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GROZĪJUMI Nr. 16–34

Atzinuma projekts (PE 376.632v01-00)
Anneli Jäätteenmäki
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes 
Direktīvu 90/385/EEK un 93/42/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
98/8/EK, lai pārskatītu medicīnas ierīču direktīvas.

Priekšlikums Direktīvai (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD) – grozošais 
tiesību akts)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 16
2. A) APSVĒRUMS (JAUNS)

 Pārstrādes jomā aicina Komisiju vēl 
apsvērt un plašāk apspriesties, lai izpētītu 
iespēju sagatavot atbilstīgus tiesību aktus, 
kas paredz augsta līmeņa slimnieku 
drošību.  Aicina Komisiju divu mēnešu 
laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas dienas 
uzstāties arī attiecīgajās Eiropas 
Parlamenta komitejās, lai ziņotu par 
paveikto.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Zuzana Roithová

Grozījums Nr. 17
2. B) APSVĒRUMS (JAUNS)

 Slimnieku drošībai ir svarīgi, lai iespējamā 
pārstrāde atbilstu šādām, ražotājiem 
noteiktām prasībām: ražotājiem ražojumi ir 
jāreģistrē jaunajā medicīnas ierīču 
kategorijā, kas paredzētas ierobežotai 
atkārtotai lietošanai, un vienlaikus tie 
noteiks drošu pārstrādes procedūru un 
maksimālo izmantošanas reižu skaitu. 
Dalībvalstu kompetencē ir pieņemt 
pasākumus, kas dod iespēju šo ražotāju 
ārējai, objektīvai kontrolei, un noteikt 
prasību saglabāt atzīmes par katru šīs 
ierīces medicīniskās izmantošanas 
gadījumu. 

Or. en

Pamatojums

Tā rezultātā būtu iespējams legalizēt pārstrādi, ar ko pašlaik nodarbojas visā Eiropā, bez 
jebkādām objektīvas kontroles iespējām, kas slimniekiem rada lielāku risku gūt ievainojumus. 

Grozījumu iesniedza Zuzana Roithová

Grozījums Nr. 18
6. APSVĒRUMS

Nepieciešams precizēt to, ka medicīnas 
ierīču noteikšanai būtiski ir tas, vai ierīcei 
ir medicīnisks nolūks, un to, ka 
programmatūra pati par sevi var tikt 
definēta kā medicīnas ierīce.

svītrots

Or. <Original>{EN}en</Original>
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Pamatojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.

Grozījumu iesniedza Zuzana Roithová

Grozījums Nr. 19
20. APSVĒRUMS

Ņemot vērā arvien pieaugošo 
programmatūras nozīmi medicīnas ierīču 
jomā, neskatoties uz to, vai programmatūra 
ir atsevišķs ražojums vai ir iekļauta ierīcē, 
programmatūras validācija saskaņā ar 
nozares jaunākajiem sasniegumiem būtu 
jāpadara par pamatprasību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.

Grozījumu iesniedza Zuzana Roithová

Grozījums Nr. 20
1. PANTA 1. A) PUNKTA I) DAĻA

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa (Direktīva 90/385/EEK)

„medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli vai 
citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai kopā ar 
palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu 
medicīniskos nolūkos pielietot attiecībā uz 
cilvēkiem, kā to paredzējis ražotājs, lai:

„medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, materiāli vai citi priekšmeti, 
ko lieto atsevišķi vai kopā ar palīgierīcēm, 
tostarp kopā ar programmatūru, kas 
vajadzīga, lai nodrošinātu to, lai ierīces 
varētu medicīniskos nolūkos pielietot 
attiecībā uz cilvēkiem, kā to paredzējis 
ražotājs, lai:

Or. en

Pamatojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.
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Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 21
1. PANTA 1. PUNKTA a ) APAKŠPUNKTA (i) DAĻA

„ a) „medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli vai 
citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai kopā ar 
palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu 
medicīniskos nolūkos pielietot attiecībā uz 
cilvēkiem, kā to paredzējis ražotājs, lai:

„ a) „medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli vai 
citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai kopā ar 
palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu 
medicīniskos nolūkos pielietot attiecībā uz 
cilvēkiem, kā to paredzējis ražotājs, lai:

- — diagnosticētu, novērstu, novērotu, 
ārstētu vai atvieglotu slimības,

- — diagnosticētu, novērstu, novērotu, 
ārstētu vai atvieglotu slimības,

- — diagnosticētu, novērotu, ārstētu, 
atvieglotu vai kompensētu traumas 
vai fiziskus trūkumus,

- — diagnosticētu, novērotu, ārstētu, 
atvieglotu vai kompensētu traumas 
vai fiziskus trūkumus,

- — pētītu, aizstātu vai pārveidotu 
cilvēka ķermeņa uzbūvi vai 
fizioloģiskus procesus,

- — pētītu, aizstātu vai pārveidotu 
cilvēka ķermeņa uzbūvi vai 
fizioloģiskus procesus,

- — kontrolētu apaugļošanos, - — kontrolētu apaugļošanos,

- veiktu redzes vai acs ārējās daļas 
korekciju, novietojot to uz acs, 

un kas paredzēto pamatiedarbību cilvēka 
ķermenī vai uz to nepanāk ar 
farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai 
metaboliskiem līdzekļiem, bet kam šādi 
līdzekļi var palīdzēt;”

un kas paredzēto pamatiedarbību cilvēka 
ķermenī vai uz to nepanāk ar 
farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai 
metaboliskiem līdzekļiem, bet kam šādi 
līdzekļi var palīdzēt;”

Or. en

Pamatojums

Pašlaik visā Eiropas Savienībā ir plaši izplatīta bezrecepšu kontaktlēcu tirdzniecība un 
izplatīšana, un tas rada ievērojamu risku cilvēku veselībai un drošībai. Profesionālu acu 
ārstu konsultāciju un uzraudzības trūkuma dēļ ir palielinājusies nepareiza kontaktlēcu 
lietošana, kas apdraud to lietotāju veselību. Kontaktlēcu izplatīšanas ierobežojums jebkurā 
tirdzniecības vai pasūtīšanas vietā, prasot derīgu recepti, gan aizsargātu patērētāju veselību 
un drošību, gan arī saglabātu to izvēles iespējas. Saskaņā ar Līguma 152-1 pantu, definējot 
un īstenojot visas Kopienas politikas un darbības, tai skaitā Medicīnas ierīču direktīvu, kas 
pašreiz tiek pārskatīta, ir svarīgi nodrošināt augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni. 
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Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 22
1. PANTA 1. PUNKTA A ) APAKŠPUNKTS

1) Direktīvas 1. pantu groza šādi. 1) Direktīvas 1. pantu groza šādi.
a) Šādus grozījumus veic 2. punktā: a) Šādus grozījumus veic 2. punktā: 

i) minētā punkta a) apakšpunkta 
ievadteikumu aizstāj šādi:

i) minētā punkta a) apakšpunkta 
ievadteikumu aizstāj šādi:

„medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli vai 
citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai kopā ar 
palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu 
medicīniskos nolūkos pielietot attiecībā uz 
cilvēkiem, kā to paredzējis ražotājs, lai:” 

„medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli vai 
citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai kopā ar 
palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu 
medicīniskos nolūkos pielietot attiecībā uz 
cilvēkiem, kā to paredzējis ražotājs, lai:” 

ii) (jauns) a) apakšpunktam pievieno šādu 
beidzamo teikumu:
Saskaņā ar šo direktīvu visas kontaktlēcas 
ir uzskatāmas par medicīnas ierīcēm.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik Eiropā plano kosmētiskajām lēcām nav noteikti tādi ierobežojumi kā medicīnas 
ierīcēm, atšķirībā no tirgus citur, tai skaitā ASV, kaut gan tās rada tādu pašu ietekmi un 
potenciālu veselības risku acij, ja nav pareizi izgatavotas vai tiek lietotas bez ārsta 
konsultācijām un uzraudzības. Saskaņā ar Līguma 152-1 pantu, definējot un īstenojot visas 
Kopienas politikas un darbības, ir svarīgi nodrošināt augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 23
1. PANTA 2. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS (jauns)

 Pievieno jaunu 2. panta 2. punktu:
Otro pantu aizstāj šādi:
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„Laišana tirgū un nodošana ekspluatācijā
1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ierīces var 
laist tirgū un/vai nodot ekspluatācijā 
vienīgi tad, ja tās atbilst šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām, ja tās pienācīgi 
piegādā, uzstāda, saglabā un lieto atbilstoši 
paredzētajam nolūkam. 

2. Dalībvalstis veic arī visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka medicīnas 
ierīču tirdzniecība ar interneta, pasta 
pasūtījumu un citu alternatīvo izplatīšanas 
veidu palīdzību nerada risku patērētāju 
drošībai un veselībai un ka tajā tiek ievēroti 
visi šajā direktīvā paredzētie noteikumi.”

Or. en

Pamatojums

Kontaktlēcu tirdzniecība ar interneta, pasta pasūtījumu un citu alternatīvo izplatīšanas veidu 
palīdzību daudzās Eiropas valstīs kļūst arvien izplatītāka un rada potenciālu risku Eiropas 
pilsoņiem, jo tā notiek bez acu ārsta konsultācijām un uzraudzības. Saskaņā ar Līguma 152-
1 pantu, definējot un īstenojot visas Kopienas politikas un darbības, ir svarīgi nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

Grozījumu iesniedza Zuzana Roithová

Grozījums Nr. 24
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I) DAĻA

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa (Direktīva 93/42/EEK)

„medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli 
vai citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai 
kopā ar palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu 
medicīniskos nolūkos pielietot attiecībā uz 
cilvēkiem, kā to paredzējis ražotājs, lai:”

„medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, materiāli vai citi priekšmeti, 
ko lieto atsevišķi vai kopā ar palīgierīcēm, 
tostarp kopā ar programmatūru, kas
vajadzīga, lai nodrošinātu to, lai ierīces 
varētu medicīniskos nolūkos pielietot 
attiecībā uz cilvēkiem, kā to paredzējis 
ražotājs, lai:”

Or. en
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Pamatojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 25
2. PANTA 2. PUNKTS

- pēc pasūtījuma gatavotas ierīces laiž 
tirgū un nodod ekspluatācijā, ja tās 
atbilst visiem 11. panta un VIII 
pielikuma nosacījumiem; IIa, IIb un 
III klases ierīcēm pievieno 
paziņojumu, kas minēts VIII 
pielikumā, un par to informē arī 
zināmo slimnieku.”

- pēc pasūtījuma gatavotas ierīces laiž 
tirgū un nodod ekspluatācijā, ja tās 
atbilst visiem 11. panta un VIII 
pielikuma nosacījumiem; IIa, IIb un 
III klases ierīcēm pievieno 
paziņojumu, kas minēts VIII 
pielikumā, un par to informē arī 
nepārprotami identificējamu
slimnieku pēc viņa lūguma.” Šis 
paziņojums vienmēr paliek pie 
pēdējā piegādātāja un ir pieejams 
jebkurā laikā. Tajā ir skaidri 
norādīts ražotājs.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzības nolūkā ir jābūt iespējai aizsargāt slimnieku identitāti, izmantojot kodu 
sistēmu.

Slimnieki parasti ne pārāk interesējas par ražotāju. Tāpēc izmaksas un pūles, kas tiek 
ieguldītas, katram izsniedzot individuālu paziņojumu, ko ņemt līdzi, šķiet nesamērīgi lielas. 
Jebkurā gadījumā būtu lietderīgāk, ja šī informācija glabātos pie ārsta. Paziņojumā ir skaidri 
jānorāda ražotājs. Dažos gadījumos nosaukums var nesniegt pietiekamu informāciju.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 26
2. PANTA 6. PUNKTS 

 2. panta 6. punkts (jauns):
Iekļauj šādu 13. pantu:
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„Īpaša procedūra attiecībā uz kontaktlēcām
1. Kontaktlēcu plašās izmantošanas un 

riska, kas saistīts ar to bezrecepšu 
tirdzniecību un izplatīšanu, dēļ šo 
pantu īpaši piemēro visa veida 
kontaktlēcām.

2. Dalībvalstis ierobežo visu 
kontaktlēcu tirdzniecību un 
izplatīšanu, jebkurā tirdzniecības 
vietā pieprasot derīgu recepti, lai 
aizsargātu Eiropas patērētāju 
veselību un drošību, vienlaikus 
saglabājot izvēles brīvību attiecībā 
uz atļauto tirdzniecības vietu vai 
iepirkšanas punktu.”

Or. en

Pamatojums

Pašlaik visā Eiropas Savienībā ir plaši izplatīta bezrecepšu kontaktlēcu tirdzniecība un 
izplatīšana, un tā rada ievērojamu risku cilvēku veselībai un drošībai. Profesionālu acu ārstu 
konsultāciju un uzraudzības trūkuma dēļ ir palielinājusies nepareiza kontaktlēcu lietošana, 
kas apdraud to lietotāju veselību. Kontaktlēcu izplatīšanas ierobežojums jebkurā tirdzniecības 
vai pasūtīšanas vietā, prasot derīgu recepti, gan aizsargātu patērētāju veselību un drošību, 
gan arī saglabātu to izvēles iespējas. Saskaņā ar Līguma 152-1 pantu, definējot un īstenojot 
visas Kopienas politikas un darbības, tai skaitā Medicīnas ierīču direktīvu, kas pašreiz tiek 
pārskatīta, ir svarīgi nodrošināt augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni. 

Grozījumu iesniedza Sharon Bowles

Grozījums Nr. 27
2. PANTA 17. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Tam pievieno tās pilnvarotās iestādes 
identifikācijas numuru, kura ir atbildīga 
par II, IV, V un VI pielikumā izklāstīto 
procedūru īstenošanu.    

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī prasība rada ievērojamas izmaksas, ja uzņēmumam ir vēlēšanās vai vajadzība mainīt 
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pilnvaroto iestādi. Ar Eiropas datu bāzes (skat. 14.a pantu) palīdzību iestādām jau ir pieeja 
informācijai par to, kuras pilnvarotās iestādes ir sertificējušas uzņēmumus un ražojumus.

Grozījumu iesniedza Zuzana Roithová

Grozījums Nr. 28
I PIELIKUMA 1. A) PUNKTS 

9. iedaļas septītais ievilkums (Direktīva 90/385/EEK) 

Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra vai kas ir medicīnas 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju 
un apstiprināšanu.

Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju 
un apstiprināšanu.

Or. en

Pamatojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.

Grozījumu iesniedza Charlotte Cederschiöld

Grozījums Nr. 29
II PIELIKUMA 1. b) PUNKTS

“7.4. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, ir uzskatāma par 
zālēm Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
nozīmē un kas var iedarboties uz cilvēku, 
palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, 
šīs vielas kvalitāte, drošība un lietderība ir 
jāpārbauda pēc analoģijas ar Direktīvā 
2001/83/EK paredzētajām metodēm.

“7.4. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, ir uzskatāma par 
zālēm Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
nozīmē un kas var iedarboties uz cilvēku, 
palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, 
šīs vielas kvalitāte, drošība un lietderība ir 
jāpārbauda pēc analoģijas ar Direktīvā 
2001/83/EK paredzētajām metodēm.

Pilnvarotā iestāde saglabā tiesības 
pārbaudīt vielas derīgumu, turpretim 
Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras vai 
dalībvalstu izraudzīto kompetento iestāžu 
uzdevums ir tikai sniegt zinātnisku 
atzinumu par vielas kvalitāti un drošumu.
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Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums par pilnvaroto iestāžu un Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras/kompetento 
iestāžu uzdevumiem novērsīs to, ka medicīnas ierīču apstiprināšana kopā ar pilnībā 
dokumentētām, praksē pārbaudītām medicīniskām vielām notiks tāpat kā medikamentiem, kas 
neproporcionāli palielinātu izmaksas un laiku, nedodot nekādu ieguvumu slimniekiem.

Grozījumu iesniedza Zuzana Roithová

Grozījums Nr. 30
II PIELIKUMA 1. E) PUNKTS

I pielikuma 12. panta 1. a) punkts (Direktīva 93/42/EEK)

Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra vai kas ir medicīnas 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju 
un apstiprināšanu.

Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju 
un apstiprināšanu.

Or. en

Pamatojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 31
II PIELIKUMA 1. e) punkts

12.1a Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra vai kas ir medicīnas 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju
un apstiprināšanu.

12.1a Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra, ir jāņem vērā attīstības 
dzīves cikla princips, riska pārvaldība,
validācija un apstiprināšana 
programmatūras izteiksmē.

Or. en
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Pamatojums

Jēdzienu „validēt” ir jāaizstāj, lai izvairītos no nevajadzīgu datu apkopošanas.

Grozījumu iesniedza Charlotte Cederschiöld

Grozījums Nr. 32
II PIELIKUMA 1. g) PUNKTA ii) DAĻA

ii) b) apakšpunktu aizstāj šādi: ii) b) apakšpunktu aizstāj šādi:
„b) sīkas ziņas, kas obligāti ir vajadzīgas, lai 

lietotājs varētu identificēt ierīci un 
iesaiņojuma saturu, tostarp starptautiski 
atzītas vispārīgas medicīnas ierīču 
nomenklatūras attiecīgais kods;”

„b) sīkas ziņas, kas obligāti ir vajadzīgas, lai 
lietotājs varētu identificēt ierīci un 
iesaiņojuma saturu.”

Or. en

Pamatojums

Lielāka skaita kodu pievienošana ražojumiem, iepakojumam un lietošanas instrukcijām 
vienīgi palielinās administratīvas izmaksas, nedodot slimniekiem nekādu labumu. 
Uzraudzības ziņojumos jau tiek izmantoti GMDN kodi, kas iestādēm ļauj novērtēt potenciālos 
riska jautājumus.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 33
II PIELIKUMA 8. E) PUNKTS

5. Attiecībā uz ierīcēm, kas izgatavotas pēc 
pasūtījuma, ražotājam jāapņemas ieviest un 
regulāri atjaunināt kārtību, kādā 
sistemātiski pārskata pieredzi, kas iegūta 
pēc ierīču ražošanas, tostarp X pielikumā 
minētos noteikumus, un ievieš attiecīgus 
līdzekļus, lai veiktu visus vajadzīgos 
uzlabojumus. Šī apņemšanās paredz to, ka 
ražotāja pienākums ir kompetentajām 
iestādēm paziņot par šādiem negadījumiem, 
tiklīdz viņš par tiem uzzinājis:

5. Attiecībā uz ierīcēm, kas izgatavotas pēc 
pasūtījuma, ražotājam jāapņemas pārskatīt
pieredzi, kas iegūta pēc ražošanas, un ieviest
attiecīgus līdzekļus, lai veiktu visus 
vajadzīgos uzlabojumus. Šī apņemšanās 
paredz to, ka ražotāja pienākums ir 
kompetentajām iestādēm paziņot par šādiem 
negadījumiem, gandrīz notikušiem 
negadījumiem un attiecīgām korektīvām 
darbībām, tiklīdz viņš par tiem uzzinājis:

Or. en
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Pamatojums

Pēc pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotāji vislabāk var izsekot saviem ražojumiem, jo tiem ir 
zināmi attiecīgo slimnieku vārdi. Šeit pieprasītā sistemātikas procedūra 
(ISO 13485 ieviešana) nozīmē papildu izmaksas katru gadu zobu tehniķiem, acu ārstiem, 
dzirdes palīgierīču un ortopēdisko kurpju tehniķiem utt. EUR 2000 līdz 5000 apmērā. To 
nevar attaisnot, jo arī vispārīgs formulējums novērsīs risku.

Grozījumu iesniedza Zuzana Roithová

Grozījums Nr. 34
II PIELIKUMA 9. A) PUNKTS

IX pielikuma i) daļas 1.4. iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

Atsevišķu programmatūru uzskata par 
aktīvu medicīnas ierīci.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.


