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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 
90/385/EEB ir 93/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl 
medicinos prietaisų direktyvų peržiūros
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0681)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnius, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0006/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomones (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

6a) Dėl esamo teisės normų 
neapibrėžtumo būtina aiškiau atskirti 
Direktyvą 92/42/EEB ir 1976 m. liepos 
27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
kosmetikos gaminiais, derinimo. Ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti pagrindinei 
numatytai gaminio paskirčiai. 
OL L 262, 1976 09 27, p. 169, su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 

  
1 OL C ...., 2006 00 00, p. ....
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2005/80/EB (OL L 303, 2005 11 22, p. 32).

Pagrindimas

Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje jau dabar skirtingai interpretuojamas Direktyvos 
93/42/EEB 1 straipsnio 5d dalis, atsižvelgiant į būtent šios direktyvos ir Direktyvos
76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių atribojimą. Siekiant užtikrinti  vienodą Europos teisės 
normų derinimą, reikia daugiau aiškumo. Ypatingą dėmesį skiriant gamintojo iš esmės 
numatytai paskirčiai, bus atsižvelgta į Europos Teisingumo Teismo sprendimus dėl tarpinių 
gaminių ir bus suderinta su šiais sprendimais.

Pakeitimas 2
6B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

6b) Direktyva 93/42/EEB ne visada 
vienareikšmiškai atribojima nuo kitų 
direktyvų, pavyzdžiui, Direktyvos 
2001/83/EB. Taigi būtina sudaryti 
nuorodų sąrašą, kuris padėtų visiems 
susijusiems asmenims nustatyti, kuri 
direktyva taikoma tam tikram gaminiui.

Pagrindimas

Kai kuriems gaminiams gali būti taikoma ir Direktyva 93/42/EEB, ir kitos direktyvos. Kad 
įstaigoms ir gamintojams būtų lengviau priimti sprendimus, ar gaminio apibrėžimas atitinka 
medicinos produkto apibrėžimą, direktyvoje turi būti numatyti įvairūs pavyzdžiai, iš kurių bus 
matyti, ar gaminiui turi būti taikoma Direktyva 93/42/EEB, ar ne. Tačiau šie pavyzdžiai 
neturėtų pakeisti sprendimų atskirais klausimais.

Pakeitimas 3
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Siekiant turėti daugiau įrodymų dėl 
pagal užsakymą gaminamų prietaisų 
gamintojų atitikties, reikėtų aiškiai 
nustatyti kitiems prietaisams jau taikomą 
reikalavimą – pateikus gaminį į rinką, 
sistemingai teikti institucijoms budrumo 
ataskaitas ir, siekiant teikti pacientams 
daugiau informacijos, reikėtų numatyti 
reikalavimą, kad Direktyvos 93/42/EEB 
VIII priede numatytas „patvirtinimas“ taip 
pat būtų teikiamas pacientui ir jame turi 
būti nurodytas gamintojo pavadinimas.

(9) Siekiant turėti daugiau įrodymų dėl 
pagal užsakymą gaminamų prietaisų 
gamintojų atitikties, reikėtų aiškiai 
nustatyti kitiems prietaisams jau taikomą 
reikalavimą – pateikus gaminį į rinką, 
sistemingai teikti institucijoms budrumo 
ataskaitas ir, siekiant teikti pacientams 
daugiau informacijos, reikėtų numatyti 
reikalavimą, kad Direktyvos 93/42/EEB 
VIII priede numatytą „patvirtinimą“ 
paskutinis tiekėjas bet kada galėtų 
parodyti pacientui ir prireikus išduoti 
patvirtinimo kopiją.
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Pagrindimas

Gamintojas pacientą dažniausiai mažai domina. Taigi būtų per daug sudėtinga išduoti 
patvirtinimą kiekvienam atskirai. Be to, tikslingiau yra, jei gydytojas kauptų duomenis.

Pakeitimas 4
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 
medicinos prietaisų apibrėžimą, ar jo 
neatitinka. Siekiant teisinio aiškumo, tokie 
sprendimai turėtų būti susiję tik su 
atskirais gaminiais, o ne su įvairiomis 
gaminių kategorijomis, ir skirti 
valstybėms narėms bei gamintojams. 
Vienas iš pagrindinių elementų 
apibrėžiant medicinos produktą yra 
gamintojo nustatyta paskirtis. Taigi prieš 
priimant sprendimą dėl gaminio 
apibrėžimo privalu išklausyti gamintoją.

Pagrindimas

Daugelis gaminių kategorijų apima daug gaminių, kurie ne visada turi vienodas 
charakteristikas ar paskirtį. Taigi sprendimai visada turėtų būti priimami atsižvelgiant į 
atskirą gaminį. Be to, gamintojo nustatyta paskirtis turi būti sudedamoji medicinos produkto 
apibrėžimo dalis, todėl gamintojai turi atlikti svarbų vaidmenį priimant sprendimus. 

Pakeitimas 5
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(15) Siekiant papildomai užtikrinti 
visuomenės sveikatą ir saugą, būtina 
pateikti nuostatas dėl nuoseklesnio 
sveikatos apsaugos priemones 
reglamentuojančių nuostatų taikymo. Ypač 
reikia užtikrinti, kad naudojant gaminį 
nekiltų pavojaus paciento sveikatai ar 
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saugumui. Gaminio vartojimo dažnumas 
visoje Europoje turi būti deklaruojamas 
vienodai. Be to, antrinio perdirbimo 
priemones iš esmės turi reglamentuoti 
atskiros valstybės.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad tas pats medicinos produktas nebūtų deklaruojamas vienoje šalyje kaip 
vienkartinio naudojimo, o kitoje – kaip daugkartinio naudojimo gaminys. Be to, antrinio 
perdirbimo atveju turėtų galioti vienodi higienos standartai. 

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 1A (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, medžiaga 
arba kitas gaminys, naudojamas atskirai 
arba kartu su kitais reikmenimis, įskaitant 
programinę įrangą, kurią jos gamintojo
specialiai numatė naudoti diagnostikoje ir 
kuri reikalinga tinkamam prietaiso
taikymui, ir kurį gamintojas numatė
naudoti žmogui:“

Pagrindimas

Į straipsnį turėtų būti įtraukta tik diagnostinė programinė įranga, o ne programinė įranga 
apskritai. Įrašius žodžius „medicinos tikslai“, kai kurie produktai gali būti neįtraukti į 
Direktyvos taikymo sritį. Dėl to vartotojai pasidarys nepatiklūs ir galbūt pacientai pradės 
naudoti nepatikrintus produktus.

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 1D PUNKTAS

1 straipsnio 4b pastraipa (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 

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], 
kurios ląstelių ar audinio sudėtyje yra tik 
negyvybingų ląstelių ar audinių ir  kuri 
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prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šios direktyvos 
nuostatas.

žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali turėti papildomą poveikį, tas 
prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šios direktyvos 
nuostatas.

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti tuos kombinuotus gaminius, kuriems taikomos direktyvos 93/42/EEB 
ir 90/385/EEB, kad tai būtų suderinta su Mikolasiko pranešimo dėl pažangių terapinių 
medicinos produktų koncepcija. Medicinos produktais turėtų būti laikomi ir atitinkamai 
vertinami tik tie produktai, kurių sudėtyje nėra gyvybingų audinių ir ląstelių ir kurie, be 
prietaisų daromo poveikio, gali turėti papildomą poveikį žmogaus organizmui. Visi kiti 
kombinuoti produktai turėtų būti klasifikuojami kaip pažangios terapijos produktai.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (NAUJAS)

4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka (Direktyva 90/385/EEB)

1a) 4 straipsnio 2 dalies antroji įtrauka 
pakeičiama taip:
– pagal užsakymą pagamintais prietaisais 
prekiaujama ir juos naudojama, jei jie 
atitinka 6 priede numatytas sąlygas ir jei 
prie jų pridedamas šiame priede 
nurodytas patvirtinimas, kurio kopija 
išduodama vienareikšmiškai 
identifikuotam pacientui jo prašymu. Pats 
patvirtinimas lieka pas gydantįjį gydytoją, 
jį bet kada turi būti galima pasiskaityti. 
Patvirtinime turi būti aiškiai apibrėžiamas 
gamintojas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti duomenų apsaugą, turėtų būti sudaryta galimybė užkoduoti ir taip įslaptinti 
paciento tapatybę. 
Gamintojas pacientą dažniausiai mažai domina. Taigi būtų per daug sudėtinga išduoti 
patvirtinimą kiekvienam atskirai. Be to, tikslingiau yra, jei gydytojas kauptų duomenis.
Patvirtinime turi būti aiškiai apibrėžiamas gamintojas. Gali pasitaikyti atvejų, kai vien tik 
pavadinimo (pavardės) nepakaks. 

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

1 dalyje nurodytų prietaisų atžvilgiu 
įgaliotasis atstovas praneša valstybės narės, 

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

kurioje yra registruota jo įmonė, 
kompetentingoms institucijoms savo 
įmonės adresą bei nurodo atitinkamų 
prietaisų kategoriją. Pakanka tai padaryti 
elektroniniu būdu. Be to, įgaliotasis 
atstovas turėtų būti pasirengęs atsakyti į 
kilsiančius klausimus.

Pagrindimas

Įgaliotojo atstovo įsipareigojimai turi būti kuo aiškiau apibrėžti.

Pakeitimas 10
2 STRAIPSNIO 1A (I) PUNKTAS

1 straipsnio 2 pastraipos a punkto įvadinė 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 
programinę įrangą, kurią jos gamintojo
specialiai numatė naudoti diagnostikoje 
ir kuri reikalinga tinkamam prietaiso
taikymui, ir kurį gamintojas numatė
naudoti žmogui:“

Pagrindimas

Į straipsnį turėtų būti įtraukta tik diagnostinė programinė įranga, o ne programinė įranga 
apskritai. Įrašius žodžius „medicinos tikslai“, kai kurie produktai gali būti neįtraukti į 
Direktyvos taikymo sritį. Dėl to vartotojai pasidarys nepatiklūs ir galbūt pacientai pradės 
naudoti nepatikrintus produktus.

Pakeitimas 11
2 STRAIPSNIO 1A (IA) DALIS (nauja)

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

ia) a punkto pabaigoje įrašomas šis 
sakinys:
„Bet kokie kontaktiniai lęšiai pagal šią 
direktyvą laikomi medicinos prietaisais;“

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad kontaktiniai lęšiai laikomi medicinos prietaisais.
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Pakeitimas 12
2 STRAIPSNIO 1E PUNKTAS

1 straipsnio 4b pastraipa (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], 
kurios ląstelių ar audinio sudėtyje yra tik 
negyvybingų ląstelių ar audinių ir  kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali turėti papildomą poveikį, tas 
prietaisas turi būti įvertintas ir jam 
išduodamas leidimas pagal šios direktyvos 
nuostatas.

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti tuos kombinuotus gaminius, kuriems taikomos direktyvos 93/42/EEB 
ir 90/385/EEB, kad tai būtų suderinta su Mikolasiko pranešimo dėl pažangių terapinių 
medicinos produktų koncepcija. Medicinos produktais turėtų būti laikomi ir atitinkamai 
vertinami tik tie produktai, kurių sudėtyje nėra gyvybingų audinių ir ląstelių ir kurie, be 
prietaisų daromo poveikio, gali turėti papildomą poveikį žmogaus organizmui. Visi kiti 
kombinuoti produktai turėtų būti klasifikuojami kaip pažangios terapijos produktai.

Pakeitimas 13
2 STRAIPSNIO 1F (IA) PUNKTAS (naujas)

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

ia) d punktas keičiamas taip:
„d) kosmetikos priemonės pagal 
Direktyvos 76/768/EEB nuostatas.
Gamintojo numatyta paskirtis yra svarbus 
kriterijus priimant sprendimą dėl to, ar 
gaminiui turi būti taikoma anksčiau 
minėtoji ar ši direktyva“.

Pagrindimas

Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje jau dabar skirtingai interpretuojama Direktyvos 
93/42/EEB 1 straipsnio 5d dalis, atsižvelgiant į būtent šios direktyvos ir Direktyvos 
76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių atribojimą. Siekiant užtikrinti  vienodą Europos teisės 
normų derinimą, reikia daugiau aiškumo. Ypatingą dėmesį skiriant gamintojo iš esmės 
numatytai paskirčiai, bus atsižvelgta į Europos Teisingumo Teismo sprendimus dėl tarpinių 
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gaminių ir bus suderinta su šiais sprendimais. 

</Amend>Pakeitimas </NumAm>14</NumAm>
<Article>2 STRAIPSNIO 1G PUNKTAS

1 straipsnio 6 pastraipa (Direktyva 93/42/EEB)<Article>

(g) 6 dalis išbraukiama. g) 6 dalis keičiama taip:
„6. Ši direktyva netaikoma Direktyvoje 
89/686/EEB numatytoms asmeninėms 
apsaugos priemonėms. Priimant 
sprendimą dėl to, ar gaminiui taikoma 
minėtoji, ar ši direktyva, ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas pagrindinei 
numatytai gaminio paskirčiai ir 
atitinkamam poveikio mechanizmui.

Pagrindimas

Kai gaminys apibrėžiamas kaip „medicinos prietaisas“, jam taip pat gali būti taikomos kitos 
direktyvos (pvz., dėl vaistinių preparatų, kosmetikos priemonių, asmeninių apsaugos 
priemonių ar įrenginių), priimant sprendimą dėl taikomos direktyvos remiamasi pagrindinės 
gaminio paskirties įvertinimu ir atitinkamu gaminio poveikio mechanizmu. Taip gamintojui ir 
kitiems suinteresuotiesiems  užtikrinamas teisinis aiškumas ir apibrėžtumas. 

</Amend>Pakeitimas</NumAm>15</NumAm>
2 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

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

1a) Prie 2 straipsnio 4a dalis įrašoma ši 
pastraipa:
„Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad užtikrintų, jog 
parduodant medicinos prietaisus 
Internetu, elektroniniu paštu ar kitaip 
platinant nekiltų pavojus vartotojo 
saugumui ir sveikatai ir būtų laikomasi 
visų šios direktyvos nuostatų.“

Pagrindimas

Ypač reikėtų stebėti, kaip Internetu prekiaujama medicinos prietaisais. Turi būti užtikrinta, 
kad kiti alternatyvūs platinimo būdai nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai. 

Pakeitimas 16
2 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

„– pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams pateikti į rinką ir pradėti 

„– pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams pateikti į rinką ir pradėti 
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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.“ 

naudoti, jei jie atitinka 11 straipsnyje ir 
VIII priede išdėstytus reikalavimus; IIa, IIb 
ir III klasių prietaisai turi turėti VIII priede 
numatytą sertifikatą, kurio kopija
pateikiama vienareikšmiškai 
identifikuotam pacientui jo prašymu. Pats 
patvirtinimas lieka pas paskutinįjį teikėją, 
jį bet kada turi būti galima pasiskaityti. 
Patvirtinime vienareikšmiškai 
apibrėžiamas gamintojas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti duomenų apsaugą, turėtų būti sudaryta galimybė užkoduoti ir taip įslaptinti 
paciento tapatybę. 
Gamintojas pacientą dažniausiai mažai domina. Taigi būtų per daug sudėtinga išduoti 
patvirtinimą kiekvienam atskirai. Be to, tikslingiau yra, jei gydytojas kauptų duomenis. 
Patvirtinime turi būti aiškiai apibrėžiamas gamintojas. Gali pasitaikyti atvejų, kai vien tik 
pavadinimo (pavardės) nepakaks. 

Pakeitimas 17
2 STRAIPSNIO 4B PUNKTAS

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

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Turėtų būti sudaryta galimybė, kad specialistai, naudodami šiuolaikines komunikacijos 
priemones (pvz., e. ženklinimas), suteiktų informacijos apie saugų ir tinkamą medicinos 
prietaiso naudojimą. Taigi reikėtų išbraukti naują 14 dalį ir pakeisti I priedo 13.1 dalį. 

Pakeitimas 18
2 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

13 straipsnio 1 pastraipos d punktas (Direktyva 93/42/EEB)

(d) IX priede pateiktoms klasifikacijos 
taisyklėms taikyti būtina priimti sprendimą, 
ar produktui yra taikomas kuris nors iš 1 

d) būtina priimti sprendimą, ar tam tikram 
produktui yra taikomas kuris nors iš 1 
straipsnio 2 dalies a–e punktuose pateiktų 
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straipsnio 2 dalies a–e punktuose pateiktų 
apibrėžimų,“;

apibrėžimų“; 

Pagrindimas

Sprendimai turi būti priimami atskirai atsižvelgiant į tam tikrą produktą, nes produktų 
kategorijos dažnai yra didžiulės, o tam tikros kategorijos atskiri produktai ne visada turi 
vienodas charakteristikas ar tokią pačią paskirtį.

Pakeitimas 19
2 STRAIPSNIO 6A PUNKTAS (naujas)

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

6a) 13 straipsnio 1 dalies pabaigoje 
įrašomas šis sakinys:
„7 straipsnyje minimas komitetas turi būti 
sudarytas iki 2009 m. gruodžio 31 d.“

Pagrindimas

Reikia nustatyti apribojimą (angl. sunset clause) atitinkamam komitologijos komitetui.

Pakeitimas 20
2 STRAIPSNIO 6B PUNKTAS (naujas)

13 straipsnio 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 93/42/EEB)

6b) 13 straipsnyje pridedama tokia 1a 
dalis:
1a) Pasitarus su atitinkamo produkto 
gamintoju pagal 1 straipsnį nustatomos 
priemonės, skirtos ir valstybės narėms, ir 
gamintojui. Priimdama tokius sprendimus 
Komisija atsižvelgia į visus teisinius 
aspektus (įskaitant šalių teismų 
sprendimus), taip pat į saugumą ir 
veiksmingumą, mokslinį vertinimą, 
medicininę naudą ir ankstesnį produkto 
naudojimą. Jei būtina, reikia konsultuotis 
su nepriklausomais ekspertais.

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 93/42/EEB 1 straipsnio 2a dalį gamintojo numatyta paskirtis yra 
sudedamoji medicinos prietaiso apibrėžimo dalis. Taigi prieš priimant sprendimą svarbu, kad 
gamintojas dalyvautų priimant atitinkamus sprendimus. Ar produktui taikoma Direktyva 
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93/42/EEB, galiausiai sprendžia Europos Teisingumo Teismas. Taigi gamintojams turėtų būti 
suteikta galimybė šiuo klausimu kreiptis į Europos Teisingumo Teismą. Priešingu atveju jie 
turės galimybę kreiptis į teismą tik pasitelkdami ilgai trunkančią procedūrą, numatytą ES 
Sutarties 234 straipsnyje.

Pakeitimas 21
ARTICLE 2, POINT 6 C (new)

Article 13, paragraph 1 b (new) (Directive 93/42/EEC)

6b) 13 straipsnis papildomas šia 1b 
dalimi:
1) kai Komisija pagal 1 dalies d dalį 
gauna pagrįstą valstybės narės prašymą, 
susijusį su tam tikru produktu ar 
produktų kategorija, ji atlieka rinkos 
tyrimą, kad nustatytų, ar vidaus rinkoje 
nėra panašių produktų. Remiantis tyrimo 
duomenimis priimamas sprendimas dėl 
šių produktų klasifikavimo pagal 1 dalyje 
minimą procedūrą.

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 93/42/EEB 1 straipsnio 2a dalį gamintojo numatyta paskirtis yra 
sudedamoji medicinos prietaiso apibrėžimo dalis. Taigi prieš priimant sprendimą svarbu, kad 
gamintojas dalyvautų priimant atitinkamus sprendimus. Ar produktui taikoma Direktyva 
93/42/EEB, galiausiai sprendžia Europos Teisingumo Teismas. Taigi gamintojams turėtų būti 
suteikta galimybė šiuo klausimu kreiptis į Europos Teisingumo Teismą. Priešingu atveju jie 
turės galimybę kreiptis į teismą tik pasitelkdami ilgai trunkančią procedūrą, numatytą ES 
Sutarties 234 straipsnyje. 

Pakeitimas 22
2 STRAIPSNIO 6 D PUNKTAS (naujas)

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

(6d) Įterpiama tokia 13 straipsnio 1c 
dalis:
„1c. Valstybės narės reguliuoja visų 
kontaktinių lęšių pardavimą ir platinimą 
remiantis galiojančiais receptais bet 
kuriame prekybos taške, siekiant 
apsaugoti Europos vartotojų sveikatą ir 
saugumą, tuo pačiu išlaikant pasirinkimo 
laisvę realizavimo rinkos arba pardavimo 
vietos atžvilgiu“.
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Pagrindimas

Kadangi kontaktiniai lęšiai yra plačiai naudojami, o pavojai, susiję su pardavimu bei 
platinimu ne pagal receptą yra rimti, šis straipsnis turėtų būti taikomas visų rūšių 
kontaktiniams lęšiams. Vartotojų apsaugos galima siekti vykdant bendrą lęšių kokybės 
kontrolę.

Pakeitimas 23
2 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS

14a straipsnis (Direktyva 93/42/EEB)

(8) 14a straipsnis iš dalies keičiamas taip:
(a) 1 dalies antroji pastraipa iš dalies 
keičiama taip:
(i) a punktas keičiamas taip:
„(a) duomenys, susiję su gamintojų, 
įgaliotųjų atstovų ir prietaisų registravimu 
pagal 14 straipsnio nuostatas;“
(ii) pridedamas šis d punktas:
„(d) duomenys, susiję su 15 straipsnyje 
nurodytais klinikiniais tyrimais;“
(b) 3 dalis keičiama taip:
“3. Komisija, vadovaudamasi 7 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka, tvirtina 
priemones šio straipsnio 1 ir 2 dalims 
įgyvendinti ir ypač su klinikiniais tyrimais 
susijusių reikalingų duomenų apimtį.“

(8) 14 a straipsnis išbraukiamas 

Pagrindimas

Duomenų bankas praėjus daugiau nei 13 metų nuo jo sumanymo vis dar neveikia! Todėl 
daugelis valstybių narių tuo laikotarpiu sukūrė nuosavas duomenų bankų sistemas. Europos 
masto stebėjimo sistema veikia puikiai. Kai kurios valstybės nepaisant gamintojų arba 
įgaliotųjų pusių įtraukimo į EUDAMED duomenų banką, reikalauja atskiro registravimo, kas 
vienareikšmiškai prieštarauja duomenų banko idėjai ir sukuria papildomą biurokratiją.

Pakeitimas 24
I PRIEDO 1A PUNKTAS

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

Jei prietaisų sudėtyje yra programinė 
įranga arba prietaisai patys yra medicininė 

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

atsižvelgti į kūrimo gyvavimo ciklo, 
rizikos valdymo, patvirtinimo ir 
patikrinimo principus.

Pagrindimas

Sąvoka „ patvirtinimas“ turi būti pakeista, siekiant išvengti nereikalingų duomenų rinkinių.

Pakeitimas 25
I PRIEDO 5 A PUNKTAS (naujas)

6 priedo 2.1 skirsnis (Direktyva 90/385/EEB)

(5a) 6 priedo 2.1 skirsnio pirmoji įtrauka 
suformuluojama taip:
„– atitinkamo produkto identifikavimui 
reikalingi duomenys, o taip pat kaina“.

Pagrindimas

Nurodant kainą padidinamas tiekimo grandinės skaidrumas.

Pakeitimas 26
I PRIEDO 5 B PUNKTAS (naujas)

6 priedo 2.1 skirsnis (Direktyva 90/385/EEB)

(5b) 6 priedo 2.1 skirsnio ketvirtoji įtrauka 
suformuluojama taip:
„– specifiniai produkto požymiai, kylantys 
iš atitinkamo recepto.“

Pagrindimas

1 d straipsnis nurodo, kad aukščiau paminėtas receptas (gaminiui pagal užsakymą) gali būti 
išduotas bet kurio asmens, kuris remiantis savo profesine kvalifikacija yra įgaliotas tą atlikti.
Palyginti su šiuo teiginiu, 2.1. priedo ketvirtoje pastraipoje kalbama tik apie gydytojo 
išduodamus receptus. Šį prieštaravimą būtina pašalinti.

Pakeitimas 27
I PRIEDO 5 C PUNKTAS (naujas)

6 priedo 3.1 a skirsnis (naujas) (Direktyva 90/385/EEB)

(5c) 6 priede pridedama tokia pastraipa:
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„3a. Šiame  priede pateikiamus duomenis  
reikia saugoti mažiausiai penkerius metus 
nuo pagaminimo laikotarpio“.

Pagrindimas

Nėra žinoma atvejų, kai užrašų laikymas būtų reikalingas ilgiau ne penkerius metus. Dėl šios 
priežasties, iki šiol buvusios formuluotės sukeltos  papildomos kliūtys gamintojui pagal 
užsakymą, laikomos nereikalingomis.

Pakeitimas 28
II PRIEDO 1A 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 
skirtas profesionaliam vartojimui, ar ne, 
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 Gamintojas turėtų 
įvertinti ir mažinti galimus pavojus, 
kuriuos dėl ergonominių prietaiso savybių 
ir jam numatytos vartotojų aplinkos gali 
sukelti vartotojo klaida.

Pagrindimas

Dabartinis tekstas,  susijęs su „švietimu ir apmokymais“, įvairiose valstybėse narėse gali būti 
interpretuojamas skirtingai ir sukelti teisinį neapibrėžtumą. Dabartinėje direktyvos versijoje 
reikalaujama vykdyti atitinkamą gaminio konstrukcijos vidinės riziko įvertinimą, kuriuo 
būtina užtikrinti, kad specialiojo prietaiso ergonomika yra tinkama tam tikram tikslui, ypač 
kai tokie prietaisai skirti ne profesionaliam vartojimui.

Pakeitimas 29
II PRIEDO, 1 A PUNKTAS (naujas)

I Priedo , 6a pastraipa (nauja) (Direktyva 93/42/EEB)

(aa) Pridedama tokia 6a pastraipa:
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„6a. Gamintojai arba įgaliotosios pusės 
privalo savo gaminius bendrai deklaruoti 
visoje Europos Sąjungoje dėl 
pakartotinio paruošimo.“

Pagrindimas

Būtina nutraukti tokią situaciją, kai vienoje valstybėje narėje produktas laikomas 
„vienkartinio naudojimo “ produktu, o kitoje valstybėje narėje – „daugiakartinio naudojimo“ 
produktu.

Pakeitimas 30
II PRIEDO 1B PUNKTAS

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

b) 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.

b) 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 

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 
vadovaujantis Direktyva 2001/83/EB,
arba Europos vaistų vertinimo agentūros 
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gamybos procesą ir duomenis, susijusius 
su medžiagos, kaip prietaiso 
sudedamosios dalies, naudojimu.

(EMEA), pateikti mokslinę nuomonę apie 
tos medžiagos kokybę ir saugą. Teikdama 
savo nuomonę, atsakingoji institucija arba 
EMEA atsižvelgia į gamybos procesą ir 
duomenis, susijusius su medžiagos, kaip 
prietaiso sudedamosios dalies, naudojimo 
efektyvumu, ką 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.

Medžiagos, kuri yra žmogaus kraujo 
preparatas atveju, 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. Teikdama 
savo nuomonę, EMEA atsižvelgia į 
gamybos procesą ir duomenis, susijusius su 
medžiagos, kaip prietaiso sudedamosios 
dalies, naudojimo efektyvumu, ką 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.

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.

Pagrindimas
Dabartinė sistema, kuri leidžia notifikuotosioms įstaigoms klausti bet kurios atitinkamos 
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nacionalinės institucijos nuomonės, turėtų būti išlaikyta siekiant užtikrinti savalaikį ir daug 
išlaidų nereikalaujantį atitinkamos medžiagos saugumo ir kokybės nustatymą. Prievolė 
vertinti medžiagos kaip medicininio prietaiso sudedamosios dalies efektyvumą, turėtų likti 
vertinimo įstaigos, atsakingos už bendrą prietaiso įvertinimą, jurisdikcijoje.

Pakeitimas 31
II PRIEDO 1C PUNKTAS

I priedo 7.4 a 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 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], ir kurios 
ląstelinė arba audinio dalis susideda tik iš 
negyvų ląstelių arba audinių, bei kuri 
žmogaus organizmui, be prietaiso daromo 
poveikio, gali daryti papildomą poveikį, to 
produkto kokybė, sauga ir naudingumas 
turi būti tikrinami taikant metodus, 
nurodytus Direktyvos 2001/83/EB su 
paskutiniais pakeitimais I priedo, IV 
dalies 5 punkte.

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 paskirtį, prašo EMEA pateikti 
mokslinę nuomonę apie šios medžiagos 
kokybę ir saugą.

Pagrindimas
Dabartinė sistema, kuri leidžia notifikuotosioms įstaigoms klausti bet kurios atitinkamos 
nacionalinės institucijos nuomonės, turėtų būti išlaikyta siekiant užtikrinti savalaikį ir daug 
išlaidų nereikalaujantį atitinkamos medžiagos saugumo ir kokybės nustatymą. Prievolė 
vertinti medžiagos kaip medicininio prietaiso sudedamosios dalies efektyvumą, turėtų likti 
vertinimo įstaigos, atsakingos už bendrą prietaiso įvertinimą, jurisdikcijoje.

Pakeitimas 32
II PRIEDO 1E PUNKTAS
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I priedo 12.1a skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

12.1 a 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.

12.1 a Jei prietaisų sudėtyje yra 
programinė įranga programinės įrangos 
srityje būtina, atsižvelgti į kūrimo 
gyvavimo ciklo, rizikos valdymo, 
patvirtinimo ir patikrinimo principus.

Pagrindimas

Sąvoka „ patvirtinimas“  turi būti pakeista, siekiant išvengti nereikalingų duomenų rinkinių.

Pakeitimas 33
II PRIEDO 1F PUNKTAS

I priedo 13.1 skirsnio 1 pastraipa (Direktyva 93/42/EEB)

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

Prie kiekvieno prietaiso turi būti pateikta 
informacija apie saugų ir numatytą jo 
naudojimą, atsižvelgiant į potencialių 
vartotojų kvalifikaciją bei žinias, ir apie jo 
gamintoją.

Pagrindimas

Turėtų būti sudaryta galimybė, kad specialistai, naudodami šiuolaikines komunikacijos 
priemones (pvz., e. ženklinimą), suteiktų informacijos apie saugų ir tinkamą medicinos 
prietaiso naudojimą.Tam reikėtų išbraukti naują 14 dalį ir pakeisti I priedo 13.1. dalį.

Pakeitimas 34
II PRIEDO 1 F A PUNKTAS (naujas)

I priedo 13.1 skirsnio 3 ir 4 pastraipos (Direktyva 93/42/EEB)

(fa) 13.1 skirsnyje trečioji ir ketvirtoji 
pastraipos pakeičiamos tokiu būdu:
„Tiek kiek tai įmanoma ir tinkama, 
informacija, būtina saugiam prietaiso 
vartojimui privalo būti pateikta ant paties 
prietaiso ir/arba ant kiekvieno vieneto  
pakuotės arba, kur tinkama, ant 
pardavimui skirtos pakuotės. Jeigu atskira 
kiekvieno vieneto pakuotė nėra praktiškas 
sprendimas, informacija privalo būti 
išdėstyta ir pateikiama su vienu arba 
daugiau prietaisų.
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Vartojimo instrukcija kiekvienam 
prietaisui privalo būti pateikta 
pasinaudojant informacijos teikimo 
sistema. Pateikti vartojimo instrukcijas 
kita forma nei popierinė, galima tik 
medicinos prietaisams, kuriuos 
specialistai vartoja sveikatos apsaugos 
įstaigose. Tokiu atveju gamintojas privalo 
sveikatos apsaugos įstaigoms suteikti 
galimybę prašyti savalaikės informacijos 
popierinėje formoje.  

Kaip išimtis, tokių instrukcijų 
nereikalaujama I arba II a klasės 
prietaisams, jeigu jie gali būti saugiai 
vartojami ir be tokių instrukcijų“.

Pagrindimas

Turėtų būti sudaryta galimybė, kad specialistai, naudodami šiuolaikines komunikacijos 
priemones (pvz., e. ženklinimą), suteiktų informacijos apie saugų ir tinkamą medicinos 
prietaiso naudojimą. Tam reikėtų išbraukti naują 14 dalį ir pakeisti I priedo 13.1. dalį.

Pakeitimas 35
II PRIEDO 1G PUNKTAS

I priedo 13.3 punkto b papunktis (Direktyva 93/42/EEB)

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

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

Pagrindimas

„Tarptautinės pripažintos nomenklatūros kodas“ įvestas pasiūlymo projekte, turėtų būti 
laikomas gamintojos teikiamos informacijos dalimi, tačiau nereikėtų reikalauti, kad jis būtų 
pateikiamas ant etiketės, kaip buvo siūloma. Prievolė pateikti tokį kodą, kuris būtų nuolat 
atnaujinamas ant gaminio etiketės, sukeltų dažnus etiketės pakeitimus, kas pramonei sudarytų 
nemažas išlaidas ir neprisidėtų prie gaminio saugumo didinimo.

Pakeitimas 36
II PRIEDO 7A PUNKTAS

VII priedo 2 skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

2. Gamintojas privalo parengti 3 skirsnyje 
nurodytus techninius dokumentus.
Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo 
įgaliotasis atstovas privalo pateikti 

2. Gamintojas privalo parengti 3 skirsnyje 
nurodytus techninius 
dokumentus.Gamintojas arba Bendrijoje 
įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas, arba 
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valstybinėms institucijoms patikrinti šiuos 
dokumentus, įskaitant atitikties deklaraciją, 
už laikotarpį, kuris bent būtų lygiavertis 
numatomam gamintojo apibrėžtam 
gaminio gyvavimo ciklui, tačiau ne 
mažesnį nei penkerių metų laikotarpį nuo 
pagaminimo datos.

importuotojas privalo pateikti 
valstybinėms institucijoms patikrinti šiuos 
dokumentus, įskaitant atitikties deklaraciją, 
už laikotarpį, kurio trukmė mažiausiai 
penkeri metai nuo pagaminimo datos.

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos, reikia suteikti galimybę importuotojui turėti 
atitinkamus dokumentus. Antroje dalyje nagrinėjamas pritaikymas prie 2 pakeitimo, kas 
vidutinio dydžio importuotojams taip pat padėtų sumažinti biurokratines kliūtis.

Pakeitimas 37
II PRIEDO 8 AA PUNKTAS (naujas)

VIII priedo 2.1 skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

(aa) 2.1 skirsnio ketvirtoji  įtrauka
keičiama taip:
„– specifiniai recepte nurodyti gaminio 
požymiai.“

Pagrindimas
1 d straipsnis nurodo, kad aukščiau paminėtas receptas (gaminiui pagal užsakymą) gali būti 
išduotas bet kurio asmens, kuris remiantis savo profesine kvalifikacija yra įgaliotas tą atlikti.
Palyginti su šiuo teiginiu, 2.1. priedo ketvirtoje pastraipoje kalbama tik apie gydytojo 
išduodamus receptus. Šį prieštaravimą būtina pašalinti.

Pakeitimas 38
II PRIEDO 8 D PUNKTAS

VIII priedo 4 skirsnis (Direktyva 93/42/EEB)

4. Informacija, kuri pateikiama šiame 
priede minimose deklaracijose, turėtų būti 
saugoma laikotarpiu, kuris būtų bent 
lygiavertis numatomam gamintojo 
apibrėžtam gaminio gyvavimo ciklui, 
tačiau ne mažiau kaip penkerius metus nuo 
pagaminimo datos.

4. Informacija, kuri pateikiama šiame 
priede minimose deklaracijose, turėtų būti 
saugoma laikotarpiu mažiausiai penkerius 
metus nuo pagaminimo datos.

Pagrindimas

Nėra žinoma atvejų, kai užrašų laikymas būtų reikalingas ilgiau ne penkerius metusDėl šios 
priežasties, iki šiol buvusios formuluotės sukeltos  papildomos kliūtys gamintojui pagal 
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užsakymą, laikomos nereikalingomis.

Pakeitimas 39
II PRIEDO 8 E PUNKTAS

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

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

5.Pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams gamintojas turi pasižadėti 
peržiūrėti patirtį, įgytą pogamybiniu 
prietaisų naudojimo etapu ir įgyvendinti 
atitinkamas priemones atitinkamai 
pataisyti tuos prietaisus. Šiuo 
pasižadėjimu gamintojas taip pat 
įsipareigoja nedelsdamas informuoti 
kompetentingas institucijas apie galimus 
incidentus, bei atitinkamus pataisymus 

Pagrindimas

Gamintojai pagal užsakymą turi geriausias galimybes stebėti savo gaminius, nes jiems yra 
žinomas paciento vardas. Čia skatinamas sisteminis procesas (ISO 13485 įvedimas) dantų 
technikams, optikams, klausos prietaisų ir ortopedinių batų gamintojams kasmet sukeltų 
papildomas maždaug 2000–5000 eurų dydžio išlaidas. To negalima pateisinti, nes bendresnio 
pobūdžio formuluotė pašalina tokį pavojų.

Pakeitimas 40
II PRIEDO 9 B PUNKTAS

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

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

2.6. 2.6. Apskaičiuojant I skyriaus 1.1 
skirsnyje minėtą trukmę, tęstinis veikimas 
reiškia nepertraukiamą realų prietaiso 
panaudojimą pagal numatytą jo paskirtį. 
Tačiau prietaiso naudojimo nutraukimas, 
siekiant nedelsiant pakeisti šį prietaisą 
tokiu pat arba tapačiu prietaisu, laikomas 
šio prietaiso tęstinio veikimo pratęsimu, 
nebent galima įrodyti, kad tokiu 
pakeitimu pašalinamas pavojus, kylantis 
dėl nepertraukiamo prietaiso vartojimo.

Pagrindimas

Dabartinis pasiūlymas gali paveikti keleto gaminių klasifikaciją priskiriant juos aukštesnei 
klasei, kas yra nepateisinama, nes kontakto tarp paciento ir prietaiso trukmė nėra vienintelis 
faktorius nustatant pavojaus klasifikaciją. Kontakto tarp prietaiso ir paciento trukmės 
nustatymas turėtų būti susietas su tokio kontakto keliamo pavojaus analize.  
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AIŠKINAMOJI DALIS

Iš esmės labai sveikintinas Europos Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl 
Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, Direktyvos 90/385/EEB dėl aktyviųjų 
implantuojamų medicinos prietaisų peržiūros ir Direktyvos 98/79/EB suderinimo.
Tačiau išsami analizė išryškino įvairius trūkumus, kurie turi būti pašalinti, atsižvelgiant į 
pateiktą ataskaitą: 

1. Atribojimas nuo kitų direktyvų

Siekiant, kad institucijos sklandžiai ir nebiurokratiškai įgyvendintų direktyvą, būtina 
neatidėliotinai aiškiai nustatyti taikymo sritis, lyginant ją su kitais įstatymais, arba aiškiai 
apibrėžti medicinos prietaiso sąvoką. Ypač reikėtų kiek galima labiau vengti susikirtimo su 
panašiomis direktyvomis, tai – direktyva dėl kosmetikos gaminių, direktyva dėl vaistų ar 
direktyva dėl pažangių gydymo metodų. Tai buvo išdėstyta įvairiuose pakeitimuose. Turi būti 
pabrėžiama, kad visiems gaminiams, kurių sudėtyje yra žmogaus audinių, netaikoma 
direktyva dėl medicinos prietaisų. Suderinus su tais, kurie yra atsakingi už direktyvos dėl 
pažangių gydymo metodų įgyvendinimą, iš pasiūlymo direktyvai turi būti išbraukti ir ateityje 
įtraukti į direktyvos dėl pažangių gydymo metodų reguliavimo sritį atitinkami skyriai.

2. Aiškūs sprendimų dėl gaminių klasifikavimo kriterijai

Institucijoms turi būti sudaryta galimybė atskirus gaminius nesunkiai priskirti atitinkamoms 
direktyvoms. Todėl Direktyvos 93/42/EEB papildomame priede turėtų būti pateiktas atskirų 
gaminių nuorodų sąrašas, padėsiantis aiškiai ir nebiurokratiškai atlikti sudėtingą klasifikavimo 
procedūrą. 

3. Teisinis aiškumas

Iš Komisijos pasiūlymo tampa aišku, kad stinga teisinio aiškumo. Todėl ateityje turi būti 
aiškiai išdėstyta, kad gamintojai turi būti įtraukti į į sprendimų dėl gaminių klasifikavimo 
priėmimo procesą arba užtikrinta galimybė pateikti skundą Europos Teisingumo Teismui. 
Tokiu būdu būtų išvengta ilgus metus trunkančių procesų nacionaliniuose teismuose, siekiant 
Europos Teisingumo Teismo įsikišimo.

4. Pakartotinis perdirbimas

Pirmiausia reikia aiškiai apibrėžti, kad sprendimą dėl leidimo pakartotinai perdirbti medicinos 
prietaisus tikslinga palikti atskirų valstybių kompetencijai. Tačiau pakartotinio perdirbimo 
atveju turėtų galioti vienodi Europos standartai. Be to, neturi pasitaikyti, kad konkretūs 
gamintojai tą patį gaminį vienoje valstybėje pateiktų kaip „vienkartinio naudojimo“, o kitoje 
valstybėje – kaip „daugkartinio naudojimo“ gaminį. Todėl ateityje būtinas vienodas 
ženklinimas. 

5. Biurokratijos mažinimas

Labai svarbu išvengti, kad pateiktas papildymas labai padidintų biurokratines išlaidas. Todėl 
reikalinga nemaža korektūrų.



PE 374.188v01-00 28/28 PR\615942LT.doc

LT

Visiškai pakanka gamintojo dokumentą saugoti penkerius metus. Lig šiol beveik nebuvo 
poreikio susipažinti su seniau pagamintų prietaisų dokumentais. 
Sistemingos procedūros įdiegimas pagal užsakymą pagamintų prietaisų srityje būtinas tik 
tada, kai atitinkamos priemonės nėra sudėtinė medicininio gydymo dalis.
Atitikties deklaracija turėtų likti pas gydytoją, nes pacientas gali ją lengvai prarasti. 


