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ĪSS PAMATOJUMS

Referente viennozīmīgi atbalsta šī direktīvas priekšlikuma mērķi grozīt trīs dažādas direktīvas. 
Pieredze, kas tika iegūta pēdējo gadu laikā pēc Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm 
pieņemšanas, parādīja, ka šāda regulējuma reforma ir nepieciešama. Šī priekšlikuma nepiecie
šamību nosaka tas, ka ir vajadzīga pastāvošo noteikumu labāka īstenošana.

Runājot par direktīvas darbības jomu, referente atbalsta Komisijas viedokli par medicīnas ierīču 
pārstrādes neiekļaušanu šajā regulējuma reformā. Tomēr viņa aicina Komisiju pēc pienācīgām p
ārdomām un konsultācijām apsvērt turpmāko likumdošanas darbu šajā jomā. 

Problēma, kas saistīta ar „medicīnas ierīces” definīciju, rodas, ja uz noteiktu ražojumu, piem
ēram, zālēm, kosmētiku utt., attiecas šajā direktīvā noteiktā definīcija, kā arī citu direktīvu darb
ības joma. Šajā gadījumā piemērojamās direktīvas noteikšanai jānotiek, novērtējot, kādiem nol
ūkiem šis ražojums galvenokārt ir paredzēts un kāda ir ar ražojumu saistītā ietekme un darbība.

Ierosināto grozījumu galvenais mērķis ir stiprināt pacientu drošības un sabiedrības veselības
aspektus, kā arī paaugstināt vielu drošību un kvalitāti. Lai sasniegtu šos mērķus, referente lūdz 
skaidrāk formulēt vairākus pantus, palielinot juridisko noteiktību iesaistīto pušu interesēs. 
Attiecībā uz pacientu drošību referentes mērķis ir uzsvērt prasību par to, ka ražojumu kopijām 
ir jāietilpst tādā pašā kategorijā kā oriģināliem.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedr
ības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. A APSVĒRUMS (jauns)

(2a) Attiecībā uz pārstrādi Komisijai ir 
turpmāk jāizskata šis jautājums un jāveic 
plašākas apspriedes, lai izpētītu piemērotu 
tiesību aktu iespējamo izstrādi, nodrošinot 
pacientu drošības augstu līmeni.
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Grozījums Nr. 2
15. APSVĒRUMS

(15) Turklāt, lai uzlabotu sabiedrības vesel
ību un drošību, ir jānodrošina konsekvence, 
piemērojot noteikumus par veselības aizsardz
ības pasākumiem.

(15) Turklāt, lai uzlabotu sabiedrības vesel
ību un drošību, ir jānodrošina konsekvence, 
piemērojot noteikumus par veselības aizsardz
ības pasākumiem, un jo īpaši jāpārliecinās, 
ka ierīces to izmantošanas laikā nepadraud 
pacientu drošību vai veselību.

Pamatojums

Sabiedrības veselības nolūkos dalībvalstis ir atbildīgas par ierīču pareizu izmantošanas 
nodrošināšanu to teritorijā ierīces darbmūžā.

Grozījums Nr. 3
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I DAĻA

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

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

a) „medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, apar
āti, ierīces, materiāli vai citi priekšmeti, ko 
lieto atsevišķi vai kopā ar palīgierīcēm, 
tostarp kopā ar programmatūru, ko izgatavot
ājs ir paredzējis izmantošanai tieši 
diagnostikas nolūkos un kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu pielietot 
attiecībā uz cilvēkiem, kā to paredzējis ražot
ājs, lai:

Pamatojums

Šajā pantā jāiekļauj tikai diagnostikas programmatūra un nevis visi programmatūras veidi kā
tādi. Pievienotie vārdi „medicīniskos nolūkos” ļauj neiekļaut noteiktus ražojumus šajā direkt
īvā. Tas radītu neskaidrības lietotāju vidū un, iespējams, nekontrolētu ražojumu pielietošanu 
attiecībā uz cilvēkiem. 

Grozījums Nr. 4
2. PANTA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTA I A) DAĻA (jauna) 
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1. panta 2. punkta a) apakšpunkta 1. a daļa (jauna) (Direktīva 93/42/EEK)

ia) a) apakšpunkta pēdējo teikumu aizstāj 
ar::

„un kas

- paredzēto pamatiedarbību cilvēka ķermen
ī vai uz to nepanāk ar farmakoloģiskiem, 
imunoloģiskiem vai metaboliskiem līdzek
ļiem, bet kam šādi līdzekļi var palīdzēt;

- ar savu formu vai ražotāja pasniegšanas 
vai pozicionēšanas tirgū veidu neveicina 
cilvēkos iespaidu, ka ražojumam piemīt 
medicīniskas īpašības, kas ļauj ārstēt un 
novērst cilvēku slimības.”

(Pirmā teksta daļa ir paņemta no direktīvas oriģinālā teksta)

Pamatojums

Ir jānodrošina pacientu drošība. Ir skaidri jānosaka atšķirība starp medicīnisku ierīci un zāl
ēm. Ražojumu kopijas ir jāiekļauj tādā pašā kategorijā kā oriģinālus.

Grozījums Nr. 5
2. PANTA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTA I DAĻA

1. panta 5. punkta c) apakšpunkts (Direktīva 93/42/EEK)

c) zālēm, uz ko attiecas Direktīva 
2001/83/EEK. Lai izlemtu, vai uz ražojumu 
attiecas minētā direktīva vai šī direktīva, j
ānoskaidro, kāds ir šā ražojuma galvenais 
iedarbības veids.

c) zālēm, uz ko attiecas Direkt
īva 2001/83/EEK. Lai izlemtu, vai uz ra
žojumu attiecas minētā direktīva, 
pamatojoties uz minētās direktīvas 1. panta 
2. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem krit
ērijiem, vai uz to attiecas šī direktīva, j
ānoskaidro, kāds ir šā ražojuma galvenais 
iedarbības veids.

Pamatojums

Ražojuma galvenā iedarbības veida analīzei jābūt īpaši nozīmīgai tikai attiecībā zāļu testē
šanas otro daļu. Tādējādi zāļu testēšanas otrās daļa netiks uzskatīta par prioritāru attiecībā
uz definīcijas pirmo daļu.
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Grozījums Nr. 6
2. PANTA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTA I A) DAĻA (jauna)

1. panta 5. punkta d) apakšpunkts (Direktīva 93/42/EEK)

ia) minētā punkta d) apakšpunktu aizstāj š
ādi:

„d) kosmētiskiem līdzekļiem, uz ko attiecas 
Direktīva 76/768/EEK. Lemjot, vai uz ra
žojumu attiecas minētā direktīva vai šī
direktīva, īpaši jāņem vērā, kādiem nol
ūkiem šis ražojums galvenokārt ir paredzēts 
un kāds ir attiecīgais iedarbības veids;”

(Teksta pirmais teikums ir paņemts no direktīvas oriģinālā teksta)

Pamatojums

Ja ražojums atbilst „medicīniskas ierīces” definīcijai un, iesējams, ietilpst direktīvas darbības 
jomā (piemēram, zāles, kosmētika, individuālie aizsardzības līdzekļi, iekārtas), piemērojamās 
direktīvas noteikšana tiks veikta, novērtējot, kādiem nolūkiem šis ražojums galvenokārt ir 
paredzēts, un īstenojot ar ražojumu saistīto iedarbības veidu novērtējumu, lai ražotājam un 
citām ieinteresētajām personām nodrošinātu juridisku noteiktību/skaidrību.

Grozījums Nr. 7
2. PANTA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTS

1. panta 6. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

g) Svītro 6. punktu. g) 6. punktu aizstāj ar šo:

„6. Šī direktīva neattiecas uz individu
ālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri ietilpst 
Direktīvas 89/686/EEK darbības jomā. 
Lemjot, vai uz ražojumu attiecas minētā
direktīva vai šī direktīva, īpaši jāņem vērā, 
kādiem nolūkiem šis ražojums galvenokārt 
ir paredzēts un kāds ir attiecīgais iedarb
ības veids.”

(Daļa no teksta ir paņemta no direktīvas oriģinālā teksta)

Pamatojums

Ja ražojums atbilst „medicīniskas ierīces” definīcijai un, iesējams, ietilpst direktīvas darbības 
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jomā (piemēram, zāles, kosmētika, individuālie aizsardzības līdzekļi, iekārtas), piemērojam
ās direktīvas noteikšana tiks veikta, novērtējot, kādiem nolūkiem šis ražojums galvenokārt ir 
paredzēts, un īstenojot ar ražojumu saistīto attiecīgo iedarbības veidu novērtējumu, lai ražot
ājam un citām ieinteresētajām personām nodrošinātu juridisku noteiktību/skaidrību.

Grozījums Nr. 8
2. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 2. punkta 2. ievilkums (Direktīva 93/42/EEK)

„— tam, ka 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.”

„— tam, ka 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 j
āpievieno paziņojums, kas minēts VIII 
pielikumā, un par to informē arī zināmo 
slimnieku.”

Pamatojums

Pašizskaidrojošs. Skaidrs formulējums ir nepieciešams, lai nodrošinātu īstenošanas augstu l
īmeni un visbeidzot — patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 9
2. PANTA 4.B PUNKTS

11. panta 14. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

b) Pievieno šādu punktu. svītrots

„14. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punkt
ā noteikto kārtību var pieņemt pasākumus, 
kas ļauj lietošanas pamācības saņemt citos 
veidos.”

Pamatojums

Ir jāparedz iespēja ar mūsdienīgiem komunikācijas līdzekļiem, piemēram, elektronisku 
instrukciju, informēt speciālistus par medicīnas ierīču drošu un atbilstīgu lietošanu. Jaunais 
11. panta 14. punkts ir jāsvītro, un I pielikuma 13.1 iedaļa tāpēc ir jāgroza.
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Grozījums Nr. 10
2. PANTA 13. PUNKTS

20. panta 1. punkta 2. daļa (Direktīva 93/42/EEK)

Tas neiespaido dalībvalstu un pilnvaroto iestā
žu pienākumu attiecībā uz savstarpēju inform
ācijas apmaiņu un brīdinājumu izplatīšanu, ne 
arī attiecīgo personu pienākumus sniegt 
informāciju, kas izriet no krimināltiesībām.

Tas neiespaido dalībvalstu un pilnvaroto iestā
žu pienākumu attiecībā uz savstarpēju inform
ācijas apmaiņu un brīdinājumu izplatīšanu 
10. panta 1. punkta kontekstā, ne arī attiec
īgo personu pienākumus sniegt informāciju, 
kas izriet no krimināltiesībām.

Pamatojums

Skaidrības nolūkos ir ietiecams atsaukties uz 10. panta 1. punktu, kurā tiek minēti negad
ījumi, kas notikuši pēc ierīču laišanas tirgū.

Grozījums Nr. 11
II PIELIKUMA 1. B PUNKTS

1. pielikuma 7.4 iedaļas 1.–3. daļa (Direktīva 93/42/EEK)

7.4. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, ir uzskatāma par 
zālēm Direktīvas 2001/83/EK 1. panta nozīm
ē 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 nozīm
ē un kas var iedarboties uz cilvēku, palīdzot 
ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, šīs vielas 
kvalitāte, drošība un lietderība ir jāpārbauda 
pēc analoģijas ar Direktīvas 2001/83/EK I 
pielikumā paredzētajām attiecīgajām metod
ēm.

Attiecībā uz vielu, kas:

— kas jau saņēmusi Kopienas zāļu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 2309/93 (*) vai Regulu 
(EK) Nr. 726/2004

vai

— ietilpst Regulas (EK) Nr. 726/2004 
pielikuma darbības jomā,
vai

— ir cilvēka asins atvasinājums,
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pilnvarotā iestāde pēc lietderības pārbaudes 
attiecībā uz šo vielu kā medicīnas ierīces sast
āvdaļu un, ņemot vērā ierīces paredzēto nol
ūku, pieprasa Eiropas Zāļu novērtēšanas a
ģentūras (EMEA) zinātnisko viedokli par šīs 
vielas kvalitāti un drošību. Izsniedzot 
atzinumu, EMEA ņem vērā ražošanas 
procesu un datus par vielas iestrādāšanu ier
īcē.

Pilnvarotā iestāde pēc lietderības pārbaudes 
attiecībā uz šo vielu kā medicīnas ierīces sast
āvdaļu un, ņemot vērā ierīces paredzēto nol
ūku, pieprasa valsts kompetentās iestādes, 
ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Direkt
īvu 2001/83/EK, vai Eiropas Zāļu novērtē
šanas aģentūras (EMEA) zinātnisko viedokli 
par šīs vielas kvalitāti un drošību. Izsniedzot 
atzinumu, kompetentā iestāde vai EMEA 
ņem vērā ražošanas procesu un datus par 
vielas iestrādāšanas ierīcē lietderīgumu, kā
to noteikusi pilnvarotā iestāde.

Attiecībā uz citām vielām pilnvarotā iestāde 
pēc lietderības pārbaudes attiecībā uz šo vielu 
kā medicīnas ierīces sastāvdaļu un, ņemot vēr
ā ierīces paredzēto nolūku, pieprasa zin
ātnisko viedokli par šīs vielas kvalitāti un dro
šību vienā no dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kas noteiktas Direktīvā
2001/83/EK. Izsniedzot atzinumu, attiecīgā
kompetentā iestāde ņem vērā ražošanas 
procesu un datus par vielas iestrādāšanu ierīc
ē.

Attiecībā uz vielu, kas ir cilvēka asins 
atvasinājums, pilnvarotā iestāde pēc lietder
ības pārbaudes attiecībā uz šo vielu kā medic
īnas ierīces sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces 
paredzēto nolūku, pieprasa Eiropas Zāļu 
novērtēšanas aģentūras (EMEA) zinātnisko 
viedokli par šīs vielas kvalitāti un drošību. 
Izsniedzot atzinumu, EMEA ņem vērā ražo
šanas procesu un datus par vielas iestrādā
šanas ierīcē lietderīgumu, kā to noteikusi 
pilnvarotā iestāde.

1 OV 214, 24.8.1993, 1. lpp.,

Pamatojums

Pašreizējā sistēma, saskaņā ar kuru pilnvarotās iestādes var lūgt atzinumu jebkurai atbilst
īgai valsts iestādei, ir jāsaglabā, lai nodrošinātu, ka attiecīgās vielas drošību un kvalitāti izv
ērtē laikus un bez lielām izmaksām.

Grozījums Nr. 12
II PIELIKUMA 1. B PUNKTS

1. pielikuma 7.4 iedaļas 4. daļa (Direktīva 93/42/EEK)
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Ja palīgvielā, kas iestrādāta medicīnas ierīcē, 
ir veiktas izmaiņas, jo īpaši saistībā ar tās ra
žošanas procesu, tās jānovērtē pēc analo
ģijas ar procedūrām, kas Komisijas Regulā
(EK) Nr. 1084/2003 (**) un Regulā (EK) 
Nr. 1085/2003 (***) noteiktas zāļu novērt
ējumam. Pilnvaroto iestādi informē par 
izmaiņām un apspriežas ar attiecīgo 
kompetento zāļu iestādi (proti, ar sākotnējās 
apspriedēs iesaistīto iestādi), lai apstiprinātu 
to, ka tiek saglabāta palīgvielas kvalitāte un 
drošība, kā arī, lai nodrošinātu to, ka izmai
ņas neizraisa negatīvu ietekmi uz paredzamo 
riska/ieguvumu profilu, kas radīsies, 
pievienojot vielu medicīnas ierīcei.

Ja palīgvielā, kas iestrādāta medicīnas ierīcē, 
ir veiktas izmaiņas, jo īpaši saistībā ar tās ra
žošanas procesu, pilnvaroto iestādi informē
par izmaiņām un apspriežas ar attiecīgo 
kompetento zāļu iestādi (proti, ar sākotnējās 
apspriedēs iesaistīto iestādi), lai apstiprinātu 
to, ka tiek saglabāta palīgvielas kvalitāte un 
drošība, kā arī, lai nodrošinātu to, ka izmai
ņas neizraisa negatīvu ietekmi uz paredzamo 
riska/ieguvumu profilu, kas radīsies, 
pievienojot vielu medicīnas ierīcei.

OV L 159, 27.6.2003., 1. lpp.

OV L 159, 27.6.2003, 24. lpp.

Pamatojums

Pašreizējā sistēma, saskaņā ar kuru pilnvarotās iestādes var lūgt atzinumu jebkurai atbilst
īgai valsts iestādei, ir jāsaglabā, lai nodrošinātu, ka attiecīgās vielas drošību un kvalitāti izv
ērtē laikus un bez lielām izmaksām. 

Grozījums Nr. 13
II PIELIKUMA 1. F PUNKTS

1. pielikuma 13.1 iedaļas 1. daļa (Direktīva 93/42/EEK)

f) Pirmo daļu 13.1. iedaļā aizstāj šādi: f) 13.1. iedaļu aizstāj šādi:

„13.1. Katrai ierīcei ir jāpievieno vajadzīgā
informācija par drošu un pareizu tās lieto
šanu, rēķinoties ar potenciālo lietotāju 
sagatavotību un zināšanām, kā arī informācija 
par ražotāju.”

„13.1. Katrai ierīcei ir jānodrošina vajadzīgā
informācija par tās lietošanu droši un kā
paredzēts, rēķinoties ar potenciālo lietotāju 
sagatavotību un zināšanām, kā arī informācija 
par ražotāju.

Šo informāciju veido uz etiķetes norādītās 
ziņas un lietošanas pamācību dati.
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Ja tas ir iespējams un vajadzīgs, inform
ācijai par drošu ierīces lietošanu jābūt uz 
ierīces un/vai uz katras vienības iesai
ņojuma, vai, attiecīgā gadījumā, uz pārdo
šanas iesaiņojuma. Ja katru vienību atseviš
ķi iesaiņot nav iespējams, informācijai jāb
ūt bukletā, ko pievieno vienai vai vairākām 
ierīcēm.

Lietošanas pamācība jānodrošina katrai ier
īcei, izmantojot jaunākos sasniegumus 
informācijas sniegšanas sistēmās. Lieto
šanas pamācības, kas nav izklāstītas uz pap
īra, var izmantot tikai tad, ja medicīnas ier
īces ir paredzētas veselības aprūpes nozares 
speciālistu lietošanai veselības aprūpes iest
ādēs. Šādos gadījumos ražotājam jānodro
šina veselības aprūpes iestādēm iespēja 
pieprasīt savlaicīgu informācijas izklāstu 
uz papīra. Izņēmuma kārtā šādas pamāc
ības nav vajadzīgas I vai IIa klases ierīcēm, 
ja tās ir droši lietojamas bez tām.”

(Teksta ir paņemts no direktīvas oriģinālā teksta)

Pamatojums

Ir jābūt iespējai ar mūsdienīgiem komunikācijas līdzekļiem, piemēram, elektronisku 
instrukciju, informēt speciālistus par medicīnas ierīču drošu un atbilstīgu lietošanu. Jaunais 
11. panta 14. punkts ir jāsvītro, un I pielikuma 13.1 iedaļa tāpēc ir jāgroza.

Grozījums Nr. 14
II PIELIKUMA 1.G PUNKTA II DAĻA

1. pielikuma 13.3 iedaļas b) punkts (Direktīva 93/42/EEK)

b) sīkas ziņas, kas obligāti ir vajadzīgas, lai 
lietotājs varētu identificēt ierīci un iesai
ņojuma saturu, tostarp starptautiski atzītas 
vispārīgas medicīnas ierīču nomenklatūras 
attiecīgais kods; 

b) sīkas ziņas, kas obligāti ir vajadzīgas, lai 
lietotājs varētu identificēt ierīci un iesai
ņojuma saturu; 

(Teksta ir paņemts no direktīvas oriģinālā teksta)

Pamatojums
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Starptautiski atzīto nomenklatūras kodu, ko paredzēja priekšlikuma projektā, ir jāuzskata par 
daļu no ražotāja sniegtās informācijas, un nevar pieprasīt, lai tas parādās uz etiķetes, kā tika 
ieteikts. Prasība par šāda koda, kas pastāvīgi jāatjauno, izvietošanu uz ražojumu etiķetes var 
izraisīt biežas izmaiņas uz etiķetēm, radot būtiskus izdevumus rūpniecības nozarei un 
nepalielinot ražojumu drošības līmeni. 

Grozījums Nr. 15
II PIELIKUMA 9. B PUNKTS

IX pielikuma II nodaļas 2.6. iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

2.6. Aprēķinot I nodaļas 1.1. iedaļā minēto 
lietošanas ilgumu, nepārtraukta lietošana noz
īmē faktisku ierīces lietošanu paredzētajam 
nolūkam bez pārtraukuma. Taču, ja ierīces 
lietošana pārtraukta, lai to nekavējoties aizst
ātu ar tādu pašu vai līdzīgu ierīci, šādu p
ārtraukšanu uzskata par nepārtrauktu lieto
šanu.

2.6. Aprēķinot I nodaļas 1.1. iedaļā minēto 
lietošanas ilgumu, nepārtraukta lietošana noz
īmē faktisku ierīces lietošanu paredzētajam 
nolūkam bez pārtraukuma. Taču, ja ierīces 
lietošana pārtraukta, lai to nekavējoties aizst
ātu ar tādu pašu vai līdzīgu ierīci, šādu p
ārtraukšanu uzskata par nepārtrauktu lieto
šanu, ja vien nav iespējams pierādīt, ka š
āda aizstāšana novērš risku, kas saistīts ar 
ierīces ilgstošu lietošanu.

Pamatojums

Šis priekšlikums var ietekmēt vairāku ražojumu klasifikāciju, paaugstinot attiecīgo ražojumu 
klasi, un to nevar pieļaut, jo ierīces un pacienta kontakta ilgums nav vienīgais faktors, kas 
nosaka risku klasifikāciju. Ierīces un pacienta kontakta ilguma noteikšana ir jāsaista ar šāda 
kontakta izraisītā riska analīzi.


