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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu 

(EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes 

Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK 

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10728/4/2016 – C8-0104/2017), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 14. februāra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā2 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0542), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 67.a pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 

otrajam lasījumam (A8-0068/2017), 

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā; 

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju; 

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu; 

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir 

pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1 OV C 133, 9.5.2013., 52. lpp. 
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0266. 
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ĪSS PAMATOJUMS 

 

Procedūra 

 

Komisija 2012. gada 26. septembrī pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu 

(EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 (COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 

2012/0266(COD)).  

 

Parlaments pieņēma pirmā lasījuma nostāju 2014. gada 2. aprīlī, taču sarunas ar Padomi sākās 

tikai 2015. gada rudenī, kad Padome 2015. gada 5. oktobrī pieņēma vispārēju pieeju, lai sāktu 

agrīna otrā lasījuma sarunas ar Parlamentu, kuras sākās 2015. gada 13. oktobrī Luksemburgas 

prezidentūras laikā.  

 

Pēc desmit sarunu kārtām Parlaments un Padome panāca politisku vienošanos 2016. gada 

25. maijā Nīderlandes prezidentūras laikā. Tekstu, par kuru bija panākta vienošanās, 

ENVI komiteja ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja 2016. gada 15. jūnijā. 

Pamatojoties uz komitejas apstiprinājumu, komitejas priekšsēdētājs 2016. gada 16. jūnija 

vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājam ierosināja plenārsēdē pieņemt Padomes 

pirmā lasījuma nostāju bez grozījumiem. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome 

2017. gada 7. martā pieņēma pirmā lasījuma nostāju, apstiprinot iepriekš panākto vienošanos. 

 

Saturs 

 

Medicīniskās ierīces regulējošo sistēmu Eiropā satricināja vairāki ar ierīcēm saistīti skandāli, 

kuri liecināja par nepilnībām un steidzamu nepieciešamību ieviest stingrākus noteikumus. 

Komisijas priekšlikumā un pēc tam saskaņotajā jaunās regulas tekstā, ar ko aizstāj visas spēkā 

esošās direktīvas, ir mēģināts efektīvi novērst šos trūkumus, vienlaikus saglabājot un 

nostiprinot pašreizējo apstiprināšanas sistēmu.  

 

Sākotnējais Komisijas priekšlikums bija stabils sākumpunkts, kas tika papildināts ar 

vēlākajiem Parlamenta un Padomes grozījumiem. Jauni papildu noteikumi un struktūras 

novērsīs pastāvošos trūkumus un palielinās sabiedrības veselības aizsardzības līmeni un 

drošību, vienlaikus nodrošinot precīzus noteikumus attiecībā uz visu tirgus dalībnieku 

uzdevumiem un pienākumiem un nekavējot inovāciju, kas ir svarīgs šīs nozares elements. 

 

Šajā sakarā referente vēlētos uzsvērt turpmāk minētos saskaņotā teksta elementus. 

 

Īpaša procedūra konkrētām augsta riska ierīcēm  

 

Papildinot Komisijas sākotnējo priekšlikumu par pārbaudes mehānismu attiecībā uz III klases 

ierīcēm, likumdevēji iekļāva noteikumu (54. pants) par otrā līmeņa pārbaudi, īpašu procedūru 

atbilstības novērtēšanas laikā un pirms sertifikācijas (IX pielikuma 5.1. iedaļa) attiecībā uz 

augstākā riska III klases implantējamām un IIb klases aktīvām ierīcēm, ar ko ievada vai 

izvada zāles. Šī procedūra ietver īpašas ekspertu grupas neatkarīgu novērtējumu (106. pants). 

Kopējā Eiropā pastāvošajā decentralizētajā atbilstības novērtēšanas un sertifikācijas sistēmā 

šā jaunā noteikuma mērķis ir nodrošināt, ka attiecībā uz augstākā riska ierīcēm ir papildu 
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pārraudzība ES līmenī, ko īsteno eksperti, atkārtoti novērtējot paziņoto institūciju klīniskās 

izvērtēšanas ziņojumus par šādām ierīcēm. 

 

Ražotāju atbildība 

 

Ņemot vērā neseno pieredzi ar defektīvām ierīcēm un to ietekmi uz lietotājiem, ražotāju 

atbildības apdrošināšana bija aspekts, ko Parlamentam bija ārkārtīgi svarīgi risināt jaunajā 

tiesiskajā regulējumā un kas nebija iekļauts Komisijas priekšlikumā. Tas bija arī saistīts ar 

gadījumiem, kad pacienti bieži vien nevarēja piekļūt attiecīgajai informācijai, lai pierādītu 

cēloņsakarību starp defektu un kaitējumu, kā paredz Produktatbildības direktīva. Šajā nolūkā 

tika panākts kompromiss ar Padomi, 10. pantā par ražotāju pienākumiem iekļaujot noteikumu, 

kas paredz, ka ražotājiem atbilstīgi riska klasei, ierīces veidam un uzņēmuma lielumam būtu 

jāievieš pasākumi, ar kuriem nodrošina pietiekamu finansiālu segumu iespējamas atbildības 

gadījumā saskaņā ar minēto direktīvu. Turklāt tika panākta vienošanās par papildu 

noteikumiem attiecībā uz to, ka kompetentā iestāde atvieglo informācijas sniegšanu 

personām, kurām defektīvas ierīces dēļ var būt nodarīts kaitējums. 

 

Vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai, un vielas, 

kurām piemīt endokrīnās sistēmas darbību traucējošas īpašības 

 

Parlaments, izstrādājot pirmā lasījuma nostājas grozījumus Komisijas priekšlikumā attiecībā 

uz noteikumiem par minētajām vielām, kas paredzētas I pielikumā, aicināja noteikt vispārēju 

aizliegumu noteiktai šo vielu koncentrācijai dažās ierīcēs, ievērojot vairākas atkāpes. Lai gan 

šāds pilnīgs aizliegums nebija pieņemams ne Padomei, ne Komisijai, jo tas varētu ietekmēt 

nozari un īstenošanas jautājumus, teksts, par ko ir panākta vienošanās, lielā mērā nostiprina 

ierosinātos principus un ļauj mudināt ražotājus meklēt šo vielu aizstāšanas iespējas, jo tās 

izmantot, pārsniedzot konkrētu koncentrāciju, varētu ļaut tikai tad, ja ražotāji nodrošinātu 

stingri noteiktu pamatojumu (I pielikuma 10.4. iedaļa). 

 

Klīniskā izpēte/izvērtēšana — pielāgošana Klīnisko izmēģinājumu regulai 

 

Pamatojoties uz pašreizējiem noteikumiem spēkā esošajās direktīvās par klīnisko pētījumu 

veikšanu attiecībā uz medicīniskām ierīcēm (kas pielīdzināmi klīniskiem izmēģinājumiem 

zāļu jomā), jaunajā regulā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz visu procesu ar 

skaidri definētiem noteikumiem un pienākumiem, kas piemērojami ražotājiem, sponsoriem, 

iesaistītajām pētāmajām personām un attiecīgajām iestādēm (VI nodaļa un XV pielikums). 

Ņemot vērā to, ka vienošanās par Klīnisko izmēģinājumu regulu tika panākta un tās 

pieņemšana notika pirms Medicīnisko ierīču regulas pieņemšanas, saskaņoto tekstu centās, 

cik vien iespējams, pielāgot jau pieņemtajai regulai; tas attiecas uz visiem noteikumiem, kas 

saistīti ar informētu piekrišanu, ētikas komitejām, rīcībnespējīgām personām, nepilngadīgām 

personām, grūtniecēm, pārredzamību un noteikumu par koordinētas novērtēšanas procedūras 

obligātu piemērošanu (ja izpēte tiek veikta vairāk nekā vienā dalībvalstī) septiņu gadu laikā 

pēc regulas piemērošanas dienas.  

 

Vienreiz lietojamu ierīču pārstrādāšana 

 

Medicīnisko ierīču direktīvā nebija paredzēti noteikumi attiecībā uz vienreiz lietojamu ierīču 

pārstrādāšanu, izņemot Komisijas pienākumu sagatavot ziņojumu par šo praksi un atbilstīgi 

tam attiecīgā gadījumā iesniegt priekšlikumu. Kopīgu noteikumu izstrāde attiecībā uz 
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atšķirīgu praksi dalībvalstīs šķita grūti īstenojama, tomēr likumdevēji rada vienotu risinājumu, 

ko atbalstīja arī Komisija un ar ko pirmo reizi paredz praksi, nosaka saistības un nodrošina 

drošuma līmeni pārstrādātu ierīču lietošanai. Teksts, par ko panākta vienošanās, nosaka, ka 

pārstrāde var notikt tikai tad, ja tā ir atļauta saskaņā ar valsts tiesību aktiem un atbilst 

pašreizējās regulas 17. pantam, tomēr dalībvalstis var papildināt šos noteikumus, paredzot 

stingrākus ierobežojumus vai aizliedzot šo praksi savā teritorijā. Pārstrādātāju uzskata par 

pārstrādātas ierīces ražotāju, un tam attiecīgi ir jāuzņemas pienākumi, kuri saskaņā ar šo 

regulu noteikti ražotājiem. Noteiktos apstākļos dalībvalstis var piemērot izņēmumus no 

minētajiem noteikumiem attiecībā uz ierīcēm, kas pārstrādātas veselības aprūpes iestādēs. 

Komisijai ir pienākums izstrādāt vienotas specifikācijas attiecībā uz vienreiz lietojamu ierīču 

pārstrādāšanu.  

 

Noteikumi par paziņotajām institūcijām 

 

Viens no svarīgākajiem vecās sistēmas grozījumiem ir noteikumu pilnveidošana attiecībā uz 

to paziņoto institūciju (PI) iecelšanu, organizatorisko uzbūvi, pārraudzību un speciālajām 

zināšanām, kuras veic visu Savienības tirgū laižamo ierīču atbilstības novērtēšanu un 

sertificēšanu. Regulas IV nodaļa un VII pielikums nosaka visus šo procedūru aspektus. Daži 

papildu noteikumi, ko ieviesa Parlaments un apstiprināja Padome, attiecas uz to, lai paziņoto 

institūciju rīcībā pastāvīgi būtu pietiekams administratīvais, tehniskais un zinātniskais 

personāls, kas tām ļautu sekmīgi veikt atbilstības novērtēšanas darbības. Paziņoto institūciju 

apvienotā novērtēšana iecelšanas, pastāvīgas pārraudzības un ikgadējas atkārtotās 

novērtēšanas laikā, veicot revīzijas uz vietas, tostarp nepieteiktus apmeklējumus, ir vēl viens 

pasākums, kura mērķis ir nodrošināt visu ES paziņoto institūciju pastāvīgu speciālo zināšanu 

kvalitāti un juridisko prasību ievērošanu. Ir jāuzsver būtisks jaunā regulējuma uzlabojums, 

proti, ka paziņotajām institūcijām ir pienākums veikt iepriekš nepieteiktas pārbaudes ražotnē. 

Attiecībā uz ierīcēm ar augstu riska pakāpi vairs nav pietiekami veikt tikai dokumentu 

pārbaudi, bet ir jāveic pārbaudes uz vietas. Pēc referentes domām, tas ir vissvarīgākais 

uzlabojums, kas ļaus nākotnē izvairīties no skandāliem. Visbeidzot, taču ne mazāk svarīgi ir 

nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un pārredzamību visām PI visās dalībvalstīs, 

tādēļ jauns Parlamenta ierosināts noteikums tagad paredz, ka tām jāizveido saraksti, kuros 

norādītas standarta maksas par atbilstības novērtēšanas procedūrām, un šie saraksti ir jādara 

publiski pieejami.  

 

Vigilance un uzraudzība pēc laišanas tirgū 

 

Papildus atļauju piešķiršanas procedūru pilnveidošanai viens no svarīgākajiem jaunā 

priekšlikuma elementiem ir vispārējās ierīču izsekojamības, vigilances un pēctirgus 

uzraudzības sistēmas uzlabošana, lai nodrošinātu pastāvīgu pārraudzību un ātru reaģēšanu 

problēmu gadījumā (VII nodaļa). Papildus Komisijas priekšlikuma noteikumiem likumdevēji 

ieviesa pienākumu ražotājiem atbilstīgi ierīces riska klasei izstrādāt, ieviest, dokumentēt, 

īstenot, glabāt un atjaunināt pēctirgus uzraudzības sistēmu attiecībā uz katru ierīces veidu, lai 

vāktu, reģistrētu un analizētu visus attiecīgos datus, kas saistīti ar ierīces drošumu visā tās 

aprites ciklā. Līdzīgi noteikumiem par zālēm tika ieviesti periodiski atjaunināti drošuma 

ziņojumi attiecībā uz visām riska klasēm, izņemot I klasi, un augstākām riska klasēm tie ir 

jāatjaunina vismaz reizi gadā. Likumdevēji arī uzliek dalībvalstīm pienākumu veikt 

vajadzīgos pasākumus, lai mudinātu un radītu iespējas veselības aprūpes speciālistiem, 

lietotājiem un pacientiem ziņot par iespējamiem nopietniem pārkāpumiem valsts līmenī, 

izmantojot saskaņotu formātu.  
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Ieteikums 

 

Tā kā Padomes pirmā lasījuma nostāja ir saskaņā ar vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās, 

referente iesaka to apstiprināt bez grozījumiem. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Regula, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza 

Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) 

Nr. 1223/2009 

Atsauces 10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) 

1. lasījuma datums EP – P numurs 2.4.2014                     T7-0266/2014 

Komisijas priekšlikums COM(2012)0542 - C7-0318/2012 
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Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas 
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