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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai 

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 41
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Komisija turėtų toliau nagrinėti ir 
tartis pakartotinio perdirbimo klausimais, 
siekdama sukurti tinkamus įstatymus, 
užtikrinančius aukštą pacientų apsaugos 
lygį.

Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais metais pakartotinio perdirbimo pramonėje sukurta ir naudojama patikrinta ir 
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kontroliuojama tvarka, padedanti žymiai sumažinti sveikatos sektoriaus išlaidas ir pavojingų 
ligoninės atliekų apimtį. Tačiau, nereguliuojant medicinos įrenginių perdirbimo ES mastu,
negalima mažinti nereguliuojamo medicinos įrengimų pakartotinio perdirbimo pavojaus. Dėl 
šios priežasties pakartotinio perdirbimo paslaugoms sudarytos nevienodos plėtros galimybės. 
Todėl Komisija turėtų pateikti pasiūlymą, pagrįstą tinkamu galiojančios praktikos vertinimu 
ir realia savikaina, taip pat egzistuojančiomis nacionalinio reguliavimo taisyklėmis ir rinkos 
studijomis. Tai turėtų užtikrinti pacientų saugumą ir vieningus rinkos standartus sveikatos 
apsaugos sektoriuje.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 42
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Komisija turėtų toliau nagrinėti ir 
tartis pakartotinio perdirbimo klausimais, 
siekdama sukurti tinkamus įstatymus, 
užtikrinančius aukštą pacientų apsaugos 
lygį.

Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais metais sparčiai vystėsi pakartotinio medicinos įrangos perdirbimo būdai ir 
išsiplėtė jų taikymas. Tačiau šie veiksmai nėra reguliuojami ES lygiu, o nacionaliniai 
įstatymai šioje srityje labai skiriasi. Todėl Europos Komisija turėtų parengti pasiūlymą, 
pagrįstą galiojančia praktika ir realia savikaina, egzistuojančiais nacionaliniais įstatymais ir 
rinkos tyrimų vertinimais. Tai sudarytų pagrindą būsimiems įstatymams ES siekiant užtikrinti 
maksimalų pacientų saugumą ir vienodus rinkos standartus sveikatos apsaugos sektoriuje. 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 43
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Pakartotinis perdirbimas yra
visuomenės sveikatos klausimas, todėl
Komisija turėtų pradėti kiek galint skubiau 
nagrinėti ir tartis dėl atitinkamų priemonių 
plėtros galimybių, siekdama užtikrinti 
aukštą pacientų apsaugos lygį.

Or. en



AM\628089LT.doc 3/57 PE 376.778v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Pastaraisiais metais sparčiai vystėsi pakartotinio medicinos įrangos perdirbimo būdai ir 
išsiplėtė jų taikymas. Tačiau šie veiksmai nėra reguliuojami ES lygiu, o nacionaliniai 
įstatymai šioje srityje labai skiriasi. Kai kuriose valstybėse narėse vykdomas 
nekontroliuojamas pakartotinis perdirbimas, nesilaikant privalomų kokybės standartų, o tai 
kelia didelį pavojų pacientų saugumui.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Pakeitimas 44
13 konstatuojamoji dalis

(13) Tinkamam ir veiksmingam Direktyvos 
93/42/EEB veikimui užtikrinti, priežiūros 
institucijoms teikiant rekomendacijas dėl 
nacionaliniu lygiu kylančių klasifikacijos 
klausimų, ar gaminys atitinka ar neatitinka 
medicinos prietaisų apibrėžimo, valstybių 
rinkų priežiūrai ir žmonių sveikatai būtų 
naudinga parengti tvarką, pagal kurią būtų 
priimami sprendimai, ar gaminiai atitinka ar 
neatitinka medicinos prietaisų apibrėžimo.

(13) Tinkamam ir veiksmingam Direktyvos 
93/42/EEB veikimui užtikrinti, priežiūros 
institucijoms teikiant rekomendacijas dėl 
nacionaliniu lygiu kylančių klasifikacijos 
klausimų, ar gaminys atitinka ar neatitinka 
medicinos prietaisų apibrėžimo, valstybių 
rinkų priežiūrai ir žmonių sveikatai būtų 
naudinga parengti tvarką, pagal kurią būtų 
priimami sprendimai, ar gaminiai atitinka ar 
neatitinka medicinos prietaisų apibrėžimo. 
Siekiant didesnio teisinio apibrėžtumo, 
tokie sprendimai turi būti išimtinai skirti 
atskiriems produktams, kurie yra viena tam 
tikros bendros produktų grupės dalių. Šie 
sprendimai taip pat turėtų būti orientuoti į 
valstybes nares ir gamintojus. Pagrindinis 
medicinos prietaiso apibrėžimo kriterijus 
yra gamintojo numatyta jo paskirtis. Todėl 
gamintojas, priimdamas bet kokį sprendimą 
dėl produkto apibrėžimo, šiomis sąlygomis 
turėtų taip pat dalyvauti ir išsakyti savo 
nuomonę.

Or. fr

Pagrindimas

Daugelis produktų kategorijų apima daug produktų, kurių paskirtis arba identifikavimo 
duomenys dažnai gali būti labai skirtingi. Todėl atskiri sprendimai dažniausiai yra numatyti 
atskiroms medžiagoms. Vienintelis atvejis, kai šis principas nėra taikomas – produktų
klasifikavimas pagal jų identifikavimo duomenis ir paskirtį. Be to, produkto paskirtis, kurią 
numato gamintojas, yra neatskiriama sudėtinė medicinos prietaiso apibrėžimo dalis. Todėl,
nustatant tvarką, priimant įvairius sprendimus, svarbus vaidmuo tenka gamintojui.
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 45
14 konstatuojamoji dalis

(14) Siekiant užtikrinti, kad, gamintojui 
neturint Bendrijoje registruotos įmonės, 
institucijos galėtų kreiptis dėl prietaisų 
atitikties direktyvose pateiktiems 
reikalavimams į vieną atskirą gamintojo 
įgaliotą asmenį, tokiems gamintojams būtina 
numatyti įsipareigojimą skirti įgaliotąjį 
atstovą visoms prietaisų klasėms.

(14) Siekiant užtikrinti, kad, gamintojui 
neturint Bendrijoje registruotos įmonės, 
institucijos galėtų kreiptis dėl prietaisų 
atitikties direktyvose pateiktiems 
reikalavimams į vieną atskirą gamintojo 
įgaliotą asmenį, tokiems gamintojams būtina 
numatyti įsipareigojimą skirti įgaliotąjį 
atstovą visoms prietaisų klasėms. Šiuo 
požiūriu būtina nurodyti, kad bet koks 
prietaisas, įvežamas į Europos Sąjungą, 
turi atitikti taisyklių, kurios numatytos šioje 
direktyvoje, reikalavimus. 

Or. fr

Pagrindimas

Dėl saugumo priežasčių bet koks produktas, įvežamas į Europos Sąjungą, turi atitikti Europos 
Sąjungos reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 46
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) 2002 m. sausio 9 d. nuomonėje dėl 
bi(2-metoksietil)ftalato poveikio žmogaus 
sveikatai vertinimo Cheminių junginių 
toksiškumo ir ekotoksiškumo mokslinis 
komitetas patvirtino šios medžiagos, 
esančios medicinos įrenginiuose, poveikio 
mažinimo priemonių poreikį. Direktyvos 
67/548/EEB I priede ji klasifikuojama kaip 
toksinė reprodukcijai medžiaga. Siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatą ir saugumą, 
būtina medicinos įrenginiuose uždrausti 
naudoti medžiagas, kurios yra 
klasifikuojamos kaip kancerogenai, 
mutagenai arba toksinės žmogaus 
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reprodukcijai, išskyrus atvejus, kai 
įrenginių be šių medžiagų nėra.

Or. en

Pagrindimas

ES veiksmai dėl vieno jos mokslinių komitetų nuomonės tvirtinant rizikos mažinimo priemones 
dėl medicinos įrangoje esančio bi(2-metoksietil)ftalato yra gerokai pavėluoti. Ši medžiaga 
priskiriama CMR kategorijai. Medicinos įrangoje naudojama ir daugiau CMR medžiagų. 
CMR medžiagų naudojimas plataus vartojimo ir kosmetikos medžiagoms ir preparatams 
gaminti yra draudžiamas ES įstatymais. Be to, kaip ir kiti ftalatai, kurie yra toksiški žmogaus 
reprodukcijai, bi(2-metoksietil)ftalatas yra draudžiamas naudoti žaislams gaminti. CMR 
medžiagos neturėtų būti naudojamos medicinos prietaisams gaminti tuo atveju, jei galima 
naudoti saugesnę įrangą. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 47
18 konstatuojamoji dalis

(18) Visuomenės sveikatos politikoje 
pacientų saugos iniciatyvoms tinkamam 
projektui tenka vis svarbesnis vaidmuo, 
todėl būtina aiškiai nustatyti, kad 
ergonomiška prietaiso konstrukcija būtų 
vienas iš esminių reikalavimų. Be to, 
esminiuose reikalavimuose papildomai 
pabrėžiamas vartotojo kvalifikacijos ir žinių 
lygis, pavyzdžiui, neprofesionalaus vartotojo 
atveju.

(18) Visuomenės sveikatos politikoje 
pacientų saugos iniciatyvoms tinkamam 
projektui tenka vis svarbesnis vaidmuo, 
todėl būtina aiškiai nustatyti, kad 
ergonomiška prietaiso konstrukcija būtų 
vienas iš esminių reikalavimų. Be to, 
esminiuose reikalavimuose papildomai 
pabrėžiamas vartotojo kvalifikacijos ir žinių 
lygis, pavyzdžiui, neprofesionalaus vartotojo 
atveju. Produkto gamintojui reikėtų ypač 
pabrėžti netinkamo produkto naudojimo 
pasekmes ir neigiamą jo poveikį žmogaus 
organizmui.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiama vartotojo sveikatos ir saugumo svarba.
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Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 48
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Komisija turėtų toliau nagrinėti ir 
tartis pakartotinio perdirbimo klausimais, 
siekdama sukurti tinkamus įstatymus, 
užtikrinančius aukštą pacientų apsaugos 
lygį.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinis medicinos prietaisų perdirbimas ES lygiu nėra reguliuojamas. Kai kuriose 
valstybėse narėse vykdomas nekontroliuojamas pakartotinis perdirbimas nesilaikant 
privalomų kokybės standartų, o tai kelia rimtą pavojų pacientų saugumui. Valstybėse narėse, 
kuriose, įgyvendinant pakartotinio perdirbimo stebėjimą, taikomos reguliavimo priemonės, 
šioje pramonės srityje vadovaujamasi griežtai kontroliuojamomis ir patvirtintomis 
procedūromis. Nesant reguliavimo ES mastu, neįmanoma sumažinti nereguliuojamo 
pakartotinio perdirbimo pavojaus ir naudotis reguliuojamo, įteisinto pakartotinio perdirbimo 
privalumais visose valstybėse narėse.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 49
21 konstatuojamoji dalis

(21) Atsižvelgiant į vis dažnesnį trečiųjų 
šalių skyrimą prietaisų projektavimui ir 
gamybai gamintojo vardu, svarbu, kad 
gamintojas įrodytų taikąs tokiai trečiajai 
šaliai tinkamas kontrolės priemones 
veiksmingam kokybės sistemos veikimui 
užtikrinti.

(21) Atsižvelgiant į vis dažnesnį trečiųjų 
šalių skyrimą prietaisų projektavimui ir 
gamybai gamintojo vardu, svarbu, kad 
gamintojas įrodytų taikąs tokiai trečiajai 
šaliai tinkamas kontrolės priemones 
veiksmingam kokybės sistemos veikimui 
užtikrinti. Kompetentingos institucijos 
galėtų taip pat nuspręsti taikyti tiesioginės 
kontrolės priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti maksimalų saugumą, valdžios institucijoms turi būti sudaryta galimybė 
atlikti patikrinimus.
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 50
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

(21a) Pakartotinio medicinos prietaisų 
perdirbimo taisyklės įvairiose valstybėse 
narėse labai skiriasi. Komisija turėtų 
parengti studiją apie įvairių taisyklių 
poveikį pacientų apsaugai ir jų išlaidų 
efektyvumą. Kai reikia, Komisija turėtų 
siūlyti priemones, remiantis subsidiarumo 
principu. 

Or. de

Pagrindimas

Komitetai, teikiantys nuomones, patvirtino daug pakeitimų dėl pakartotinio perdirbimo. Šį 
klausimą daugeliu atvejų kėlė Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos 
politikos komiteto nariai. Šio pakeitimo autorius laikosi nuomonės, kad, prieš priimant 
įstatymus, būtina atlikti išsamius tyrimus.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 51
23a konstatuojamoji dalis (nauja)

(23a) Remiantis sprendimu 2006/512/EB 
dėl komitologijos, kuriuo nustatoma 
priežiūros procedūra taikant bendrojo 
pobūdžio priemones, iš dalies keičiant 
bendro sprendimo procedūra priimto 
pagrindinio įstatymo neesmines dalis, 
būtina atitinkamai keisti Direktyvą 
90/385/EEB ir Direktyvą 93/43/EEB. Šie 
reguliavimo komitetai su priežiūra turėtų 
dalyvauti priimant Direktyvos 93/43/EEB 
priedų pakeitimus, sprendimus dėl 
medicinos prietaisų klasifikavimo ir 
sprendimus dėl pašalinimo iš rinkos arba 
draudimo ir apribojimo teikti į rinką 
diegiant medicinos įrangą.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su naujuoju sprendimu dėl komitologijos, ypač keičiant 
įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą į „reguliavimo komitetą su priežiūra“, nes kai 
kurios iš šių priemonių priklauso bendrojo taikymo sričiai ir yra skirtos neesminėms
teisėkūros projektų dalims keisti. Pakeitimu atkreipiamas dėmesys į priemones, kurios yra 
numatytos naujoje procedūroje.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 52
24a konstatuojamoji dalis (nauja)

(24a) Atsižvelgdama į plėtrą pakartotinio 
medicinos prietaisų perdirbimo srityje, 
Komisija plačiai konsultuojasi, siekdama 
sukurti tinkamus pakartotinio medicinos 
prietaisų perdirbimo įstatymus ir užtikrinti 
aukštą pacientų apsaugos lygį. 

Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais metais pakartotinis perdirbimas sparčiai vystėsi, tačiau šiuo klausimu nebuvo 
priimta jokių bendrų įstatymų. Pakartotinis perdirbimas gali tapti nekontroliuojamas ir 
potencialiai kelti didelį pavojų pacientų sveikatai. Priėmus taisykles, kuriomis pakartotinis 
perdirbimas kontroliuojamas ES mastu, šios rizikos būtų galima išvengti.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 53
1 straipsnio 1 skirsnio a punkto i papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punktas (Direktyva 90/385/EEB)

„(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 

(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 
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žmogaus: žmogaus:
— susirgimui diagnozuoti, jo plitimui 
sustabdyti, jo eigai stebėti, jam gydyti ar 
eigai palengvinti,

— susirgimui diagnozuoti, jo plitimui 
sustabdyti, jo eigai stebėti, jam gydyti ar 
eigai palengvinti,

— traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, 
gydyti, palengvinti ar kompensuoti,

— traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, 
gydyti, palengvinti ar kompensuoti,

— anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, 
pakeisti ar modifikuoti,

— anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, 
pakeisti ar modifikuoti,

— pastojimui kontroliuoti, — pastojimui kontroliuoti,

- 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 kuriuo

- nesiekiama poveikio pagal jo paskirtį 
žmogaus organizmui iš vidaus ar išoriškai 
farmakologinėmis, imunologinėmis ar 
metabolinėmis priemonėmis, tačiau kai jo 
veikimui šiomis priemonėmis gali būti 
padedama;
- atsižvelgiant į produkto formą arba tai, 
kaip gamintojas jį pateikia, arba jo vietą 
rinkoje, visuomenei nėra sudaromas 
įspūdis, kad produktas pasižymi 
medicininėmis savybėmis žmogaus ligų 
gydymui arba jų prevencijai.“

Or. nl

Pagrindimas

Griežtesnis apibrėžimas „prietaisų“ direktyvoje užtikrintų tai, kad vaistai nėra apibūdinami 
ir licencijuojami kaip medicinos prietaisai, siekiant išvengti griežtos vaistų tvirtinimo 
procedūros ir atsargumo priemonių, užtikrinančių jų saugumą. Tai padėtų aktyviai išvengti 
pavojaus, kai gamintojai pateikia savo produktus kaip medicinos prietaisus, visuomenei 
sudarydami įspūdį, kad jie pasižymi vaistų savybėmis. Visa tai skatintų netolygią 
konkurenciją.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 54
1 straipsnio 1 skirsnio a punkto i papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punktas (Direktyva 90/385/EEB)

„(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:

— susirgimui diagnozuoti, jo plitimui 
sustabdyti, jo eigai stebėti, jam gydyti ar 
eigai palengvinti,
— traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, 
gydyti, palengvinti ar kompensuoti,
— anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, 
pakeisti ar modifikuoti,
— pastojimui kontroliuoti,

ir kurio panaudojimas pagal paskirtį 
neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar 
išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis 
ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios 
priemonės gali padėti jam funkcionuoti;“

„(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:

— susirgimui diagnozuoti, jo plitimui 
sustabdyti, jo eigai stebėti, jam gydyti ar 
eigai palengvinti,
— traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, 
gydyti, palengvinti ar kompensuoti,
— anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, 
pakeisti ar modifikuoti,
— pastojimui kontroliuoti,

ir kurio panaudojimas pagal paskirtį 
neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar 
išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis 
ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios 
priemonės gali padėti jam funkcionuoti;“

Medicinos prietaisas taip pat gali būti 
preparatas (įrenginys, produktas), kurio 
gydomąjį, profilaktinį, kūno priežiūros arba 
pagalbinį poveikį lemia jo fizinės ir 
cheminės savybės, o ne konkretus 
farmakologinis poveikis. 
Farmakologiniame preparate, 
klasifikuojamame kaip medicinos 
prietaisas, gali būti aktyvių vaistinių 
farmakologinių medžiagų su sąlyga, kad 
jas leidžiama naudoti valstybėse narėse, jos 
nėra įtrauktos į stipriai veikiančių arba 
narkotinių medžiagų sąrašus ir kad 
būdamos šio prietaiso sudėtine dalimi jos 
neturi sisteminio poveikio. Leidžiamas 
aktyvių farmakologinių medžiagų kiekis 
medicinos prietaise yra mažesnis už
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minimaliai veiksmingą (turinčią
farmakologinį poveikį) jų dozę, nustatomą
valstybių narių farmakopėjose arba 
panašiuose šaltiniuose arba nuostatose. 

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimu sudaromos sąlygos aiškiai identifikuoti produktus, kurie iki šiol nebuvo apibrėžti, 
ir kurie priklauso skirtingoms kategorijoms, taip pat yra skirti įvairiems vartojimo tikslams.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 55
1 straipsnio 1 skirsnio a punkto i punktas

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

„(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, programinė 
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti žmogaus:

Or. es

Pagrindimas

Vartojant apibrėžime frazę „medicinos tikslais“, į direktyvos taikymo sritį nebūtų įtraukti 
produktai, kurie dabar yra laikomi medicinos prietaisais ir kurių saugumo, efektyvumo ir 
kokybės garantijos turi būti apsaugotos, laikantis direktyvoje numatytos tvarkos ir
atsižvelgiant į jų svarbą pacientų sveikatai ir potencialius jų naudojimo pavojus. Šie 
produktai apima: veido implantus raukšlėms šalinti estetiniais tikslais, krūties implantus 
estetinėje chirurgijoje, kontraceptines priemones (prezervatyvus, diafragmas), naudojamus ne 
medicinos praktikoje, ir kai kurias techninės pagalbos priemones neįgaliems žmonėms, pvz., 
vežimėlius.

Visi šie produktai nėra reguliuojami, nes jie nepriklauso ir kitų direktyvų taikymo sričiai. Tai 
tinka ir minėtoms medžiagoms, kurios naudojamos estetinėje chirurgijoje (krūties 
protezavimas, veido implantai) ir kurių naudojimas nėra reguliuojamas įstatymais dėl 
kosmetikos priemonių naudojimo, nes jie nėra skirti kūno išorei, dantims arba burnos ertmės 
gleivinei, tačiau vienintelė jų taikymo sritis atitinka kosmetikos produktų kriterijus.
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 56
1 straipsnio 1 skirsnio d punktas

1 straipsnio 4b punktas (Direktyva 90/385/EEB)

4b. Jeigu prietaise kaip jo sudedamoji dalis 
yra medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali 
būti laikoma iš žmogaus audinių gauta
medžiaga, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali turėti papildomą poveikį, tas 
prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šios direktyvos 
nuostatas.

4b. Jeigu prietaise kaip jo sudedamoji dalis 
yra medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali 
būti laikoma medicinine pažangiam 
gydymui skirta medžiaga, kaip apibrėžta 
[Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. […] (**) [dėl pažangių gydymo 
metodų, iš dalies keičiančio Reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje],
kurios ląstelių arba audinio dalyje yra vien 
tik negyvybingi audiniai arba ląstelės, kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali turėti papildomą poveikį, tas 
prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šios direktyvos 
nuostatas.

Jei yra abejonių dėl papildomų medžiagos 
savybių, jos klasifikavimas yra grindžiamas
moksline rekomendacija, kaip numatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. […] (**) [dėl 
pažangių gydymo metodų, iš dalies 
keičiančio reglamentą (EB) Nr. 726/2004] 
18 straipsnyje.
Nepriklausomai nuo šios mokslinės 
rekomendacijos išvadų, etiniai aspektai, 
susiję su medžiagos naudojimu, visuomet 
įvertinami Europos vaistų vertinimo 
agentūros (EMEA).

Or. de

Pagrindimas

Būtina pateikti sudėtinių medžiagų, kurios priklauso direktyvų 93/42/EEB ir 90/385/EEB 
taikymo sričiai, apibrėžimo išaiškinimą, suderinant jį su požiūriu, pateiktu M. Mikolášik 
pranešime dėl vaistų, skirtų pažangiems gydymo metodams. 

Sudėtinėse medžiagose gali būti genų ir ląstelių terapijos medžiagų, taip pat iš žmogaus 
audinių gautų medžiagų, kurios, pavyzdžiui, jau yra išbandytos stentų gamyboje arba 
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naudojamos keičiant klubo sąnarius. Jos turėtų būti įtrauktos į šią direktyvą.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 57
1 straipsnio 1 skirsnio d punktas

1 straipsnio 4b punktas (Direktyva 90/385/EEB)

4b. Jeigu prietaise kaip jo sudedamoji dalis 
yra medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali 
būti laikoma iš žmogaus audinių gauta 
medžiaga, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali turėti papildomą poveikį, tas 
prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šios direktyvos
nuostatas.

4b. Jeigu prietaise kaip jo sudedamoji dalis 
yra medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali 
būti laikoma iš žmogaus audinių gauta 
medžiaga, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], tas 
prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šio reglamento 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Medžiagose, kurios yra gaunamos iš žmogaus audinio, esama audinio dalių arba ląstelių, 
kurios keičia, koreguoja arba atnaujina žmogaus audinio ląsteles. Šios medžiagos yra itin 
jautrios ir sąveikauja su gyvosiomis ląstelėmis, todėl jų naudojimas turėtų būti reguliuojamas 
farmacijos įstatymais. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 58
1 straipsnio 2 skirsnio aa punktas (naujas)

6 straipsnio 2a dalis (Direktyva 90/385/EEB)

(aa) Papildomai įtraukiama tokia 2a dalis: 
„2a. Kai pateikiama nuoroda į šią dalį, 
taikomos sprendimo 2006/512/EB, iš dalies 
keičiančio sprendimą 1999/468/EB, 5a ir 7 
straipsnių nuostatos.“

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su naujuoju komitologijos sprendimu, ypač keičiant 
įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą į „reguliavimo komitetą su priežiūra“, nes kai 
kurios iš šių priemonių priklauso bendrojo taikymo sričiai, ir yra skirtos keisti neesmines 
teisėkūros projekto dalis.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 59
1 straipsnio 3 skirsnis

10a straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 90/385/EEB)

Valstybės narės gali prašyti suteikti visą 
informaciją, identifikuojančią medžiagas, 
taip pat duomenis apie jų ženklinimą ir 
vartojimo instrukcijas, kai šios medžiagos 
pradedamos naudoti jų teritorijoje.

Or. es

Pagrindimas

Itin svarbu įtraukti šią antrąją pastraipą, kuri įgalina nacionalines institucijas vykdyti 
tinkamą valstybės narės teritorijoje pradedamų naudoti medžiagų rinkos kontrolę, taip pat 
suderinant šį straipsnį su Direktyva 93/42/EEB, kurioje jis apima IIb ir III kategorijos, t.y., 
padidintos rizikos, produktus. Atsižvelgiant į tai, kad aktyvūs implantai yra prietaisai, 
keliantys vienodą pavojų, nebūtina pateikti prietaisų, kuriems taikoma ši nuostata, aprašo.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 60
1 straipsnio 3 skirsnis

10a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (Direktyva 90/385/EEB)

1 dalyje nurodytų prietaisų atžvilgiu 
įgaliotasis atstovas praneša valstybės narės, 
kurioje yra registruota jo įmonė, 
kompetentingoms institucijoms savo įmonės 
adresą bei nurodo atitinkamų prietaisų 
kategoriją.

1 dalyje nurodytų prietaisų atžvilgiu 
įgaliotasis atstovas praneša valstybės narės, 
kurioje yra registruota jo įmonė, 
kompetentingoms institucijoms savo įmonės 
adresą bei nurodo atitinkamų prietaisų 
kategoriją. Medicinos prietaisai, įvežami į 
Europos Sąjungą, atitinka taisyklių, 
nurodytų šioje direktyvoje, reikalavimus. 
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Or. fr

Pagrindimas

Siekiant didesnio saugumo, visos į Bendriją įvežamos medžiagos turėtų atitikti Europos 
Sąjungoje numatytus reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 61
1 straipsnio 3 skirsnis

10c straipsnis (Direktyva 90/385/EEB)

Jei valstybė narė mano, kad siekiant 
užtikrinti sveikatos apsaugą ir saugą ir (arba) 
užtikrinti, kad visuomenės sveikatos 
apsaugos reikalavimų būtų laikomasi, reikia 
nutraukti prekybą tam tikru produktu ar 
produktų grupe rinkoje arba uždrausti ar 
apriboti jų teikimą į rinką ir naudojimą, ji 
gali imtis bet kokių pagrįstų laikinųjų 
priemonių. 

Tuomet valstybė narė praneša Komisijai ir 
visoms kitoms valstybėms narėms apie 
laikinąsias priemones, nurodydama savo 
sprendimo priežastis. 

Komisija, jei įmanoma, konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis ir valstybėmis 
narėmis. 

Jei valstybė narė mano, kad siekiant 
užtikrinti sveikatos apsaugą ir saugą ir (arba) 
užtikrinti, kad visuomenės sveikatos 
apsaugos reikalavimų būtų laikomasi, reikia 
nutraukti prekybą tam tikru produktu ar 
produktų grupe rinkoje arba uždrausti ar 
apriboti jų teikimą į rinką ir naudojimą, ji 
gali imtis bet kokių pagrįstų laikinųjų 
priemonių. 

Tuomet valstybė narė praneša Komisijai ir 
visoms kitoms valstybėms narėms apie 
laikinąsias priemones, nurodydama savo 
sprendimo priežastis. 

Komisija, jei įmanoma, konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis ir valstybėmis 
narėmis ir perduoti jos savo nuomonę.

Jeigu nacionalinės priemonės yra 
pagrįstos, Komisija patvirtina būtinas 
Bendrijos priemones 6 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka. Jeigu nacionalinės 
priemonės yra nepagrįstos, Komisija 
praneša apie tai visoms valstybėms narėms 
ir suinteresuotoms šalims, su kuriomis 
konsultavosi.“

Or. pl

Pagrindimas

Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis.
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 62
1 straipsnio 3 skirsnis

10c straipsni 4 pastraipa (Direktyva 90/385/EEB)

Jeigu nacionalinės priemonės yra pagrįstos, 
Komisija patvirtina būtinas Bendrijos 
priemones 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka. Jeigu nacionalinės priemonės yra 
nepagrįstos, Komisija praneša apie tai 
visoms valstybėms narėms ir 
suinteresuotoms šalims, su kuriomis 
konsultavosi.

Jeigu nacionalinės priemonės yra pagrįstos, 
Komisija patvirtina būtinas Bendrijos 
priemones 6 straipsnio 2a dalyje nustatyta 
tvarka. Jeigu nacionalinės priemonės yra 
nepagrįstos, Komisija praneša apie tai 
visoms valstybėms narėms ir 
suinteresuotoms šalims, su kuriomis 
konsultavosi.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su naujojo komitologijos sprendimo nuostatomis, ypač 
įtraukiant „reguliavimo komitetą su priežiūra“, nes kai kurios iš šių priemonių priklauso 
bendrojo taikymo sričiai ir yra skirtos keisti neesmines teisėkūros projekto dalis.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 63
2 straipsnio -1a punktas (naujas)

7 konstatuojamoji dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(-1a) 7 konstatuojamoji dalis pakeičiama 
taip:
„Kadangi pagrindiniai reikalavimai ir 
reikalavimai, nustatyti šios direktyvos 
prieduose, tarp jų bet kokios nuorodos į 
pavojaus „mažinimą“, turi būti traktuojami 
ir taikomi atsižvelgiant į geriausius esamus 
produktus, technologijas ir projektavimo 
praktiką bei technines ir ekonomines 
sąlygas, suderinamas su aukšto lygio 
sveikatos ir saugumo apsauga.“

Or. en
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Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis turi būti pakeista. Pagrindiniu reikalavimu turėtų būti laikomos 
lengvatos, skatinančios tobulinti projektavimą, todėl turėtų būti skatinama remtis ne seno, o 
geriausiais naujos projektavimo praktikos pavyzdžiais.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 64
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto i papunktis

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

(i) a punkte įžanginė frazė pakeičiama taip: (i) a punkte įžanginė frazė pakeičiama taip: 

„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:

„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,

- nesiekiama poveikio pagal jo paskirtį, 
žmogaus organizmui iš vidaus ar išoriškai 
farmakologinėmis, imunologinėmis ar 
metabolinėmis priemonėmis, tačiau kai šios 
priemonės gali padėti jo veikimui;
- atsižvelgiant į produkto formą arba tai, 
kaip gamintojas jį pateikia, arba jo vietą 
rinkoje, visuomenei nėra sudaromas 
įspūdis, kad produktas pasižymi 
medicininėmis savybėmis žmogaus ligoms
gydyti arba jų prevencijai.“
ir kuris gamintojo numatytas naudoti 
medicinos tikslais žmogaus:”

Or. nl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aktyviai kovoti su pavojais, kai gamintojai savo produktus pristato 
kaip medicinos prietaisus, pasinaudodami įspūdžiu, kad jie, pasižymi tokiomis pačiomis 
savybėmis, kaip ir vaistai, nors ir nėra registruoti kaip vaistai, kuriems taikomos žymiai 
griežtesnės taisyklės, tokiu būdu siekiant išvengti griežtesnių šioms medžiagoms numatytų 
patikrinimų.
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 65
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto i papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(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 
specialiai diagnostikos tikslais žmogaus:

Or. de

Pagrindimas

Į šį straipsnį turėtų būti įtraukta tik diagnostikos, o ne visa programinė įranga. Frazė 
„diagnostikos tikslais“ sudaro sąlygas kai kurių medžiagų iš viso neįtraukti į direktyvą. Tai 
sukurtų tam tikrą neapibrėžtumą vartotojų atžvilgiu ir galimybes pacientams gydyti naudoti 
medžiagas, kurios nėra kontroliuojamos.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 66
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto i papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(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, programinė 
įranga, medžiaga arba kitas gaminys, 
naudojamas atskirai arba kartu su kitais 
reikmenimis, įskaitant tinkamai jam taikyti 
reikalingą programinę įrangą, gamintojo 
numatytas naudoti žmogaus:

Or. es

Pagrindimas

Naudojant apibrėžime frazę „medicinos tikslais“, į direktyvos taikymo sritį nebūtų įtraukti 
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produktai, kurie dabar yra priskiriami medicinos prietaisams ir kurių saugumo, efektyvumo ir 
kokybės garantijos turi būti apsaugotos, vadovaujantis direktyvoje numatyta tvarka, 
atsižvelgiant į jų svarbą pacientų sveikatai ir potencialius jų naudojimo pavojus. Šie 
produktai apima: veido implantus raukšlėms šalinti estetiniais tikslais, krūtų implantus 
estetinėje chirurgijoje, kontraceptines priemones (prezervatyvus, diafragmas), naudojamus ne 
medicinos tikslams, ir kai kurias techninės pagalbos priemones neįgaliems žmonėms, pvz., 
vežimėlius.

Visų šių produktų naudojimas nėra reguliuojamas, nes jie nepriklauso ir kitų direktyvų 
taikymo sričiai. Tai tinka ir minėtoms medžiagoms, kurios naudojamos estetinėje chirurgijoje 
(krūties, veido implantai) ir kurių naudojimas nėra reguliuojamas įstatymais dėl kosmetikos 
priemonių, nes jie nėra skirti kūno išorei, dantims arba burnos ertmės gleivinei, nors 
vienintelė jų taikymo sritis atitinka kosmetikos produktų kriterijus.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 67
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto ia papunktis (naujas)

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

(ia) a punktas papildomas tokia įtrauka:
„- gerinantis regėjimą arba akies išvaizdą, 
dedamas ant akies;“

Or. en

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 68
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto ia papunktis (naujas)

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

(ia) antroji a punkto pastraipa yra 
pakeičiama šitaip:
„ir kuriais nėra:
- siekiama poveikio pagal jo paskirtį, 
žmogaus organizmui iš vidaus ar išoriškai 
farmakologinėmis, imunologinėmis ar 
metabolinėmis priemonėmis, tačiau kai šios 
priemonės gali padėti jo veikimui;
- sudaromas įspūdis visuomenei,
atsižvelgiant į produkto formą arba tai, 
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kaip gamintojas jį pateikia, arba jo vietą 
rinkoje, kad produktas pasižymi 
medicininėmis savybėmis žmogaus ligoms
gydyti arba jų prevencijai,“

Or. en

Pagrindimas

Pacientų saugumas turi būti garantuojamas.  Turi būti geriau paaiškintas skirtumas tarp 
medicinos prietaisų ir medicinos produktų.  Produktų kopijos priskiriamos tai pačiai 
kategorijai, kaip ir originalūs produktai.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 69
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto ia papunktis (naujas)

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

(ia) įterpiamas šis ha punktas:
„(ha) „pakartotinis perdirbimas“ – naudoto 
medicinos prietaiso veikimo saugumo 
atkūrimas. Juridinis arba fizinis asmuo ir 
(arba) jo įgaliotasis atstovas yra laikomas 
gamintoju, kaip numatyta šiame 
straipsnyje, kai medicinos prietaisas yra 
pakartotinai perdirbamas arba pateikiamas 
į rinką.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. naujojo 21a straipsnio pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 70
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto iia papunktis (naujas)

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

(iia) papildomai įtraukiamas toks ka 
punktas:
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„(ka) „pakartotinis perdirbimas“ – naudoto 
medicinos prietaiso valymas, 
dezinfekavimas ir sterilizavimas, apimantis 
ir su tuo susijusius darbus, taip pat veikimo 
ir higieninio saugumo bandymai ir savybių 
atkūrimas pakartotinai saugiai naudoti.“

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su naująja 2a konstatuojamąja dalimi dėl pakartotinio perdirbimo.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 71
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto iia papunktis (naujas)

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

(iia) papildomai įtraukiamas toks ka 
punktas:

„(ka) „pakartotinis perdirbimas“ – naudoto 
medicinos prietaiso valymas, 
dezinfekavimas ir sterilizavimas, apimantis 
ir su tuo susijusius darbus, taip pat veikimo 
ir higieninio saugumo bandymai ir savybių 
atkūrimas pakartotinai saugiai naudoti;“

Or. en

Pagrindimas

Galiojančioje Medicinos prietaisų direktyvoje nėra pakartotinio perdirbimo apibrėžimo. Tai 
sukelia teisinį neapibrėžtumą, kurį siekiama spręsti siūlomu pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 72
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto iia papunktis (naujas)

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

(iia) papildomai įtraukiamas toks ka 
punktas: 
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„(ka) „pakartotinis perdirbimas“ – naudoto 
medicinos prietaiso valymas, 
dezinfekavimas ir sterilizavimas, taip pat jo 
veikimo ir higieninio saugumo bandymai ir 
savybių atkūrimas pakartotinai saugiai
naudoti.“

Or. en

Pagrindimas

Būtina pateikti pakartotinio perdirbimo apibrėžimą.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 73
2 straipsnio 1 skirsnio a punkto iia papunktis (naujas)

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

(iia) papildomai įtraukiamas toks ka 
punktas:

„(ka) „pakartotinis perdirbimas“ – naudoto 
medicinos prietaiso valymas, 
dezinfekavimas ir sterilizavimas, taip pat jo 
veikimo ir higieninio saugumo bandymai ir 
savybių atkūrimas pakartotinai saugiai
naudoti.“

Or. en

Pagrindimas

Galiojančioje Medicinos prietaisų direktyvoje nėra pakartotinio perdirbimo apibrėžimo. Tai 
sukelia teisinį neapibrėžtumą, kurį siekiama spręsti siūlomu pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Pakeitimas 74
2 straipsnio 1a skirsnio iia punktas (naujas)

1 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas) (Direktyva 93/42/EEB)
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(ii a) papildomai įtraukiamas toks ka 
punktas:

„(ka) „biofiziniai ir biomechaniniai 
duomenys“ – duomenys, gaunami 
biofiziniais, biomechaniniais, modeliavimo 
bandymais arba vykdant klinikinių 
bandymų modeliavimo tyrimus, arba bet 
kokius mokslinius tyrimus, pagrįstus 
patvirtintomis mokslinėmis žiniomis arba 
technologijomis, kurių pagrįstumas yra 
įrodytas. Šie duomenys gali būti 
naudojami, ypač grindžiant klinikinius 
duomenis, kurie yra minimi k punkte.“

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurių medicinos prietaisų atveju yra sunku arba iš viso neįmanoma nustatyti tyrimų 
protokolą ir atlikti klinikinius tyrimus. Dabar šių sunkumų moksliniuose tyrimuose galima 
išvengti naudojant biofizines, imitavimo ir modeliavimo priemones. Tai reiškia, kad 
ikiklinikinio etapo rezultatai yra patikimesni, o klinikiniai tyrimai gali būti geriau planuojami.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 75
2 straipsnio 1 skirsnio e punktas

1 straipsnio 4b skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

4b. „Jeigu prietaise kaip jo sudedamoji dalis 
yra medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali 
būti laikoma iš žmogaus audinių gauta 
medžiaga, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali turėti papildomą poveikį, tas 
prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šios direktyvos 
nuostatas.

4b. „Jeigu prietaise kaip jo sudedamoji dalis 
yra medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali 
būti laikoma iš žmogaus audinių gauta 
medžiaga, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], tas 
prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šio reglamento 
nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Iš žmogaus audinių gautos medžiagos turi savybių pakeisti, atnaujinti arba atgaminti 
žmogaus audinį. Šios medžiagos yra labai jautrios ir sąveikauja su gyvosiomis ląstelėmis, 
todėl turėtų būti reguliuojamos farmacijos įstatymais. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 76
2 straipsnio 1 skirsnio e punktas

1 straipsnio 4b skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

4b. „Jeigu prietaise kaip jo sudedamoji dalis 
yra medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali 
būti laikoma iš žmogaus audinių gauta
medžiaga, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali turėti papildomą poveikį, tas 
prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šios direktyvos
nuostatas.

4b. „Jeigu prietaise kaip jo sudedamoji dalis 
yra medžiaga, kuri, atskirai vartojama, gali 
būti laikoma medicinine medžiaga, skirta 
pažangiems gydymo metodams, kaip 
apibrėžta [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. […] (**) [dėl pažangių 
gydymo metodų, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004] 2 straipsnio 
2 dalyje], kurios ląstelėse arba audiniuose 
yra tik negyvybingos audinio dalys ir 
ląstelės, kuri žmogaus organizmui, be 
prietaiso daromo poveikio, gali turėti 
papildomą poveikį, tas prietaisas turi būti 
įvertintas ir jam išduodamas leidimas pagal 
šios direktyvos nuostatas.

Jei yra abejonių dėl papildomų medžiagos 
savybių, jos klasifikavimas yra grindžiamas 
moksline rekomendacija, kaip numatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. […] (**) [dėl 
pažangių gydymo metodų, iš dalies 
keičiančio reglamentą (EB) Nr. 726/2004] 
18 straipsnyje.
Nepriklausomai nuo šios mokslinės 
rekomendacijos išvadų, etiniai aspektai, 
susiję su medžiagos naudojimu, visuomet 
įvertinami Europos vaistų vertinimo 
agentūros (EMEA).

Or. de
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Pagrindimas

Būtina pateikti sudėtinių medžiagų, kurios priklauso direktyvų 93/42/EEB ir 90/385/EEB 
taikymo sričiai, apibrėžimo išaiškinimą, suderinant jį su požiūriu, pateiktu M. Mikolášik 
pranešime dėl vaistų pažangiems gydymo metodams. 

Sudėtinėse medžiagose gali būti genų ir ląstelių terapijos medžiagų, taip pat iš žmogaus 
audinių gautų medžiagų, kurios, pavyzdžiui, jau yra išbandytos stentų gamyboje arba 
naudojamos keičiant klubo sąnarius. Jos turėtų būti įtrauktos į šią direktyvą.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 77
2 straipsnio 1 skirsnio 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, taikant kriterijus, nurodytus 
šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalies b 
punkte, ar ši direktyva, ypač reikia 
atsižvelgti į pagrindinį produkto veikimo 
būdą;“

Or. nl

Pagrindimas

Griežtesnis apibrėžimas „prietaisų“ direktyvoje užtikrintų tai, kad vaistai nebūtų apibūdinami 
ir licencijuojami kaip medicinos prietaisai, siekiant išvengti griežtos vaistų tvirtinimo 
procedūros ir atsargumo priemonių, užtikrinančių jų saugumą. Medicinos prietaisų direktyva 
netaikoma, jei produktas atitinka „vaistų“ apibrėžimą vaistų direktyvoje. Nustatant, ar 
produktas yra vaistas, ar medicinos prietaisas, yra svarbu, kaip numatyta Direktyvoje 
2001/83, vadovautis atskirais vaistų kriterijais, o ne jų visuma.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 78
2 straipsnio 1 skirsnio 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 

(c) vaistams, kuriems taikoma Direktyva 
2001/83/EB. Nustatant, ar produktui taikoma 
ta direktyva, laikantis kriterijų, nurodytų 
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pagrindinį produkto veikimo būdą; šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalies b 
punkte, ar ši direktyva, ypač reikia 
atsižvelgti į pagrindinį produkto veikimo 
būdą;

Or. en

Pagrindimas

Pacientų saugumas turi būti garantuojamas.  Turi būti geriau paaiškintas skirtumas tarp 
medicinos prietaisų ir medicinos produktų.  Produktų kopijos priskiriamos tai pačiai 
kategorijai, kaip ir originalūs produktai. 

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 79
2 straipsnio 1 skirsnio 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, laikantis kriterijų, nurodytų 
šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalies b 
punkte, ar ši direktyva, ypač reikia 
atsižvelgti į pagrindinį produkto veikimo 
būdą;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma direktyva turi būti pakeista, siekiant sugriežtinti medicinos prietaisų apibrėžimą. Tai 
sugriežtintų sąlygas registruojant vaistus kaip medicinos prietaisus. Komisijos projektas dėl 
direktyvos peržiūrėjimo apima 1 straipsnyje pateikiamų apibrėžimų pakeitimus. Tačiau 
„medicinos prietaisų“ apibrėžimas 1.2 straipsnio a punkte yra iš esmės toks pat, kaip ir 
esantis galiojančioje direktyvoje.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 80
2 straipsnio 1 skirsnio 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, laikantis kriterijų, nurodytų 
šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalies b 
punkte, ar ši direktyva, ypač reikia 
atsižvelgti į pagrindinį produkto veikimo 
būdą;“

Or. nl

Pagrindimas

Galima manyti, kad šiuo metu galiojančiame tekste pernelyg mažai dėmesio skiriama 
bandymams pristatyti, o klasifikuojant daugiau dėmesio galėtų būti skiriama pagrindiniam 
produkto veikimo būdui. Siūlomas pakeitimas užtikrintų, kad taikant „vaistų“ apibrėžimą 
antroji dalis nėra laikoma svarbesne, negu pirmoji apibrėžimo dalis.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 81
2 straipsnio 2 skirsnio g punktas

1 straipsnio 6 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(g) 6 dalis išbraukiama. (g) 6 dalis yra pakeičiama taip:
„6. Jei produkto naudojimas atitinka 
Tarybos direktyvų 93/42/EB ir 89/686/EB 
taikymo sritis, laikomasi atitinkamų 
pagrindinių abiejų direktyvų reikalavimų. 
Kai pagrindinė ir vienintelė produkto 
paskirtis yra medicinos prietaisas, kaip tai 
numatyta direktyvoje 93/42/EBB, 
vadovaujamasi šios direktyvos, tarp jų 
atitikties vertinimo, nuostatomis. Kai yra 
abejonių, gamintojas tariasi su 
notifikuotąja įstaiga arba kompetentinga 
institucija.“

Or. en

Pagrindimas

Yra keletas asmeninės apsaugos priemonių, kurios priklauso direktyvos 93/42/EEB taikymo 
sričiai. Tai ypač tinka priemonėms, kurios tiesiogiai kontaktuoja su išorinėmis kūno dalimis, 
pvz., pirštinėms.
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 82
2 straipsnio 2 skirsnis

4 straipsnio 2 dalies 2 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 arba pacientui, nurodant jo 
raidžių santrumpą arba skaitmeninį kodą.

Or. it

Pagrindimas

Terminas „įvardintas pacientas“ galiojančioje direktyvoje jau yra. Duomenų apsaugos ir 
medicininio konfidencialumo tikslais pacientą galima nustatyti ir pagal tam tikrą raidžių 
santrumpą arba skaitmeninį kodą.  Siekiant suteikti pacientams kuo daugiau informacijos, 
stomatologo paciento medicinos kortelėje turėtų būti originalus patvirtinimas, kurio kopija 
būtų perduota pacientui. Atsižvelgiant į tai, kad pacientas neprivalo saugoti patvirtinimo, ši 
sąlyga yra racionali ir tinkama ir nepažeidžia vartotojo teisių.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 83
2 straipsnio 2a skirsnis (naujas)

7 straipsnio 1 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(2a) 7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa yra 
keičiama taip:
„Kai pateikiama nuoroda į šią dalį, 
taikomos sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 
straipsnių nuostatos, atsižvelgiant į šio 
sprendimo 8 straipsnį.“

Or. en

Pagrindimas

Šis techninis pakeitimas suderina egzistuojantį tekstą su naujosiomis komitologijos 
nuostatomis.
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 84
2 straipsnio 2a skirsnis (naujas)

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

(2a) 7 straipsnis papildomas tokia 
pastraipa:
„Kai pateikiama nuoroda į šią pastraipą, 
taikomos sprendimo 2006/512/EB, kuris iš 
dalies pakeičia sprendimą 1999/468/EB, 5a 
ir 7 straipsnių nuostatos.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su naujojo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis, 
ypač įtraukiant „reguliavimo komitetą su priežiūra“, kadangi kai kurios atitinkamos 
priemonės priklauso bendro pobūdžio taikymo sričiai, ir yra skirtos keisti neesmines 
teisėkūros projekto dalis.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 85
2 straipsnio 2a skirsnis (naujas)

8 straipsnio 2 dalies 2a įtrauka (nauja) (Direktyva 93/42/EEB)

(2a) 8 straipsnio 2 dalis papildoma tokia 
įtrauka:
„-priemonės yra pagrįstos, ji priima, jei tai 
yra būtina visuomenės sveikatos interesų 
požiūriu, atitinkamomis Bendrijos 
priemonėmis vadovaujantis 7 straipsnio 2 
dalyje numatyta tvarka.“

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos straipsnio taikymas leistų įgyvendinti pagrįstas nacionalines pereinamojo pobūdžio 
priemones (taikomas šiomis sąlygomis), įgyvendinamas privaloma tvarka visoje ES rinkoje. 
Papildomai būtų naudinga apibrėžti MPD 8 straipsnio apsaugos straipsnio taikymo 
procedūrą, nustatant MPD 14b straipsnio sveikatos stebėjimo priemonių taikymo procedūrą. 
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 86
2 straipsnio 3 skirsnis

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 
priemonių. Komisija, vadovaudamasi 7 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, šias 
priemones patvirtina.

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 
priemonių. Komisija, vadovaudamasi 7 
straipsnio 2a dalyje nustatyta tvarka, šias 
priemones patvirtina.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su naujuoju sprendimu dėl komitologijos, ypač įtraukiant 
„reguliavimo komitetą su priežiūra“, nes kai kurios iš šių priemonių priklauso bendresnio 
taikymo sričiai, ir yra skirtos keisti neesmines teisėkūros projekto dalis.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 87
2 straipsnio 3a skirsnis (naujas)

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

(3a) 10 straipsnio 3 dalis yra pakeičiama 
taip:
„Atlikusios vertinimą, jei galima, kartu su 
gamintoju, valstybės narės, 
neprieštaraujant 8 straipsnio nuostatoms, 
nedelsiant informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares apie numatomas priemones 
arba priemones, kurių buvo imtasi 1 dalyje 
numatytais atvejais. Valstybės narės tiksliai 
grindžia priemones, kurių norima imtis,
arba priemones, kurių buvo imtasi. 
Valstybės narės, jei reikia, nurodo tikslias 
priežastis, kodėl, vykdant priemonę, buvo 
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nukrypta nuo priemonės, kuri buvo 
numatyta iš pradžių.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi būdros procedūra yra susijusi su pranešimais apie incidentus, itin svarbu, kad ji 
būtų koordinuojama Komisijos ir tai, kad Komisija ir valstybės narės būtų tinkamai 
susipažinusios su ES rinka.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 88
2 straipsnio 3b skirsnis (naujas)

10 straipsnio 3a dalis (nauja) (Direktyva 93/42/EEB)

(3b) 10 straipsnį papildo tokia pastraipa:
„3a. Komisija, vadovaudamasi 7 straipsnio 
2 dalyje numatyta tvarka, imasi atitinkamų 
priemonių nustatyti procedūras šiam 
straipsniui įgyvendinti.“

Or. en

Pagrindimas

Išsamesnis teisiškai įpareigojantis pakeitimas, užtikrinantis bendros sistemos veikimą.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 89
2 straipsnio 6 skirsnio -a punktas (naujas)

12 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa (nauja) (Direktyva 93/42/EEB)

(-a) 2 dalis papildoma tokia pastraipa:
„Medicinos informacijos technologijų 
sistemų atveju 12 straipsnis nėra taikomas 
visoms tinklo sistemoms. Atitikties 
vertinimas turi būti atliekamas atskirai 
kiekvienam tinkle esančiam medicinos 
prietaisui, o ne visai tinklo sistemai.“
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma keisti atskiras dideles IT tinklo dalis, pavyzdžiui, pakartotinai 
nelicencijuojant viso tinklo. Todėl atskiros sudėtinės šių sistemų dalys turi būti 
licencijuojamos atskirai.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 90
2 straipsnio 6 skirsnio a punktas (naujas)

13 straipsnio 1 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(6a) 13 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„1. Kai valstybė narė mano, kad:
(a) taikant IX priede numatytas taisykles,
reikalingas sprendimas dėl duotojo 
prietaiso arba prietaisų kategorijos 
klasifikavimo;
arba
(b) duotasis prietaisas arba prietaisų grupė 
turėtų būti klasifikuojami, nukrypstant nuo 
IX straipsnio nuostatų, kaip priklausantys 
kitai klasei;
arba
(c) prietaiso arba prietaisų grupės atitiktis 
yra nustatoma, nukrypstant nuo 11 
straipsnio nuostatų, vadovaujantis tik viena 
iš 11 straipsnyje nurodytų procedūrų,
ji teikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
prašymą ir prašo taikyti būtinas priemones. 
Šios priemonės yra įgyvendinamos, 
vadovaujantis 7 straipsnio 2a dalyje 
numatyta procedūra.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas yra reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujojo „komitologijos“ sprendimo 
nuostatomis ir ypač įtraukiant „reguliavimo komitetą su priežiūra“, nes kai kurie sprendimai 
dėl klasifikavimo yra bendrojo pobūdžio priemonės, kuriomis keičiamos neesminės teisėkūros 
projekto dalys.
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 91
2 straipsnio 6b skirsnis (naujas)

13 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas) (Direktyva 93/42/EEB)

(6b) Į 13 straipsnį įterpiamas toks ca 
punktas:
„(ca) Valstybės narės reguliuoja 
kontaktinių lęšių prekybą ir pardavimus, 
laikantis ribotų techninių sąlygų 
pardavimo vietose, siekiant apsaugoti 
Europos vartotojų sveikatą ir saugumą, ir 
išlaikant pasirinkimo laisvę įgaliotojo 
pardavėjo arba prekybos vietos požiūriu.“

Or. en

Pagrindimas

Dėl plataus kontaktinių lęšių naudojimo ir rizikos juos parduodant ir platinant be gydytojo 
leidimo, šis straipsnis konkrečiai taikomas visoms kontaktinių lęšių rūšims. Vartotojų apsauga 
turi būti užtikrinama, vykdant bendrąją lęšių kokybės kontrolę. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 92
2 straipsnio 7 skirsnis

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

2. Jeigu gamintojas, savo vardu pateikiantis 
rinkai prietaisus, valstybėje narėje neturi
registruotos įmonės adreso, jis paskiria vieną 
įgaliotąjį atstovą.

2. Jeigu gamintojas, savo vardu pateikiantis 
rinkai prietaisą, valstybėje narėje neturi 
registruotos įmonės adreso, jis paskiria vieną 
įgaliotąjį atstovą Europos Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad gamintojas privalo paskirti vienintelį prietaiso įgaliotąjį atstovą, tačiau 
nebūtinai skirti tą patį įgaliotąjį atstovą visai prietaisų kategorijai.



PE 376.778v01-00 34/57 AM\628089LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 93
2 straipsnio 9 skirsnis

14b straipsnio 4 pastraipa (Direktyva 93/42/EEB)

Jeigu nacionalinės priemonės yra pagrįstos, 
Komisija patvirtina būtinas Bendrijos 
priemones 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka. Jeigu nacionalinės priemonės yra 
nepagrįstos, Komisija praneša apie tai 
visoms valstybėms narėms ir konsultuotoms 
suinteresuotoms šalims.

Jeigu nacionalinės priemonės yra pagrįstos, 
Komisija patvirtina būtinas Bendrijos 
priemones 7 straipsnio 2a dalyje nustatyta 
tvarka. Jeigu nacionalinės priemonės yra 
nepagrįstos, Komisija praneša apie tai 
visoms valstybėms narėms ir konsultuotoms 
suinteresuotoms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su naujosiomis komitologijos sprendimo nuostatomis, 
ypač įtraukiant „reguliavimo komitetą su priežiūra“, nes atitinkamos priemonės yra bendro 
pobūdžio, ir skirtos iš dalies keisti neesmines teisėkūros projekto dalis.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 94
2 straipsnio 10a skirsnis (naujas)

15 straipsnio 5 dalis (Direktyva 93/42/EEB)

(10a) 15 straipsnio 5 dalis keičiama taip:
„Klinikiniai tyrimai turi būti vykdomi, 
vadovaujantis X straipsnio nuostatomis. X 
straipsnio nuostatos gali būti pakeistos, 
laikantis 7 straipsnio 2a dalyje numatytos 
tvarkos.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su naujosiomis komitologijos sprendimo nuostatomis, 
ypač įtraukiant „reguliavimo komitetą su priežiūra“, nes atitinkamos priemonės yra bendro 
pobūdžio, skirtos iš dalies keisti neesmines teisėkūros projekto dalis.
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 95
2 straipsnio 13 skirsnis

20 straipsnio 2 ir 3 dalys (Direktyva 93/42/EEB)

2. Konfidencialia nelaikoma tokia 
informacija:
(a) informacija apie asmenų, atsakingų už 
prietaisų pateikimą rinkai, registraciją pagal 
14 straipsnio nuostatas;
(b) kompetentingos institucijos budrumo 
ataskaitos pagal 10 straipsnio 3 dalį;
(c) duomenys, susiję su išduotais, pakeistais, 
papildytais, sustabdytais, panaikintais ar 
neišduotais sertifikatais.

2. Konfidencialia nelaikoma tokia 
informacija:
(a) informacija apie asmenų, atsakingų už 
prietaisų pateikimą rinkai, registraciją pagal 
14 straipsnio nuostatas;
(b) kompetentingos institucijos budrumo 
ataskaitos pagal 10 straipsnio 3 dalį;
(c) duomenys, susiję su išduotais, pakeistais, 
papildytais, sustabdytais, panaikintais ar 
neišduotais sertifikatais;

(ca) duomenų santrauka ir duomenys apie 
IIb ir III klasės prietaisus.

3. Komisija, vadovaudamasi 7 straipsnio 2 
dalyje numatyta tvarka, gali nustatyti 
sąlygas, kuriomis visuomenei gali būti 
prieinama kita informacija, būtent IIb ir III 
klasės prietaisų gamintojas gali būti 
įpareigotas parengti ir pateikti visuomenei 
su prietaisais susijusios informacijos ir 
duomenų santrauką.

3. Komisija, vadovaudamasi 7 straipsnio 2 
dalyje numatyta tvarka, gali nustatyti 
sąlygas, kuriomis visuomenei gali būti 
prieinama kita informacija.

Or. en

Pagrindimas

Duomenys apie IIb ir III klasės prietaisus niekuomet neturėtų būti laikomi konfidencialiais. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 96
2 straipsnio 14a skirsnis (naujas)

21a straipsnis (naujas) (Direktyva 93/42/EEB)

(14a) Įterpiamas toks 21a straipsnis:
„21a straipsnis
Europiniai pakartotinio perdirbimo 
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standartai
Per 24 mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos ir pasitarus su Europos 
vaistų vertinimo agentūra (EMEA), 
Komisija, vadovaudamasi 7 straipsnyje 
pateikta procedūra, nustato išsamias 
Europos pakartotinio perdirbimo standartų 
taisykles. 
Šios taisyklės numato moksliškai pagrįstas 
technines rekomendacijas naudotų 
(vienkartinio arba daugkartinio 
naudojimo) medicinos prietaisų 
pakartotiniam perdirbimui ir yra nuolat 
atnaujinamos, siekiant užtikrinti aukštą 
pacientų apsaugos lygį, vadovaujantis 
prevencijos principais.
Valstybėse narėse, kurių nacionaliniai 
įstatymai nenumato pakartotinio 
perdirbimo arba perdirbtų medicinos 
prietaisų naudojimo, nustatomos išsamios 
privalomos patikros vietose taisyklės, 
kurias vykdo kompetentingos nacionalinės 
institucijos. Šių valstybių narių 
kompetentingos institucijos taip pat 
kontroliuoja medicinos prietaisų 
naudojimą, pvz., nustatant, kiek kartų 
prietaisai buvo naudoti gydymui arba 
chirurginiams tikslams, ir parduotų/ 
perdirbtų/ pašalintų prietaisų skaičių, 
norint suteikti patikimus duomenis apie 
neleistiną pakartotinį perdirbimą.“ 

Or. en

Pagrindimas

Net ir neįteisintas pakartotinis naudotų medicinos prietaisų perdirbimas vienkartiniam arba 
daugkartiniam naudojimui yra plačiai paplitęs visose ES valstybėse narėse. Kadangi 
neprofesionalus pakartotinis perdirbimas gali sudaryti rimtą pavojų pacientų sveikatai 
(ligoninių infekcija, kt.), įstatymų leidėjų prašoma parengti rekomendacijas dėl medicinos 
prietaisų perdirbimo. Bendro pobūdžio klausimas, ar leisti pakartotinį perdirbimą, ar ne, 
paliekamas spręsti valstybių narių nuožiūra. Tačiau jei pakartotinis perdirbimas valstybėje 
narėje yra laikomas neteisėtu, turi būti užtikrinta griežta pacientų saugumo kontrolė ir 
stebėjimas.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 97
4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 pastraipa

1. Valstybės narės priima ir [12 mėnesių po 
paskelbimo] skelbia įstatymus, taisykles ir 
administracines nuostatas, kurių reikia 
atitikčiai šiai direktyvai užtikrinti. Jos 
nedelsdamos praneša Komisijai šių nuostatų 
tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos 
koreliacinę lentelę.

1. Valstybės narės priima ir [24 mėnesių po 
paskelbimo] skelbia įstatymus, taisykles ir 
administracines nuostatas, kurių reikia 
atitikčiai šiai direktyvai užtikrinti. Jos 
nedelsdamos praneša Komisijai šių nuostatų 
tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos 
koreliacinę lentelę.

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

Valstybės narės taiko šias nuostatas nuo [24
mėnesių po perkėlimo į nacionalinės teisės 
aktus].

Or. pl

Pagrindimas

Ilgesnis nuostatų įgyvendinimo laikotarpis sudaro sąlygas geresniam direktyvos 
įgyvendinimui.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 98
I priedo 1 skirsnio –a punktas (naujas)

I priedo 1 dalis (Direktyva 90/385/EEB)

(-a) 1 dalis pakeičiama šitaip:
„1. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad implantuoti
nurodytomis sąlygomis ir tikslais 
nepakenktų aplinkai, pacientų sveikatai
arba saugai. Jie neturi kelti rizikos juos 
implantuojantiems arba tam tikrais atvejais 
kitiems asmenims.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES iniciatyvą dėl geresnio reguliavimo, siekiant aplinkos įstatymų ir kitų 
bendrijos įstatymų kompleksinio taikymo ir derinant šias direktyvas su ES direktyva dėl 
medicinos preparatų žmonėms, pateikiama tikslesnė nuoroda į bendrus šių direktyvų ir 
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REACH tikslus. Nesant kompleksinio įstatymų dėl prietaisų ir REACH taikymo, nebūtų 
tinkamai atsižvelgta į įvairius sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos aspektus, siekiant 
spręsti šiuos klausimus pacientų naudai, o tai neracionaliai paveiktų medicinos praktiką ir 
sveikatos apsaugos paslaugų kokybę.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 99
I priedo 1 skirsnio –a punktas (naujas)

I priedo 3 dalis (Direktyva 90/385/EEB)

(-a) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Gamintojo nustatytu veikimo 
laikotarpiu 1 ir 2 punktuose nurodytos 
charakteristikos ir veikimas neturi kelti 
pavojaus aplinkai, pacientų arba tam 
tikrais atvejais kitų asmenų sveikatai ir 
saugai, jeigu prietaisas patiria išorinius 
poveikius, kurie gali atsirasti įprastinėmis 
naudojimo sąlygomis.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES iniciatyvą dėl geresnio reguliavimo, siekiant aplinkos įstatymų ir kitų 
bendrijos įstatymų kompleksinio taikymo ir derinant šias direktyvas su ES direktyva dėl 
medicinos preparatų žmonėms, pateikiama tikslesnė nuoroda į bendruosius šių direktyvų ir 
REACH tikslus. Nesant kompleksinio įstatymų dėl prietaisų ir REACH taikymo, nebūtų 
tinkamai atsižvelgiama į įvairius sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos aspektus, siekiant 
spręsti šiuos klausimus pacientų naudai, o tai neracionaliai paveiktų medicinos praktiką ir 
sveikatos apsaugos paslaugų kokybę.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 100
I priedo 1 skirsnio 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 

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

taikomus reikalavimus, atsižvelgiant į 
kūrimo gyvavimo ciklo, rizikos valdymo, 
patvirtinimo ir patikrinimo principus. 
Patvirtinimo sąvoka visuomet turėtų būti 
pagrįsta atitinkamų medicinos prietaisų
keliamų pavojų klasifikavimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinimo principų požiūriu turi būti atsižvelgiama į egzistuojančią realią riziką. 
Reikalavimai, keliami neurochirurgijoje naudojamų robotų programinei įrangai, be abejonės, 
labai skiriasi nuo reikalavimų, keliamų ultravioletinių lempų, kietinančių sintetines dantų 
plombas, programinei įrangai. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 101
I priedo 1 aa skirsnis (naujas)

I priedo 9a skirsnis (naujas) (Direktyva 90/385/EEB)

(aa) Įterpiamas toks 9a punktas:
„9a. Prietaiso dalys, kurios gali būti 
pavojaus šaltinis, turi būti projektuojamos 
ir gaminamos taip, kad montuojant arba 
keičiant atitinkamas prietaiso dalis nebūtų 
daroma klaidų. Turi būti suteikiama 
vienoda informacija apie judančias dalis ir 
(arba) korpuso dalis, kai, siekiant išvengti 
pavojaus, reikia žinoti judėjimo kryptį.
Jei būtina, instrukcijose turi būti 
suteikiama daugiau duomenų apie keliamą 
pavojų. Kai pavojaus šaltinis yra 
netinkamas jungimas, prietaisas turi būti 
projektuojamas taip, kad tokia jungimo 
galimybės nebūtų įmanoma, arba, 
priešingu atveju, būtina pateikti duomenis 
apie jungimo dalis, ir, jei reikia, jungimo 
priemones.“

Or. de
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Pagrindimas

Medicinos prietaisai, nekeliantys pavojaus žmogaus gyvybei, turi atitikti elementarius 
projektavimo principus, kaip tai numatyta Mašinų direktyvoje. Atsižvelgiant į pasitaikančią 
neigiamą patirtį, šie principai turėtų būti įtraukti į galiojančią direktyvą.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 102
I priedo 1b punktas

I priedo 10 skirsnis (Direktyva 90/385/EEB)

10. 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 
turi būti tikrinami taikant metodus, 
analogiškus nurodytiesiems Direktyvoje
2001/83/EB. 

10. 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 
turi būti tikrinami taikant atitinkamus 
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 medžiagos, 
kaip medicinos prietaiso dalies, naudingumą 
ir atsižvelgusi į saugumą, kokybę ir 
numatytą šio prietaiso paskirtį, prašo vienos 
iš kompetentingų institucijų, kurias 
valstybės narės paskiria vadovaudamosi 
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, 
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atsižvelgia į gamybos procesą ir duomenis, 
susijusius su medžiagos, kaip prietaiso 
sudedamosios dalies, naudojimo 
naudingumu, kurį nustato 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.

Medžiagoms, kurios yra žmogaus kraujo 
preparatai, notifikuotoji įstaiga, patikrinusi 
konkrečios medžiagos, kaip medicinos 
prietaiso dalies, naudingumą ir atsižvelgusi į 
numatytą šio prietaiso paskirtį, prašo
Europos vaistų vertinimo agentūros
(EMEA) pateikti mokslinę nuomonę apie tos 
medžiagos kokybę ir saugą. Nuomonė 
parengiama per 210 darbo dienų. Teikdama 
savo nuomonę, Europos vaistų vertinimo 
agentūra (EMEA) atsižvelgia į gamybos 
procesą ir duomenis, susijusius su 
medžiagos, kaip prietaiso sudedamosios 
dalies, naudojimo naudingumą, kurį 
nustato notifikuotoji įstaiga.

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 
santykiui.

Jeigu pagalbinė medžiaga, kuri yra 
medicinos prietaiso sudedamoji dalis, yra 
keičiama, 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.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant laiku ir veiksmingai įvertinti produkto saugumą ir kokybę, turėtų būti išsaugota 
galiojanti sistema, kuri leidžia notifikuotosioms įstaigoms tartis su bet kuria iš atitinkamų 
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nacionalinių institucijų. Medžiagos naudingumas negali būti vertinamas pirmiausia 
neatsižvelgiant į tos medžiagos kokybę ir saugumą. Notifikuotoji įstaiga, atlikdama galutinį 
medicinos prietaiso vertinimą, privalo atsižvelgti į institucijos nuomonę.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 103
I priedo 1c punktas

I priedo 10a skirsnis (Direktyva 90/385/EEB)

10a. Jeigu prietaiso sudedamoji dalis yra 
produktas, kuris, atskirai vartojamas, gali 
būti laikomas iš žmogaus audinių gauta
medžiaga, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali daryti papildomą poveikį, to 
produkto kokybė, sauga ir naudingumas turi 
būti tikrinami taikant metodus, analogiškus 
nurodytiesiems Reglamente EB Nr. […] [dėl 
pažangių gydymo metodų, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 726/2004].

10a. Jeigu prietaiso sudedamoji dalis yra 
produktas, kuris, atskirai vartojamas, gali 
būti laikomas vaistu pažangiems gydymo 
metodams, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali daryti papildomą poveikį, to 
produkto kokybė, sauga ir naudingumas turi 
būti tikrinami taikant metodus, analogiškus 
nurodytiesiems Direktyvos 2001/83/EB I 
priedo IV skirsnio 5 punkte ir Reglamente 
EB Nr. […] [dėl pažangių gydymo metodų, 
iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004].

Notifikuotoji įstaiga, patikrinusi produkto, 
kaip medicinos prietaiso dalies, naudingumą 
ir atsižvelgusi į numatytą šio prietaiso 
paskirtį, prašo [pažangių gydymo metodų 
komiteto] pateikti mokslinę nuomonę apie 
šios medžiagos kokybę ir saugą. [Pažangių 
gydymo metodų komitetas], teikdamas savo 
nuomonę, atsižvelgia į gamybos procesą ir 
duomenis, susijusius su produkto, kaip 
prietaiso sudedamosios dalies, naudojimu.“

Notifikuotoji įstaiga, patikrinusi produkto, 
kaip medicinos prietaiso dalies, naudingumą 
ir atsižvelgusi į numatytą šio prietaiso 
saugumą, kokybę ir paskirtį, prašo Europos 
vaistų vertinimo agentūros (EMEA) pateikti 
mokslinę nuomonę apie šios medžiagos 
kokybę ir saugą.

Or. de

Pagrindimas

Sudėtinėse medžiagose gali būti genų ir ląstelių terapijos medžiagų arba iš žmogaus audinių 
pagamintų produktų. 

Notifikuotoji įstaiga negali įvertinti medžiagos naudingumo, neatsižvelgdama pirmiausia į tos 
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medžiagos kokybę ir saugumą. EMEA yra atsakinga už išsamų medžiagos saugumo ir kokybės 
vertinimą. Atlikdama medicinos prietaiso galutinį vertinimą, notifikuotoji įstaiga privalo 
atsižvelgti į EMEA nuomonę.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 104
II priedo 1 skirsnio a punktas

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

1. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad naudojami nustatytomis 
sąlygomis ir pagal paskirtį ir, jeigu taikoma, 
remiantis numatomų vartotojų techninėmis 
žiniomis, patirtimi, išsilavinimu ar 
kvalifikacija, jie nepakenktų nei pacientų 
klinikinei būklei, nei jų saugai, nei vartotojų 
arba, jeigu taikoma, kitų asmenų saugai ir 
sveikatai, jei pavojai, kurie gali būti susiję su 
jų numatytu naudojimu, yra priimtini 
palyginti su nauda pacientui ir jei prietaisai 
yra aukšto sveikatos apsaugos ir saugos 
lygio. Kartu kiek įmanoma turi būti 
mažinami pavojai, kuriuos dėl ergonominių 
prietaiso savybių ir jam numatytos vartotojų 
aplinkos gali sukelti vartotojo klaida.

1. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad naudojami nustatytomis 
sąlygomis ir pagal paskirtį, ypač 
atsižvelgiant į tai, ar prietaisas yra skirtas 
profesionaliam naudojimui, ar ne, jie 
nepakenktų nei pacientų klinikinei būklei, 
nei jų saugai arba aplinkai, nei vartotojų 
arba, jeigu taikoma, kitų asmenų saugai ir 
sveikatai, jei pavojai, kurie gali būti susiję su 
jų numatytu naudojimu, yra priimtini 
palyginti su nauda pacientui ir jei prietaisai 
yra aukšto aplinkos, sveikatos apsaugos ir 
saugos lygio. Gamintojas įvertina ir siekia 
sumažinti potencialius pavojus, kuriuos dėl 
priežasčių, susijusių su ergonominėmis 
prietaiso savybėmis ir jam numatyta 
vartotojų aplinka, gali sukelti vartotojo 
klaida.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES iniciatyvą dėl geresnio reguliavimo, siekiant aplinkos įstatymų ir kitų 
bendrijos įstatymų kompleksinio taikymo ir derinant šias direktyvas su ES direktyva dėl 
medicinos preparatų žmonėms, pateikiama tikslesnė nuoroda į bendrus šių direktyvų ir 
REACH tikslus. Nesant kompleksinio įstatymų dėl prietaisų ir REACH taikymo, nebūtų 
tinkamai atsižvelgta į įvairius sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos aspektus, siekiant 
spręsti šiuos klausimus pacientų naudai, o tai neracionaliai paveiktų medicinos praktiką ir 
sveikatos apsaugos paslaugų kokybę. 

Nuoroda į „išsilavinimą ir kvalifikaciją“, kaip ir į „vartotojo klaidas“ gali sukelti painiavą ir 
skirtingas interpretacijas. Iš esmės yra svarbu žinoti, ar produktas yra skirtas naudoti
profesionaliai, ar ne, ir ar buvo atlikta prietaiso rizikos analizė jį projektuojant.
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 105
II priedo 1 skirsnio aa punktas (naujas)

I priedo 6a skirsnis (naujas) (Direktyva 93/42/EEB)

 (aa) Įterpiamas toks 6a skirsnis:
„6a. Pakartotinio perdirbimo požiūriu 
gamintojai ir (arba) įgaliotieji atstovai 
visoje Europos Sąjungoje turi vienodai 
deklaruoti savo produktus.

 Nurodydamas produktą, kaip vienkartinio 
naudojimo prietaisą, gamintojas ir (arba) 
jo atstovas turi įrodyti, kad atitinkama 
medžiaga gali būti naudojama tik vieną 
kartą, jis taip pat nustato ypatybes ir 
techninius veiksnius, kurie sudaro pavojų 
tuo atveju, jei produktas yra naudojamas 
kaip daugkartinio naudojimo prietaisas. 
Gamintojas ir (arba) jo atstovas taip pat 
nurodo technines sąlygas, kurių pagrindu 
produktas gali būti projektuojamas ir 
gaminamas kaip daugkartinio naudojimo 
prietaisas.

 Jei medžiaga yra laikoma daugkartinio 
naudojimo prietaisu, gamintojas arba jo 
atstovas pateikia išsamią dokumentaciją 
apie saugų prietaiso pakartotinį 
perdirbimą.“

Or. en

Pagrindimas

Naudojamų medicinos prietaisų klasifikavimas šiuo metu paliekamas gamintojams, o jo 
vykdymas nėra visuomet suprantamas. Kartais jie yra projektuojami ir teikiami į rinką kaip 
vienkartinio naudojimo produktai, kartu taip skatinant jų pardavimus ir didinant pelną, kai 
yra lengvai įmanoma daugkartinio naudojimo prietaisų gamyba ir techninis projektavimas. 
Ekonominės priežastys gali versti ligonines ir gydytojus vienkartinio naudojimo produktus 
naudoti pakartotinai, trūkstant priemonių arba kai trūksta žinių, kaip juos valyti arba 
tinkamai prižiūrėti. Tai sudaro rimtą pavojų pacientams, platinant ligoninėse infekcijas, kt. 
Todėl siūloma reikalauti gamintojo pagrindimo, deklaruojant produktą kaip vienkartinio 
naudojimo prietaisą. 
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 106
II priedo 1 skirsnio b punktas

I priedo 7.4 skirsnis (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 
turi būti tikrinami taikant metodus, 
analogiškus nurodytiesiems Direktyvoje 
2001/83/EB.

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 
turi būti tikrinami taikant atitinkamus 
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 medžiagos, 
kaip medicinos prietaiso dalies, naudingumą 
ir atsižvelgusi į numatytą šio prietaiso 
saugumą, kokybę ir paskirtį, prašo vienos iš 
kompetentingų institucijų, kurias valstybės 
narės paskiria, vadovaudamosi 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 duomenis, susijusius su 
medžiagos, kaip prietaiso sudedamosios 
dalies, naudojimo naudingumą, kurį 
nustato notifikuotoji įstaiga.

Kitų medžiagų atveju notifikuotoji įstaiga, 
patikrinusi konkrečios medžiagos, kaip 
medicinos prietaiso dalies, naudingumą ir 

Medžiagoms, kurios yra žmogaus kraujo 
preparatas, notifikuotoji įstaiga, patikrinusi 
konkrečios medžiagos, kaip medicinos 
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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.

prietaiso dalies, naudingumą ir atsižvelgusi į 
numatytą šio prietaiso paskirtį, prašo
Europos vaistų vertinimo agentūros
(EMEA) pateikti mokslinę nuomonę apie tos 
medžiagos kokybę ir saugą. Nuomonė 
parengiama per 210 darbo dienų. Teikdama 
savo nuomonę, Europos vaistų vertinimo 
agentūra (EMEA) atsižvelgia į gamybos 
procesą ir duomenis, susijusius su 
medžiagos, kaip prietaiso sudedamosios 
dalies, naudojimo naudingumą, kurį 
nustato notifikuotoji įstaiga.

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 
santykiui.

Jeigu pagalbinė medžiaga, kuri yra 
medicinos prietaiso sudedamoji dalis, yra 
keičiama, 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.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant laiku ir veiksmingai įvertinti produkto saugumą ir kokybę, turėtų būti išlaikyta 
galiojanti sistema, kuri notifikuotosioms įstaigoms leidžia tartis su bet kuria atitinkama 
nacionaline institucija. Užduotis įvertinti medžiagos, kaip medicinos prietaiso dalies, 
naudingumą paliekama vertinimo įstaigai, kuri yra atsakinga už viso prietaiso vertinimą.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 107
II priedo 1 skirsnio b punktas

I priedo 7.4 skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)
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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 
turi būti tikrinami taikant metodus, 
analogiškus nurodytiesiems Direktyvoje 
2001/83/EB.

7.4.1 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 
turi būti tikrinami taikant metodus, 
atsižvelgiant į prietaiso paskirtį, nurodytus
Direktyvoje 2001/83/EB.

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.

7.4.2 Medžiagoms, kurios nurodytos 
pirmojoje dalyje, notifikuotoji įstaiga, 
patikrinusi medžiagos, kaip medicinos 
prietaiso dalies, naudingumą ir atsižvelgusi į 
numatytą šio prietaiso paskirtį, prašo pateikti 
mokslinę nuomonę apie šios medžiagos 
kokybę, saugą ir klinikinį poveikio/rizikos 
santykį, naudojant šią medžiagą prietaisui.
Teikiant šią mokslinę nuomonę,
atsižvelgiama į gamybos procesą ir 
duomenis, susijusius su medžiagos, kaip 
prietaiso sudedamosios dalies, naudojimu.

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 

7.4.3 Notifikuotoji įstaiga kreipiasi, 
prašydama pateikti mokslinę nuomonę, 
apie kurią kalbama antrojoje dalyje, į vieną
iš kompetentingų institucijų, kurias 
valstybės narės paskiria, vadovaudamosi 
Direktyva 2001/83/EB. 

Ši kompetentinga institucija, 
vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 
726/2004 (*) nuostatomis, pateikia 
mokslinę nuomonę notifikuotajai įstaigai, 
arba nukreipia notifikuotąją įstaigą į 
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prietaiso sudedamosios dalies, naudojimu. Europos vaistų vertinimo agentūrą 
(EMEA) per savo komitetus, prašydama 
pateikti mokslinę nuomonę.
7.4.4 Tuo atveju, kai viena sudėtinių 
prietaiso dalių yra žmogaus kraujo 
preparatas, notifikuotoji įstaiga, 
patvirtinusi medžiagos, kuri naudojama 
medicinos prietaisui, naudingumą, ir 
atsižvelgdama į prietaiso paskirtį, prašo 
Europos vaistų vertinimo agentūros 
(EMEA) pateikti mokslinę nuomonę apie
medžiagos kokybę, saugumą ir medžiagos 
naudojimo prietaisui gydymui 
naudos/rizikos santykį. Teikdama 
nuomonę, EMEA atsižvelgia į gamybos 
procesą ir į informaciją, susijusią su 
medžiagos naudojimu prietaisui.

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 
(***).

7.4.5 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 
santykiui.

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.
Kai atitinkama kompetentinga vaistų 
institucija (t.y. viena iš tų, kuri dalyvauja 
pirminėse konsultacijose) turi duomenų 
apie pagalbinę medžiagą, apie tai, kad 
medicinos prietaisui naudojama medžiagą 
galėtų turėti įtakos numatytam naudos ir 
rizikos santykiui, ji pateikia notifikuotajai 
įstaigai patikslintą mokslinę nuomonę. 
Notifikuotoji įstaiga atsižvelgia į patikslintą 
mokslinę nuomonę ir dar kartą peržiūri 
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savo atitikties vertinimo procedūros 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 108
II priedo 1 skirsnio c punktas

I priedo 7.4a skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

7.4a. Jeigu prietaiso sudedamoji dalis yra 
produktas, kuris, atskirai vartojamas, gali 
būti laikomas iš žmogaus audinių gauta
medžiaga, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali daryti papildomą poveikį, to 
produkto kokybė, sauga ir naudingumas turi 
būti tikrinami taikant metodus, kurie yra 
analogiški nurodytiesiems Reglamente EB 
Nr. […] [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004].

7.4a. Jeigu prietaiso sudedamoji dalis yra 
produktas, kuris, atskirai vartojamas, gali 
būti laikomas vaistu pažangiems gydymo 
metodams, kaip apibrėžta [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
[…] (**) [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004] 2 straipsnio 2 dalyje], kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali daryti papildomą poveikį, to 
produkto kokybė, sauga ir naudingumas turi 
būti tikrinami taikant metodus, kurie yra 
analogiški nurodytiesiems Reglamente EB 
Nr. […] [dėl pažangių gydymo metodų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004].

Notifikuotoji įstaiga, patikrinusi produkto, 
kaip medicinos prietaiso dalies, naudingumą 
ir atsižvelgusi į numatytą šio prietaiso 
paskirtį, prašo [pažangių gydymo metodų 
komiteto] pateikti mokslinę nuomonę apie 
šios medžiagos kokybę ir saugą. [Pažangių 
gydymo metodų komitetas], teikdamas savo 
nuomonę, atsižvelgia į gamybos procesą ir 
duomenis, susijusius su produkto, kaip 
prietaiso sudedamosios dalies, naudojimu.

Notifikuotoji įstaiga, patikrinusi produkto, 
kaip medicinos prietaiso dalies, naudingumą 
ir atsižvelgusi į numatytą šio prietaiso 
saugumą, kokybę ir paskirtį, prašo Europos 
vaistų vertinimo agentūros (EMEA) pateikti 
mokslinę nuomonę apie šios medžiagos 
kokybę ir saugą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant laiku ir efektyviai savikainos požiūriu įvertinti produkto saugumą ir kokybę, turėtų 
būti išlaikyta galiojanti sistema, kuri leidžia notifikuotosioms įstaigoms tartis su bet kuria iš 
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atitinkamų nacionalinių institucijų. Uždavinys įvertinti medžiagos, kaip medicinos prietaiso 
dalies naudingumą, tenka vertinimo institucijai, atsakingai už bendrą prietaiso vertinimą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 109
II priedo 1 skirsnio ca punktas (naujas)

I priedo 7.5 skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

(ca) 7.5 skirsnis pakeičiamas šitaip: 
„Prietaisai projektuojami ir gaminami taip, 
kad būtų kiek galima labiau sumažinti 
pavojai, kuriuos kelia medžiagos, 
išsiskirdamos iš prietaiso. Prietaisuose 
neturi būti medžiagų, kurios 
klasifikuojamos kaip kancerogenai, 
mutagenai arba toksinės žmogaus 
reprodukcijai medžiagos, išskyrus atvejus, 
kai prietaisų be šių medžiagų nėra.“

Or. en

Pagrindimas

CMR medžiagų naudojimas plataus vartojimo ir kosmetikos medžiagoms ir preparatams jau 
yra uždraustas ES įstatymais. Be to, kai kurie ftalatai, kurie toksiški reprodukcijai, buvo 
uždrausti naudoti žaislų gamyboje. Tačiau tokių ftalatų, esančių medicinos prietaisuose, 
poveikis gali būti gerokai didesnis. Pacientai priklauso jautriai gyventojų kategorijai, todėl 
neturėtų be reikalo patirti CMR medžiagų poveikio. Būtina paaiškinti, kad medicinos 
prietaisai, kuriuose yra CMR medžiagų, netenkina pagrindinių reikalavimų, kai yra saugesnių 
prietaisų, kuriuose CMR medžiagų nėra. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 110
II priedo 1 skirsnio ca punktas (naujas)

I priedo 7.5 skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

(ca) 7.5 skirsnis pakeičiamas šitaip:
„Prietaisuose neturi būti medžiagų, kurios 
klasifikuojamos kaip kancerogenai, 
mutagenai arba išskiria 1 ir 2 kategorijos 
toksinus ir kelia pavojų didelės rizikos 
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grupėms, pavyzdžiui, pirmagimiams, 
nėščioms moterims ir pacientams, kuriems 
atliekama hemodializė arba pakartotiniai 
kraujo produktų perpylimai, išskyrus tuos 
atvejus, kai nėra saugesnių alternatyvų.“

Or. en

Pagrindimas

CMR medžiagas yra draudžiama – dėl suprantamų priežasčių – naudoti tokiems produktams, 
kaip kosmetika arba žaislai. Tai leidžia uždrausti jų naudojimą ir medicinos prietaisams, bent 
jau pažeidžiamai gyventojų daliai, kai yra saugesnių alternatyvų.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 111
II priedo 1 skirsnio da punktas (naujas)

I priedo 9.4. skirsnis (naujas) (Direktyva 93/42/EEB)

(da) Pridedamas toks 9.4. skirsnis:
„9.4. Prietaiso dalys, kurios gali būti 
pavojaus šaltinis, turi būti projektuojamos 
ir gaminamos taip, kad montuojant arba 
keičiant atitinkamas prietaiso dalis nebūtų 
daroma klaidų. Turi būti suteikiama 
vienoda informacija apie judančias dalis ir 
(arba) korpuso dalis, kai, siekiant išvengti 
pavojaus, reikia žinoti judėjimo kryptį.
Jei būtina, instrukcijose turi būti daugiau 
informacijos apie keliamą pavojų. Kai 
pavojaus šaltinis yra netinkamas jungimas, 
prietaisas turi būti suprojektuotas taip, kad 
tokia jungimo galimybė nebūtų galima, 
arba, priešingu atveju, būtina pateikti 
duomenis apie jungimo dalis, ir, jei reikia, 
jungimo priemones.“

Or. de

Pagrindimas

Medicinos prietaisai, nekeliantys pavojaus žmogaus gyvybei, turi atitikti elementarius 
projektavimo principus, kaip tai numatyta Mašinų direktyvoje. Atsižvelgiant į pasitaikančią 
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neigiamą patirtį, šie principai turi būti įtraukti į galiojančią direktyvą.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 112
II priedo 1 skirsnio 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 
vadovaujantis pažangiausioms 
technologijoms taikomus reikalavimus, 
atsižvelgiant į kūrimo gyvavimo ciklo, 
rizikos valdymo, patvirtinimo ir patikrinimo 
principus.

12.1a Jei prietaisų sudėtyje yra programinė 
įranga arba prietaisai patys yra medicininė 
programinė įranga, ji turi būti patvirtinta 
vadovaujantis pažangiausioms 
technologijoms taikomus reikalavimus, 
atsižvelgiant į kūrimo gyvavimo ciklo, 
rizikos valdymo, patvirtinimo ir patikrinimo 
principus. Patvirtinimo sąvoka turėtų remtis 
tam tikrų medicinos prietaisų keliamų
pavojų klasifikavimo pagrindu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į patvirtinimo principus, turėtų būti realiai vertinami egzistuojantys pavojai. 
Reikalavimai, keliami neurochirurgijoje naudojamų robotų programinei įrangai, be abejonės, 
labai skiriasi nuo reikalavimų, keliamų ultravioletinių lempų, kietinančių sintetines dantų 
plombas, programinei įrangai.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 113
II priedo 1 skirsnio 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 
vadovaujantis pažangiausioms
technologijoms taikomus reikalavimus, 
atsižvelgiant į kūrimo gyvavimo ciklo, 
rizikos valdymo, patvirtinimo ir patikrinimo 
principus.

12.1a Jei prietaisų sudėtyje yra programinė 
įranga arba prietaisai patys yra medicininė 
programinė įranga, ji turi būti patvirtinta 
vadovaujantis pažangiausioms 
technologijoms taikomus reikalavimus, 
atsižvelgiant į kūrimo gyvavimo ciklo, 
rizikos valdymo, patvirtinimo ir patikrinimo 
principus. Patvirtinimo išlaidos ir mastas 
turėtų būti atitinkamų pavojų klasifikavimo 
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pagrindas.

Or. it

Pagrindimas

Patvirtinimo sąvoka nėra aiški ir dėl to buvo vykdoma daug nebūtinų matavimų ir tyrimų. 
Pavyzdžiui, įvairūs paslaugų teikėjai atliko užklausas dėl mažų sterilizatorių ir karščio 
sterilizavimo prietaisų, tarp jų dėl finansinio pagrįstumo, kuris nėra proporcingos 
patvirtinimo procedūroms. Galima pagrįstai nuogąstauti, kad patvirtinimo sąvoka gali 
neproporcingai padidinti savikainą, nepadidinant pacientų saugumo. Patvirtinimo priemonių 
savikaina ir taikymo apimtis turėtų būti pagrįsta realiu egzistuojančios rizikos vertinimu.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 114
II priedo 1skirsnio g punkto II a punktas (naujas)

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

(iia) f punktas yra pakeičiamas šitaip:

„(f) jei reikia, nuoroda, kad prietaisas yra 
vienkartinis, kai jis yra numatytas naudoti 
tik vieną kartą vieninteliam pacientui“.

Or. es

Pagrindimas

Turi paaiškinta sąvokos „vienkartinis“ reikšmė, nes gamintojai ir notifikuotosios institucijos 
ją interpretuoja nevienodai. Priešingas traktavimas net buvo siūlomas suderintose ženklų 
taisyklėse, pvz., siūlant „vienkartinį“ prietaisą naudoti vienai medikų grupei vienos sesijos 
metu, dirbant su keletu pacientų; kitoje sesijoje ši grupė yra pakeičiamam kita. Ši 
interpretacija nebuvo priimta. Trūkstant paaiškinimų, šiuo požiūriu gali būti sudarytos 
sąlygos netinkamai naudoti prietaisus ir sukelti pacientų infekavimo pavojų.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 115
II priedo 1 skirsnio g punkto II a punktas (naujas)

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

(iia) f punktas yra pakeičiamas šitaip:
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„(f) jei reikia, nurodymas, kad gamintojo 
atsakomybė yra ribojama vienkartiniu 
naudojimu, šia nuoroda neatsisakant 
prietaiso pakartotinio perdirbimo, 
vadovaujantis patvirtinta procedūra.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu trūksta aiškumo dėl to, ką iš tikrųjų reiškia terminas „vienkartiniai medicinos 
prietaisai“. Pagal galiojančią direktyvą, reikalaujama, kad medicinos prietaisų ženkluose 
būtų nurodyta, kad prietaisas yra skirtas naudoti vienąkart (II priedo 13.3 skirsnio f punktas).  
Atsižvelgiant į tai, kad yra painiojami terminai, kai kuriose valstybėse narėse „vienkartinis“ 
reiškia beveik tą patį, ką ir „neperdirbamas“. Tačiau valstybėse narėse, kuriose 
kontroliuojamas pakartotinis perdirbimas, yra pripažįstama, kad pakartotinio perdirbimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas vadovaujantis objektyviais kriterijais, laikantis aukštos 
kokybės ir saugumo standartų. Todėl ženklas „vienkartinis“ turėtų apriboti gamintojo 
atsakomybę tik pirmuoju prietaiso naudojimu, o ne kaip nuoroda, kad jis yra tinkamas 
pakartotinai perdirbti.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 116
II priedo 1 skirsnio g punkto iia papunktis (naujas)

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

(iia) f punktas yra keičiamas šitaip: 
„(f) jei reikia, nurodymas, kad gamintojo 
atsakomybė yra ribojama vienkartiniu 
prietaiso naudojimu. Šiuo nurodymu nėra 
atsisakoma pakartotinio prietaiso 
perdirbimo, laikantis patvirtintos 
procedūros.“

Or. en

Pagrindimas

Būtina pašalinti neapibrėžtumą dėl ženklinimo „vienkartinis“ pasekmių. Siekiant išvengti to, 
kad jis yra suprantamas kaip pakartotinio perdirbimo atsisakymas, reikėtų paaiškinti, kad jis
nurodo tik gamintojo atsakomybę, o pakartotinis perdirbimas yra leidžiamas, kaip tai numato 
patvirtinta tvarka.
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Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 117
II priedo 1 skirsnio h punkto –i papunktis (naujas)

I priedo 13.6. skirsnio i punktas (Direktyva 93/42/EEB)

(-i) i punktas yra pakeičiamas šitaip:
„(i) Paskutiniosios naudojimo instrukcijų 
peržiūros data“.

Or. xm

Pagrindimas

Ši nuostata atsiranda Direktyvoje 98/79/EEB dėl medicinos prietaisų in vitro diagnostikos ir 
yra itin svarbi, atsižvelgiant į tai, kaip dažnai yra atnaujinamos naudojimo instrukcijos. Tai
leidžia vartotojams nustatyti, ar jų variantas nėra pasenęs. Tai dar svarbiau, kai nurodymai 
gali būti teikiami elektroniniu būdu. Pakeisti variantai dažnai yra tobulesni, pagrįsti 
patirtimi, įgyta naudojant prietaisą, siekiant išvengti įvairių nelaimių arba netinkamo 
prietaisų naudojimo. Todėl ši informacija yra svarbi prietaiso saugumui.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 118
II priedo 1 skirsnio 1a punktas (naujas)

I priedo 15 skirsnis (naujas) (Direktyva 93/42/EEB)

Įterpiamas toks 15 skirsnis:
15. Kai yra vertinama sudėtinė medžiaga, 
kompetentingos agentūros arba 
nacionalinės institucijos nuomonė turi būti 
parengta per 210 darbo dienų. 

Or. xm

Pagrindimas

Turi būti nustatyta galutinė nuomonės parengimo data taip, kad gamintojai žinotų, kad jų 
prietaisai per priimtiną laikotarpį gali pateikti į rinką.
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 119
II priedo 9 skirsnio c punkto vii papunktis

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

(vii) 4.4. skirsnio žodžiai „Neaktyvūs 
prietaisai“ yra pakeičiami žodžiu 
„Prietaisai“

(vii) 4.4. skirsnis pakeičiamas šitaip:

„4.4 16 straipsnis
Prietaisai, kurie yra konkrečiai skirti 
rentgeno nuotraukoms, priklauso IIa 
klasei. 
Pastaba: tai pirmiausia tinka tokiems 
fiksuojantiems prietaisams, kaip rentgeno 
spindulių detektoriai, ir netinka 
priemonėms, kurios naudojamos tolesniam 
atgaminimui arba saugojimui.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu yra siekiama išvengti pernelyg plataus ribojančių reikalavimų taikymo. 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Pakeitimas 120
II priedo 10 skirsnis

X priedo 1.1. dalies 1.1.1., 1.1.2. ir 1.1.3. skirsniai (Direktyva 93/42/EEB)

1.1.1. atitinkamos esamos mokslinės 
literatūros, susijusios su prietaiso sauga, 
veikimu, konstrukcijos charakteristikomis ir 
numatoma paskirtimi, kritiniu įvertinimu, 
kai:

1.1.1. atitinkamos esamos mokslinės 
literatūros, susijusios su prietaiso sauga, 
veikimu, konstrukcijos charakteristikomis ir 
numatoma paskirtimi, kritiniu įvertinimu, 
kai:

— esama prietaiso lygiavertiškumo 
prietaisui, su kuriuo yra susiję duomenys, 
įrodymų ir,

— esama prietaiso funkcijų, parodymų, 
naudos ir rizikos santykio ir gydymo 
efektyvumo lygiavertiškumo prietaisui, su 
kuriuo yra susiję duomenys, įrodymų ir, 

— duomenys tinkamai įrodo atitiktį 
atitinkamiems esminiams reikalavimams;

— duomenys tinkamai įrodo atitiktį 
atitinkamiems esminiams reikalavimams;
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1.1.2. arba visų atliktų klinikinių tyrimų 
rezultatų kritiniu įvertinimu; 

1.1.2. arba visų atliktų klinikinių tyrimų 
rezultatų kritiniu įvertinimu; 

1.1.3. arba 1.1.1 ir 1.1.2 skirsniuose 
nurodytų bendrų klinikinių duomenų kritiniu 
įvertinimu.

1.1.3. arba 1.1.1 ir 1.1.2 skirsniuose 
nurodytų bendrų klinikinių duomenų kritiniu 
įvertinimu ir biofizinio arba modeliavimo 
mokslinių tyrimų rezultatais, kurių 
pagrįstumas buvo įrodytas anksčiau.

Or. fr

Pagrindimas

1. Poskyriui 1.1.1: Būtina nurodyti, kokiais klinikinio vertinimo kriterijais remiantis yra 
nustatomas lygiavertiškumas.
2. Poskyriui 1.1.3: Šiuo pakeitimu sudaromos sąlygos 2 straipsnio (aukščiau) 2 pakeitimui
taikyti. Naujosios technologijos, apskritai susijusios su virtualia erdve, gali būti reikšmingos. 
Jų pranašumas yra tas, kad jos leidžia atsižvelgti į visus įmanomus scenarijus ir numatyti, 
kokį poveikį gali turėti medicinos prietaisas.
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