją. Išimtį sudaro I ir IIa klasių
prietaisai, jei jie ir be tokių instrukcijų gali 
būti saugiai eksploatuojami.“

(Originalus direktyvos tekstas)

Pagrindimas

Turėtų būti sudaryta galimybė, kad specialistai, naudodamiesi šiuolaikinėmis komunikacijos 
priemonėmis (pvz., e. ženklinimu), suteiktų informacijos apie saugų ir tinkamą medicinos 
prietaisų naudojimą. Taigi turėtų būti išbraukta nauja 11 straipsnio 14 dalis ir turėtų būti iš 
dalies pakeistas I priedo 13.1 skirsnis.

Pakeitimas 24
II PRIEDO 1 DALIES G PUNKTO II PAPUNKTIS

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

(b) informacija, kuri yra griežtai būtina, kad 
vartotojas galėtų identifikuoti prietaisą ir 
pakuotės turinį, įskaitant atitinkamą 
tarptautinės pripažintos generinių 
medicinos prietaisų nomenklatūros kodą;

(b) informacija, kuri yra griežtai būtina, kad 
vartotojas galėtų identifikuoti prietaisą ir 
pakuotės turinį;

(Originalus direktyvos tekstas)

Pagrindimas

Pasiūlymo projekte numatytas „tarptautiniu mastu pripažintas nomenklatūros kodas“ turėtų 
būti laikomas gamintojo pateikiamos informacijos dalimi, tačiau neturėtų būti reikalaujama 
nurodyti šį kodą etiketėje, kaip siūloma. Įpareigojus nurodyti tokį nuolat atnaujinamą kodą 
gaminio etiketėje, gali tekti dažnai keisti etiketes, o tai daug kainuotų verslo atstovams ir 
nepadidintų gaminio saugos.
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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 25
II PRIEDO 8 DALIES E PUNKTAS

VIII priedo 5 skirsnio pirma pastraipa (Direktyva 93/42/EEB)

5. Pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams gamintojas turi pasižadėti 
numatyti ir nuolat atnaujinti sistemingą 
procedūrą, kuri leistų peržiūrėti patirtį, 
įgytą pogamybiniu prietaisų naudojimo 
etapu, įskaitant X priede nurodytas 
nuostatas, ir įgyvendinti atitinkamas 
priemones atitinkamai pataisyti tuos 
prietaisus. Šiuo pasižadėjimu gamintojas 
taip pat įsipareigoja nedelsdamas 
informuoti kompetentingas institucijas 
apie:

5. Pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams gamintojas turi pasižadėti 
peržiūrėti patirtį, įgytą pogamybiniu 
naudojimo etapu, ir įgyvendinti atitinkamas 
priemones siekdamas atitinkamai pataisyti 
tuos prietaisus. Šiuo pasižadėjimu 
gamintojas taip pat įsipareigoja nedelsdamas 
informuoti kompetentingas institucijas apie 
šiuos įvykius, kai tik apie juos sužino ir apie 
tai, kokių taisomųjų veiksmų ruošiasi imtis:

Pakeitimas 26
II PRIEDO 9 DALIES A PUNKTO I PAPUNKTIS

IX priedo I skyriaus 1.4 skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

(i) 1.4 skirsnyje pridedamas šis sakinys:
Autonominė programinė įranga laikoma 
aktyviuoju medicinos prietaisu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pati programa negali būti medicinos prietaisas.

Pakeitimas 27
II PRIEDO 9 DALIES B PUNKTAS

IX priedo II skyriaus 2.6 skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

2.6. Apskaičiuojant I skyriaus 1.1 skirsnyje 
minėtą trukmę, tęstinis veikimas reiškia 

2.6. Apskaičiuojant I skyriaus 1.1 skirsnyje 
minėtą trukmę, tęstinis veikimas reiškia 
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nepertraukiamą realų prietaiso panaudojimą 
pagal numatytą jo paskirtį. Tačiau prietaiso 
naudojimo nutraukimas, siekiant nedelsiant 
pakeisti šį prietaisą tokiu pat arba tapačiu 
prietaisu, laikomas šio prietaiso tęstinio 
veikimo pratęsimu.

nepertraukiamą realų prietaiso panaudojimą 
pagal numatytą jo paskirtį. Tačiau prietaiso 
naudojimo nutraukimas, siekiant nedelsiant 
pakeisti šį prietaisą tokiu pat arba tapačiu 
prietaisu, laikomas šio prietaiso tęstinio 
veikimo pratęsimu, nebent gali būti įrodyta, 
kad toks pakeitimas pašalina toliau 
naudojant šį prietaisą kylančius pavojus.

Pagrindimas

Dabartinis pasiūlymas gali turėti įtakos kelių gaminių klasifikacijai, priskiriant juos 
aukštesnei klasei, o tai nepateisinama, nes prietaiso ir paciento sąlyčio trukmė nėra 
vienintelis veiksnys nustatant pavojaus lygį. Prietaiso ir paciento sąlyčio trukmės nustatymas 
turėtų būti susietas su pavojų, kylančių dėl tokio sąlyčio, analize.
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