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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2012. gada 26. septembrī pieņēma priekšlikumu kopumu par inovāciju veselības 
aizsardzības jomā; to veidoja paziņojums par drošām, efektīvām un novatoriskām 
medicīniskajām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm pacientu, patērētāju 
un veselības aprūpes speciālistu vajadzībām, priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par medicīniskajām ierīcēm un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm. Šo priekšlikumu mērķis ir atjaunināt 
pašreizējos Eiropas tiesību aktus, ņemot vērā zinātnes un tehnikas progresu, un kliedēt nesen 
paustās bažas par noteiktiem pacientu drošības aspektiem.

Priekšlikuma mērķis regulai par medicīniskajām ierīcēm, ar ko tiks aizstāta 
Direktīva 90/385/EEK par aktīvām implementējamām medicīnas ierīcēm un 
Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm, ir reglamentēt drošības, kvalitātes un 
efektivitātes standartus attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm, kuras var tikt laistas Eiropas 
Savienības tirgū.

Saskaņā ar ierosināto tiesību aktu simtiem tūkstošu dažādu medicīnisko ierīču, kas patlaban ir 
Eiropas Savienības tirgū, sākot no leikoplasta, šļircēm, katetriem un asins paraugu ņemšanas 
ierīcēm un beidzot ar sarežģītiem implantiem un dzīvības nodrošināšanas tehnoloģijām, būs 
jābūt drošām ne tikai pacientiem, bet arī veselības aprūpes speciālistiem, kuri tās izmanto vai 
ar tām rīkojas, un nespeciālistiem, kas ar tām saskaras.

Kā minēts priekšlikuma 71. apsvērumā, šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstus medicīnisko 
ierīču kvalitātes un drošuma standartus, kas ļaus garantēt augstu veselības un drošības 
aizsardzības līmeni pacientiem, lietotājiem un citām personām. Termins „lietotājs” 
priekšlikumā ir definēts kā „jebkurš veselības aprūpes speciālists vai neprofesionālis, kas 
izmanto kādu ierīci”, un regulā tiek atzīts, ka lietotājiem ir būtiska nozīme drošas pacientu 
veselības aprūpes nodrošināšanā. Veselības aprūpes speciālisti medicīniskās ierīces izmanto 
galvenokārt slimnīcās, taču arī citā vidē, tostarp ilgtermiņa aprūpes namos, pacientu mājās un 
cietumos. Apdraudēto vidū ir veselības aprūpes darbinieki, kas produktus izmanto, 
palīgstrādnieki (piemēram, veļas mazgāšanas, uzkopšanas un atkritumu savākšanas 
personāls), kā arī pacienti un iedzīvotāji vispār. Tādā veidā drošas medicīniskās ierīces tieši 
ietekmē darba apstākļus, un ar tām ir jāgarantē pēc iespējas droša darba vide.

Regulā viscaur kā vispārējais mērķis ir minēta „veselība un drošība”. Šajā sakarā 
priekšlikuma I pielikumā ir iekļautas vispārīgās drošuma un veiktspējas prasības attiecībā uz 
medicīniskajām ierīcēm. Regulas I pielikuma 8. punktā ir skaidri norādīts, ka „ierīces un to 
ražošanas procesu izstrādā tā, lai būtu novērsts vai iespējami samazināts pacientu, lietotāju un 
attiecīgos gadījumos citu personu inficēšanās risks”. Šā paša pielikuma 11. punktā arī 
uzsvērts, ka ierīcēm ir jānovērš pacientu, lietotāju un citu personu ievainojumu risks.

Saistība starp drošām un augstas kvalitātes medicīniskajām ierīcēm un vispārējo mērķi 
nodrošināt lietotāju, pacientu un citu personu veselību un drošību ļauj ierosināto regulu 
saskaņot ar arodveselības jomā piemērojamajiem ES tiesību aktiem. Tādēļ regulā būtu 
jāiekļauj skaidras atsauces uz tiesību aktiem, ar kuriem nodrošina augstu drošības līmeni 
attiecībā uz lietotājiem un pacientiem veselības aprūpes iestādēs, un jāņem vērā attiecīgajās 
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ES direktīvās par arodveselību minētās medicīnisko ierīču konstruktīvās un veiktspējas 
īpašības. Tas noteikti attiecas uz Direktīvu 2010/32/ES par asu instrumentu radīto 
ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē; tās mērķis ir uzlabot darba 
drošību pēc pamatlīguma noslēgšanas starp sociālajiem partneriem ES līmenī, pamatlīgumā 
atzīstot, ka ir jānodrošina tādas medicīniskās ierīces, kurās būtu iestrādāti drošības tehnikai 
atbilstoši aizsargmehānismi, lai ierobežotu risku savainoties ar asiem instrumentiem un 
inficēties. Tādēļ ir pavisam loģiski šādu noteikumu iekļaut medicīnisko ierīču regulas 
vispārīgajās drošuma un veiktspējas prasībās.

Riskam pakļauti ir ne vien medicīnas darbinieki, kas tieši saskaras ar pacientiem, piemēram, 
medmāsas un ārsti, bet arī aprūpētāji ambulatorajās un alternatīvajās veselības aprūpes 
iestādēs, laboratoriju personāls un palīgstrādnieki, piemēram, apkopēji, veļas mazgātavu 
darbinieki, cietumu darbinieki utt.).

Veselības aprūpes iestādēm ir jānodrošina, ka to darbinieki saņem vajadzīgo apmācību 
medicīnisko ierīču un rīku pareizā izmantošanā un praksē, kas palīdz mazināt savainošanos ar 
injekciju adatām, ar veselības aprūpi saistītu infekciju pārnešanu un citu negatīvu ietekmi, lai 
nodrošinātu jauno medicīnisko tehnoloģiju un ķirurģijas metožu drošu pielietošanu.      

Visiem veselības aprūpes darbiniekiem būtu arī jāsaņem pienācīga aizsardzība, izmantojot 
vakcināciju, profilaksi pēc saskares ar inficētām personām, kārtējās diagnostiskās pārbaudes, 
individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī medicīniskās ierīces, kas mazina risku iegūt ar 
asinīm pārnestas infekcijas.

Šajā atzinuma projektā sniegtajos ieteikumos ņemts vērā Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas līdzšinējais darbs un rezolūcijas, kas pieņemtas, lai nodrošinātu darbinieku drošību 
veselības aprūpes vidē, proti:

• Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. decembra rezolūcija par Eiropas stratēģijas 
drošībai un veselības aizsardzībai darbā laikposmam no 2007. gada līdz 2012. gadam termiņa 
vidusposma pārskatīšanu,

• Eiropas Parlamenta 2010. gada 11. februāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes 
direktīvai, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu 
radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē,

• Eiropas Parlamenta 2008. gada 15. janvāra rezolūcija par Kopienas stratēģiju veselības 
aizsardzībai un drošībai darbā 2007.–2012. gadam,

• Eiropas Parlamenta 2006. gada 6. jūlija rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par 
Eiropas veselības aprūpes darbinieku aizsardzību pret asins saindēšanos no injekciju adatu 
ievainojumiem.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, lai 
medicīnisko ierīču jomā darbotos iekšējais 
tirgus, orientējoties uz augsta līmeņa 
veselības aizsardzību. Ar šo regulu arī tiek 
noteikti augsti kvalitātes un drošuma 
standarti medicīniskām ierīcēm, lai tiktu 
ievēroti kopīgie drošības apsvērumi 
attiecībā uz šiem izstrādājumiem. Abi šie 
mērķi tiek īstenoti vienlaikus, tie ir cieši 
saistīti un vienlīdz svarīgi. Attiecībā uz 
LESD 114. pantu šī Regula saskaņo 
noteikumus par medicīnisko ierīču un to 
piederumu laišanu tirgū un nodošanu 
ekspluatācijā Savienības tirgū, kur tām var 
piemērot brīvas preču aprites principu. 
Attiecībā uz LESD 168. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu šī regula nosaka augstus 
kvalitātes un drošuma standartus attiecībā 
uz medicīniskām ierīcēm, cita starpā 
nodrošinot, ka klīniskajos pētījumos iegūtie 
dati ir ticami un noturīgi un ka klīniskajā 
pētījumā līdzdalīgajām pētāmajām 
personām ir garantēta drošība.

(2) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, lai 
medicīnisko ierīču jomā darbotos iekšējais 
tirgus, orientējoties uz pacientu, lietotāju 
un citu personu, kam ir saskare ar 
minētajām ierīcēm, augsta līmeņa 
veselības aizsardzību. Ar šo regulu arī tiek 
noteikti augsti kvalitātes un drošuma 
standarti medicīniskām ierīcēm, lai tiktu 
ievēroti kopīgie drošības apsvērumi 
attiecībā uz šiem izstrādājumiem. Abi šie 
mērķi tiek īstenoti vienlaikus, tie ir cieši 
saistīti un vienlīdz svarīgi. Attiecībā uz 
LESD 114. pantu šī regula saskaņo 
noteikumus par medicīnisko ierīču un to 
piederumu laišanu tirgū un nodošanu 
ekspluatācijā Savienības tirgū, kur tām var 
piemērot brīvas preču aprites principu. 
Attiecībā uz LESD 168. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu šī regula nosaka augstus 
kvalitātes un drošuma standartus attiecībā 
uz medicīniskām ierīcēm, cita starpā 
nodrošinot, ka klīniskajos pētījumos iegūtie 
dati ir ticami un noturīgi un ka klīniskajā 
pētījumā līdzdalīgajām pētāmajām 
personām ir garantēta drošība.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai uzlabotu veselības aizsardzību un (3) Lai uzlabotu veselības aprūpes 
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drošību, ir būtiski jāpastiprina tādi esošās 
regulatīvās pieejas pamatelementi kā 
paziņoto institūciju uzraudzība, atbilstības 
novērtējuma procedūras, klīniskie pētījumi 
un klīniskā izvērtēšana, vigilance un tirgus 
uzraudzība, vienlaikus ieviešot 
noteikumus, kas attiecībā uz ierīcēm 
nodrošina pārredzamību un izsekojamību.

speciālistu, pacientu, lietotāju un citu 
personu, kam ir saskare ar minētajām 
ierīcēm, veselības aizsardzību un drošību, 
jo īpaši atkritumu iznīcināšanas ķēdē, ir 
būtiski jāpastiprina tādi esošās regulatīvās 
pieejas pamatelementi kā paziņoto 
institūciju uzraudzība, atbilstības 
novērtējuma procedūras, klīniskie pētījumi 
un klīniskā izvērtēšana, vigilance un tirgus 
uzraudzība, vienlaikus ieviešot 
noteikumus, kas attiecībā uz ierīcēm 
nodrošina pārredzamību un izsekojamību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Zinātniski joprojām nav noteikts, kāds 
ir medicīniskās ierīcēs izmantoto 
nanomateriālu radītais apdraudējums un 
labums. Lai garantētu augstu veselības 
aizsardzības līmeni, brīvu preču apriti un 
juridisko noteiktību ražotājiem, ir 
jāizstrādā vienota nanomateriālu definīcija, 
pamatojoties uz Komisijas 2011. gada 
18. oktobra Ieteikumu 2011/696/ES par 
nanomateriālu definīciju, nodrošinot 
nepieciešamo elastīgumu, lai šo definīciju 
varētu pielāgot, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību un turpmākas regulatīvas 
izmaiņas Savienības un starptautiskā 
līmenī. Ražotājiem būtu jāievēro īpaša 
piesardzība, ja, projektējot un ražojot 
medicīniskās ierīces, tiek izmantotas 
nonodaļiņas, kas var nonākt cilvēka 
organismā, un attiecībā uz šādām ierīcēm 
būtu jāpiemēro visstingrākā atbilstības 
novērtējuma procedūra.

(13) Zinātniski joprojām nav noteikts, kāds 
ir medicīniskās ierīcēs izmantoto 
nanomateriālu radītais apdraudējums un 
labums. Lai garantētu veselības aprūpes 
speciālistu, citu personu, kam ir saskare 
ar minētajām ierīcēm, un pacientu augstu 
veselības aizsardzības un drošības līmeni, 
brīvu preču apriti, juridisko noteiktību 
ražotājiem un ražotāju atbildību, ir 
jāizstrādā vienota nanomateriālu definīcija, 
pamatojoties uz Komisijas 2011. gada 
18. oktobra Ieteikumu 2011/696/ES par 
nanomateriālu definīciju, nodrošinot 
nepieciešamo elastīgumu, lai šo definīciju 
varētu pielāgot, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību un turpmākas regulatīvas 
izmaiņas Savienības un starptautiskā 
līmenī. Ražotājiem būtu jāievēro īpaša 
piesardzība, ja, projektējot un ražojot 
medicīniskās ierīces, tiek izmantotas 
nanodaļiņas, kas var nonākt cilvēka 
organismā, un attiecībā uz šādām ierīcēm 
būtu jāpiemēro visstingrākā atbilstības 
novērtējuma procedūra.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Šajā regulā ir iekļautas prasības 
attiecībā uz medicīnisko ierīču 
konstrukcijas, drošuma un veiktspējas 
īpašībām ar mērķi novērst darbā iegūtus 
ievainojumus, kā noteikts Padomes 2010. 
gada 10. maija Direktīvā 2010/32/ES, ar 
ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto 
Pamatnolīgumu par asu instrumentu 
radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu 
un veselības aprūpes nozarē1.
_____________
1 OV L 134, 1.6.2010., 66. lpp.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai atzītu standartizācijas būtisko 
nozīmi medicīnas ierīču jomā, ražotājiem 
būtu jānodrošina atbilstība saskaņotiem 
standartiem, kas definēti Regulā (ES) 
Nr. [.../...] par Eiropas standartizāciju, 
tādējādi apliecinot atbilstību vispārīgām 
drošuma un veiktspējas prasībām, kā arī 
citām juridiskām prasībām, piemēram, 
attiecībā uz kvalitāti un riska pārvaldību.

(19) Lai atzītu standartizācijas un 
izsekojamības būtisko nozīmi medicīnisko
ierīču jomā, ražotājiem būtu jānodrošina 
atbilstība saskaņotiem standartiem, kas 
definēti Regulā (ES) Nr. […/…] par 
Eiropas standartizāciju, tādējādi apliecinot 
atbilstību vispārīgām drošuma un 
veiktspējas prasībām, kā arī citām 
juridiskām prasībām, piemēram, attiecībā 
uz kvalitātes un riska pārvaldību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu to personu 
pienācīgu aizsardzību, kuras strādā 
iedarbinātu magnētiskās rezonanses 
attēlveidošanas (MRA) iekārtu tuvumā, ir 
jāatsaucas uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 26. jūnija 
Direktīvu 2013/35/ES par minimālajām 
veselības aizsardzības un drošuma 
prasībām attiecībā uz darba ņēmēju 
pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 
faktori (elektromagnētiskie lauki) 
(20. atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē)1.
______________
1 OV L ..., ..., ... lpp. (OV vēl nav 
publicēts).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Pacientiem, kuriem ir implantēta kāda 
ierīce, būtu jāsaņem pamatinformācija par 
implantēto ierīci, lai to varētu identificēt, 
kā arī nepieciešamie brīdinājumi vai 
informācija par veicamajiem piesardzības 
pasākumiem, piemēram, norādījumi par to, 
vai attiecīgā ierīce ir saderīga ar noteiktām 
diagnostikas ierīcēm un drošības kontrolē 
izmantotiem skeneriem.

(32) Pacientiem, kuriem ir implantēta kāda 
ierīce, ir jāsaņem skaidra un viegli
iegūstama pamatinformācija par 
implantēto ierīci, lai to varētu identificēt, 
kā arī nepieciešamie brīdinājumi vai 
informācija par veicamajiem piesardzības 
pasākumiem, piemēram, norādījumi par to, 
vai attiecīgā ierīce ir saderīga ar noteiktām 
diagnostikas ierīcēm un drošības kontrolē 
izmantotiem skeneriem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
36. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36)  Viens no galvenajiem aspektiem ir 
tādas centrālas datubāzes izveide, kurā 
būtu jāapvieno dažādas elektroniskas 
sistēmas un jāiekļauj arī UDI, lai ar šādas 
datubāzes palīdzību varētu apkopot un 
apstrādāt informāciju par tirgū esošām 
medicīniskām ierīcēm un attiecīgajiem 
uzņēmējiem, sertifikātiem, klīniskajiem 
pētījumiem, vigilanci un tirgus uzraudzību. 
Šādas datubāzes mērķi ir uzlabot vispārīgo 
pārredzamību, optimizēt un vienkāršot 
informācijas plūsmu starp uzņēmējiem, 
paziņotajām iestādēm vai sponsoriem un 
dalībvalstīm, starp dalībvalstīm, kā arī 
starp dalībvalstīm un Komisiju, lai 
izvairītos no vairākkārtējas ziņošanas 
prasībām un uzlabotu koordināciju starp 
dalībvalstīm. Iekšējā tirgū to var efektīvi 
nodrošināt tikai Savienības līmenī, tāpēc 
Komisijai būtu jāturpina attīstīt un 
pārvaldīt Eiropas Medicīnas ierīču 
datubanku (Eudamed), kas izveidota ar 
Komisijas 2010. gada 19. aprīļa 
Lēmumu 2010/227/ES par Eiropas 
Medicīnas ierīču datubanku.

(36) Viens no galvenajiem aspektiem ir 
tādas centrālas datubāzes izveide, kurā 
būtu jāapvieno dažādas elektroniskas 
sistēmas un jāiekļauj arī UDI, lai ar šādas 
datubāzes palīdzību varētu apkopot un 
apstrādāt informāciju par tirgū esošām 
medicīniskām ierīcēm un attiecīgajiem 
uzņēmējiem, sertifikātiem, klīniskajiem 
pētījumiem, vigilanci un tirgus uzraudzību. 
Šādas datubāzes mērķi ir uzlabot vispārīgo 
pārredzamību, optimizēt un vienkāršot 
informācijas plūsmu starp uzņēmējiem, 
paziņotajām iestādēm vai organizētājiem 
un dalībvalstīm, starp dalībvalstīm, kā arī 
starp dalībvalstīm un Komisiju, lai 
izvairītos no vairākkārtējas ziņošanas 
prasībām un uzlabotu koordināciju starp 
dalībvalstīm. Ar šo datu bāzi arī varēs 
sekmēt to medicīnisko ierīču 
izsekojamību, kas ziedotas vai eksportētas 
uz valstīm ārpus Savienības. Iekšējā tirgū 
to var efektīvi nodrošināt tikai Savienības 
līmenī, tāpēc Komisijai būtu jāturpina 
attīstīt un pārvaldīt Eiropas Medicīnas 
ierīču datubanku (Eudamed), kas izveidota 
ar Komisijas 2010. gada 19. aprīļa 
Lēmumu 2010/227/ES par Eiropas 
Medicīnas ierīču datubanku.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Augsta riska medicīnisko ierīču 
ražotājiem katras šādas ierīces galvenie 
drošuma un veiktspējas aspekti un klīniskā 
izvērtējuma rezultāti būtu jāapkopo 
dokumentā, kuram vajadzētu būt publiski 
pieejamam.

(39) Augsta riska medicīnisko ierīču 
ražotājiem katras šādas ierīces galvenie 
drošuma un veiktspējas aspekti un klīniskā 
izvērtējuma rezultāti būtu jāapkopo 
dokumentā, kuram vajadzētu būt publiski 
un viegli pieejamam.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Paziņoto institūciju pienācīga darbība 
ir būtiska, lai nodrošinātu augstu veselības 
un drošības aizsardzības līmeni, kā arī 
iedzīvotāju uzticību sistēmai. Tāpēc 
attiecībā uz paziņoto institūciju iecelšanu 
un uzraudzību, ko saskaņā ar sīki 
izstrādātiem un stingriem kritērijiem veic 
dalībvalstis, būtu jāveic kontrole 
Savienības līmenī.

(40) Paziņoto institūciju pienācīga darbība 
ir būtiska, lai nodrošinātu veselības 
aprūpes speciālistu, pacientu, lietotāju un 
citu personu, kam ir saskare ar minētajām 
ierīcēm, augstu veselības un drošības 
aizsardzības līmeni, jo īpaši atkritumu 
likvidēšanas ķēdē, kā arī iedzīvotāju 
uzticību sistēmai. Tāpēc attiecībā uz 
paziņoto institūciju iecelšanu un 
uzraudzību, ko saskaņā ar sīki izstrādātiem 
un stingriem kritērijiem veic dalībvalstis, 
kontrole būtu jāveic Savienības līmenī.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai labāk aizsargātu veselību un 
drošību attiecībā uz tirgū pieejamām 
ierīcēm, būtu jāefektivizē medicīnisko 
ierīču vigilances sistēma, Savienības līmenī 
izveidojot centrālu portālu ziņošanai par 
nopietniem incidentiem un operatīviem 
koriģējošiem drošuma pasākumiem.

(52) Lai labāk aizsargātu veselības aprūpes 
speciālistu, pacientu, lietotāju un citu 
personu, kam ir saskare ar minētajām 
ierīcēm, veselību un drošību, tostarp 
atkritumu iznīcināšanas ķēdē, attiecībā uz 
tirgū pieejamām ierīcēm, būtu jāefektivizē 
medicīnisko ierīču vigilances sistēma, 
Savienības līmenī izveidojot centrālu 
portālu ziņošanai par nopietniem 
incidentiem un operatīviem koriģējošiem 
drošuma pasākumiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
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53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Veselības aprūpes speciālistiem un 
pacientiem vajadzētu būt tiesīgiem ziņot
par nopietniem incidentiem valsts līmenī, 
izmantojot saskaņotu formātu. Kad 
nacionālās kompetentās iestādes apstiprina, 
ka noticis nopietns incidents, tām vajadzētu 
informēt ražotājus un dalīties ar 
informāciju ar līdzīgām iestādēm, lai 
mazinātu iespējamību, ka šādi incidenti 
varētu atkārtoties.

(53) Veselības aprūpes speciālistiem un 
pacientiem vajadzētu būt tiesīgiem valsts 
līmenī ziņot, izmantojot saskaņotu formātu,
par varbūtējiem nopietniem incidentiem, 
kas ietekmē pacientu, aprūpētāju, 
veselības aprūpes speciālistu vai citu 
personu drošību. Kad nacionālās 
kompetentās iestādes apstiprina, ka noticis 
nopietns incidents, tām vajadzētu informēt 
ražotājus un dalīties ar informāciju ar 
līdzīgām iestādēm, lai mazinātu 
iespējamību, ka šādi incidenti varētu 
atkārtoties.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 45. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) “koriģējošs pasākums” ir pasākums, 
kas veikts, lai novērstu iespējamas vai 
faktiskas neatbilstības vai citas nevēlamas 
situācijas cēloni;

(45) “koriģējošs pasākums” ir pasākums, 
kas veikts, lai novērstu neatbilstību cēloni 
nolūkā neļaut tām atkārtoties;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 46. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) “operatīvs koriģējošs drošuma 
pasākums” ir koriģējošs pasākums, ko 
tehnisku vai medicīnisku iemeslu dēļ 
veicis ražotājs, lai novērstu vai samazinātu 
nopietna incidenta risku sakarā ar ierīci, 
kura darīta pieejama tirgū;

(46) “operatīvs koriģējošs drošuma 
pasākums” (FSCA) ir operatīvs koriģējošs 
drošuma pasākums, ko ražotājs ir veicis, 
lai samazinātu nāves vai veselības 
stāvokļa būtiskas pasliktināšanās risku 
saistībā ar medicīniskās ierīces lietošanu;
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 47. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) “operatīvs drošuma paziņojums” ir 
paziņojums, ko ražotājs lietotājiem vai 
klientiem nosūta sakarā ar operatīvu 
koriģējošu drošuma pasākumu;

(47) “operatīvs drošuma paziņojums” ir 
paziņojums, ko ražotājs vai tā pārstāvis
ierīces lietotājiem vai atkritumu 
savākšanas uzņēmumiem nosūta sakarā ar 
operatīvu koriģējošu drošuma pasākumu;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar ko, 
ņemot vērā tehnikas attīstību un 
paredzētos lietotājus vai pacientus, groza 
vai papildina I pielikuma vispārīgās 
drošuma un veiktspējas prasības, kā arī 
ražotāja sniegto informāciju.

svītrots

Pamatojums

Iepriekšējais tekts būtu jāsvītro, jo Komisijai ir atļauts ar deleģētajiem aktiem grozīt vai 
papildināt juridisku tekstu tikai attiecībā uz nebūtiskiem elementiem. Drošības un veiktspējas 
prasības ir starp ierosinātās regulas būtiskākajiem elementiem un tādēļ ar deleģētajiem 
aktiem nebūtu jāmaina.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko, 
ņemot vērā tehnikas attīstību, groza vai 
papildina II pielikumā izklāstītās 

svītrots
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tehniskās dokumentācijas elementus.

Pamatojums

Šā panta otrā daļa būtu jāsvītro, jo Komisijai ir atļauts ar deleģētajiem aktiem grozīt vai 
papildināt juridisku tekstu tikai attiecībā uz nebūtiskiem elementiem. Tehniskās 
dokumentācijas elementi ir vieni no būtiskākajiem ierosinātās regulas elementiem.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai būtu ņemta vērā tehnikas attīstība un 
jebkāda informācija, kas kļūst pieejama 
61.–75. pantā aprakstīto vigilances un 
tirgus uzraudzības pasākumu gaitā, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 89. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem:

4. Lai būtu ņemta vērā tehnikas attīstība un 
jebkāda informācija, kas kļūst pieejama 
61.–75. pantā aprakstīto vigilances un 
tirgus uzraudzības pasākumu gaitā, 
Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
veselības aprūpes jomas speciālistu 
organizācijām, ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem:

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
44. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Kontroles procesa gaitā ņem vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus, 
tostarp pacientu, veselības aprūpes 
speciālistu un aprūpētāju organizāciju 
viedokļus.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
51. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Veic ētiskuma izvērtēšanu. Komisija 
veicina ieinteresēto personu sadarbību, kā 
arī paraugprakses apmaiņu un kvalitātes 
standarta izstrādi ētiskuma izvērtēšanai 
visā Savienībā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
61. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis savstarpēji saskaņoti izstrādā 
veselības aprūpes profesionāļiem, 
lietotājiem un pacientiem paredzētas 
interneta standartveidlapas nopietnu 
incidentu paziņošanai.

Dalībvalstis savstarpēji saskaņoti izstrādā 
veselības aprūpes speciālistiem, lietotājiem 
un pacientiem paredzētas interneta 
standartveidlapas ziņošanai par nopietniem 
incidentiem. Tomēr dalībvalstis saglabā 
citus formātus ziņošanai valstu 
kompetentajām iestādēm par varbūtējiem 
būtiskiem incidentiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tās 
kompetentā iestāde valsts līmenī 
centralizēti un, ja iespējams, kopā ar 
ražotāju, par nopietnu incidentu, kas 
novērots to teritorijā, vai par operatīvu 
koriģējošu drošuma pasākumu, kas ticis 
veikts vai tiks veikts to teritorijā, izvērtē 
jebkādu informāciju, kura tām darīta 
zināma saskaņā ar 61. pantu.

1. Dalībvalsts veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tās 
kompetentā iestāde valsts līmenī 
centralizēti un, ja iespējams, kopā ar 
ražotāju, par nopietnu incidentu, kas 
novērots to teritorijā, vai par operatīvu 
koriģējošu drošuma pasākumu, kas ticis 
veikts vai tiks veikts to teritorijā, izvērtē 
jebkādu informāciju, kura tām darīta 
zināma saskaņā ar 61. pantu. Kompetentā 
iestāde ņem vērā visu attiecīgo 
ieinteresēto personu viedokļus, tostarp 
pacientu un veselības aprūpes speciālistu 
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organizāciju viedokļus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
94. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Direktīvas 90/385/EEK 
un 93/42/EEK, šai regulai atbilstīgas 
atbilstības novērtēšanas institūcijas var 
iecelt un izziņot pirms tās piemērošanas 
dienas. Ar šo regulu ieceltās un izziņotās 
paziņotās institūcijas var piemērot šajā 
regulā noteiktās atbilstības novērtēšanas 
procedūras un izdot sertifikātus saskaņā ar 
šo regulu pirms tās piemērošanas dienas.

4. Atkāpjoties no Direktīvas 90/385/EEK 
un 93/42/EEK, šai regulai atbilstīgas 
atbilstības novērtēšanas institūcijas var 
iecelt un izziņot pirms tās piemērošanas 
dienas. Ar šo regulu ieceltās un izziņotās 
paziņotās institūcijas var piemērot šajā 
regulā noteiktās atbilstības novērtēšanas 
procedūras un izdot sertifikātus saskaņā ar 
šo regulu pirms tās piemērošanas dienas, ja 
attiecīgie deleģētie un īstenošanas akti ir 
stājušies spēkā.

Pamatojums

Pirms šo regulu piemēro jebkādai ierīcei, jābūt gataviem īstenošanas un deleģētajiem aktiem, 
kas ir nepieciešami, lai regulu pareizi īstenotu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.4. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
iespēju un pieņemamības robežās 
samazinātu apdraudējumu, ko rada 
iespējama vielu izskalošanās vai noplūde 
ārpus ierīces. Īpašu vērību velta vielām, 
kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu un ar ko groza un atceļ 
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un 
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 

7.4. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
iespēju un pieņemamības robežās 
samazinātu apdraudējumu, ko rada 
iespējama vielu izskalošanās vai noplūde 
ārpus ierīces. Īpašu vērību velta vielām, 
kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu un ar ko groza un atceļ 
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un 
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
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VI pielikuma 3. daļu ir kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai 
sistēmai, un vielām, kurām piemīt īpašība 
radīt endokrinoloģiskās sistēmas 
traucējumus un par kurām ir zinātniski 
pierādījumi, ka tās var nopietni ietekmēt 
cilvēku veselību, un kuras ir identificētas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), 59. pantā 
izklāstīto procedūru.

VI pielikuma 3. daļu ir kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai 
sistēmai, un vielām, kurām piemīt īpašība 
radīt endokrīnās sistēmas traucējumus un 
par kurām ir zinātniski pierādījumi, ka tās 
var nopietni ietekmēt cilvēku veselību, vai
kuras ir identificētas saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), 59. pantā izklāstīto procedūru, 
vai kuras ir zināmas kā endokrīnās 
sistēmas traucējumu izraisītājas vai tiek 
par tādām uzskatītas atbilstīgi Komisijas 
Ieteikumam (2013/…/EK) par endokrīnās 
sistēmas traucējumu izraisītāju 
identificēšanu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir paredzēts, ka ierīces vai to daļas Ierīces vai to daļas, kas ir paredzētas

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – 1. daļa – 3. ievilkums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un ja tās koncentrācijā, kas sasniedz vai 
pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla 
masas, satur ftalātus, kuri saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 
3. daļu pēc kancerogenitātes, mutagenitātes 
vai toksiskuma reproduktīvajai sistēmai ir 
klasificēti 1A vai 1B kategorijā, pašas
ierīces marķē kā ftalātus saturošas ierīces 
un/vai šādu marķējumu norāda uz katras 
vienības iepakojuma un attiecīgā 
gadījumā arī uz tirdzniecības iepakojuma.

un ja tās koncentrācijā, kas sasniedz vai 
pārsniedz 0,1 % no viendabīga materiāla 
masas, nesatur vielas, kuras saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 
3. daļu pēc kancerogenitātes, mutagenitātes 
vai toksiskuma reproduktīvajai sistēmai ir 
klasificētas 1A vai 1B kategorijā, vai 
vielas, kas saskaņā ar pirmo daļu ir 
identificētas kā endokrīnās sistēmas 
darbības traucējumu izraisītājas, izņemot 
gadījumus, kad ražotājs var pierādīt, ka 
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Ja šādas ierīces ir paredzētas arī bērnu, 
grūtnieču vai ar krūti barojošu sieviešu 
ārstēšanai, šo vielu izmantošanu kopsakarā 
ar atbilstību vispārīgajām drošuma un 
veiktspējas prasībām, jo īpaši šim punktam, 
ražotājs konkrēti pamato tehniskajā 
dokumentācijā un lietošanas pamācībā 
sniedz informāciju par atlikušajiem riskiem 
šīm pacientu grupām un attiecīgā 
gadījumā — par pienācīgiem piesardzības 
pasākumiem.

nav pieejamas piemērotas drošākas vielas 
vai ierīces, kas nesatur šīs vielas.

Ja ražotājs var pierādīt, ka piemērotu 
drošāku vielu vai ierīču, kas šādas vielas 
nesatur, nav, šīs ierīces — un/vai katras 
vienības iepakojumu un attiecīgā 
gadījumā arī tirdzniecības iepakojumu —
marķē kā ierīces, kuras satur vielas, kas ir 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai toksiskas reproduktīvajai veselībai un 
pieder pie 1A vai 1B kategorijas, vai 
vielas, kuras identificētas kā endokrīnās 
sistēmas traucējumu izraisītājas. Ražotājs 
tehniskajā dokumentācijā konkrēti 
pamato šo vielu izmantošanu kopsakarā ar 
atbilstību vispārīgajām drošuma un 
veiktspējas prasībām, jo īpaši šim punktam, 
un lietošanas pamācībā sniedz informāciju 
par atlikušajiem riskiem pacientiem un 
attiecīgā gadījumā — par pienācīgiem 
piesardzības pasākumiem.

Pamatojums

KMR vielas ir aizliegts izmantot kosmētikas līdzekļos, un KMR ftalātus aizliegts izmantot 
rotaļlietās. Līdzīgi ierobežojumi ir jāpiemēro attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm gadījumos, 
kad saskare ir nenovēršama, izņemot gadījumus, kad nav pieejamas drošākas alternatīvas. Ja 
alternatīvu trūkst, ražotājiem ierīces būtu jāmarķē un jāsniedz konkrēts pamatojums saistībā 
ar atbilstību šīs regulas drošuma prasībām. Tam pašam būtu jāattiecas uz zināmiem 
endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem. Tā kā Komisija patlaban pieņem ieteikumu par 
endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju identificēšanu, vajadzētu pievienot atsauci uz to.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 7. punkts – 7.6. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.6. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
līdz minimumam samazinātu 
apdraudējumu, kas saistīts ar izmantoto 
daļiņu izmēriem un īpašībām. Īpašu vērību 
veltī ierīcēm, kuras satur nanomateriālu, 
kas var nonākt pacienta vai lietotāja 
ķermenī, vai sastāv no šāda materiāla.

7.6. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
līdz minimumam samazinātu 
apdraudējumu, kas saistīts ar izmantoto 
daļiņu izmēriem un īpašībām. Īpašu vērību 
veltī ierīcēm, kuras satur nanomateriālus, 
kas var nonākt pacienta vai lietotāja 
ķermenī, vai sastāv no šāda materiāla. 
Ražotājs tehniskajā dokumentācijā sniedz 
konkrētus pierādījumus tam, ka 
nanomateriālu izmantošana atbilst 
vispārējām drošuma un veiktspējas 
prasībām, un lietošanas pamācībā 
informē par atlikušajiem riskiem 
pacientiem un attiecīgā gadījumā — par 
piemērotiem piesardzības pasākumiem.

Pamatojums

Ja medicīniskajās ierīcēs izmanto nanomateriālus, ražotājiem būtu jāsniedz īpaši pierādījumi 
tam, ka tos izmanto atbilstīgi vispārējām drošuma un veiktspējas prasībām. Tas ievērojami 
atvieglotu visstingrākā atbilstības novērtējuma piemērošanu, kā tas paredzēts saskaņā ar 
19. pantu un 13. apsvērumu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pilnībā atbilstu darba drošības jomā 
piemērojamo Savienības direktīvu 
prasībām, piemēram, 
Direktīvai 2010/32/EK,

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts – a punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 un, kur nepieciešams, svītrots
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 10. punkts – 10.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu bioloģisko vielu, kas nav 10.1. un 
10.2. iedaļā minētās vielas, apstrādi, 
saglabāšanu, testēšanu un manipulēšanu 
veic tā, lai pacientiem, lietotājiem un 
attiecīgā gadījumā citām personām 
nodrošinātu optimālu drošību. Konkrētāk, 
gādā par tādiem aspektiem kā drošība no 
vīrusiem un citiem pārnēsājamiem 
infekcijas ierosinātājiem, ražošanas 
procesā īstenojot validētas vīrusu 
iznīcināšanas vai inaktivācijas metodes.

Tādu bioloģisko vielu, kas nav 10.1. un 
10.2. iedaļā minētās vielas, apstrādi, 
saglabāšanu, testēšanu un manipulēšanu 
veic tā, lai pacientiem, lietotājiem un 
attiecīgā gadījumā citām personām, jo īpaši 
atkritumu iznīcināšanas ķēdē, nodrošinātu 
optimālu drošību. Konkrētāk, gādā par 
tādiem aspektiem kā drošība no vīrusiem 
un citiem pārnēsājamiem infekcijas 
ierosinātājiem, ražošanas procesā īstenojot 
validētas vīrusu iznīcināšanas vai 
inaktivācijas metodes.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 11. punkts – 11.2a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.2.a Ierīcēs, ar kurām var nodot 
iespējami nāvējošas ar asinīm pārnestas 
infekcijas veselības aprūpes darbiniekiem, 
pacientiem vai citām personām ar 
netīšiem ievainojumiem un dūrieniem, 
piemēram, injekcijas adatu 
ievainojumiem, iestrādā atbilstīgus 
drošības aizsargmehānismus saskaņā ar 
Direktīvu 2010/32/ES. Tomēr ir jāievēro 
zobārsta profesijas īpatnības.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 18. punkts – 18.2. apakšpunkts – 1. ievilkums



PE506.249v02-00 20/21 AD\940544LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nodrošinātu, ka paredzētajam lietotājam 
ierīce ir viegli lietojama visos procedūras 
posmos, un

– nodrošinātu, ka paredzētajam lietotājam 
ierīce ir viegli lietojama visos procedūras 
posmos,

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 18. punkts – 18.2. apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kā noteikts Direktīvā 2010/32/ES, pēc 
iespējas mazinātu ievainojumu un 
infekciju risku citām personām, 
iestrādājot atbilstīgus drošības 
aizsargmehānismus, kuru mērķis ir 
novērst ievainojumus ar injekcijas adatām 
un citiem asiem instrumentiem, un

Pamatojums

Katru gadu vairāk nekā 1 miljons ES veselības aprūpes darbinieku gūst turpmāko dzīvi 
ietekmējošus un iespējami nāvējošus ievainojumus ar medicīniskajām ierīcēm, kurās ir 
iestrādātas adatas vai citi asi instrumenti. Veselības aprūpes darbinieki ir ne vien pakļauti ar 
asinīm pārnestu infekciju riskam, bet kā infekcijas pārnēsātāji var arī palielināt citu pacientu 
inficēšanās risku.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 19. punkts – 19.3. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lietošanas pamācības ir nespeciālistam 
viegli saprotamas, un tās pārskata
attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvji, 
tostarp pacientu un veselības aprūpes 
speciālistu organizācijas.
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