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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, kas 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. decembrī pieņemtā rezolūcija par Eiropas 
stratēģijas veselības aizsardzībai un drošībai darbā laikposmam no 2007. gada līdz 
2012. gadam termiņa vidusposma pārskatīšanu,

• Eiropas Parlamenta 2010. gada 11. februārī pieņemtā 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. janvārī pieņemtā rezolūcija par Kopienas stratēģiju 
veselības aizsardzībai un drošībai darbā laikposmam no 2007. gada līdz 2012. gadam,

• Eiropas Parlamenta 2006. gada 6. jūlijā pieņemtā 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 in 
vitro diagnostikas medicīnisko ierīču jomā 
darbotos iekšējais tirgus, orientējoties uz 
veselības aizsardzību augstā līmenī. Ar šo 
regulu arī tiek noteikti augsti kvalitātes un 
drošuma standarti 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 Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 114. pantu šī 
regula saskaņo noteikumus par in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču un to 
piederumu laišanu tirgū un nodošanu 
ekspluatācijā Savienības tirgū, kur tām var 
piemērot brīvas preču aprites principu.
Attiecībā uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 168. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu šī regula nosaka augstus 
kvalitātes un drošuma standartus attiecībā 
uz minētajām ierīcēm, cita starpā 
nodrošinot, ka klīniskās veiktspējas 
pētījumos iegūtie dati ir ticami un noturīgi 
un ka klīniskās veiktspējas pētījuma 
dalībniekiem ir garantēta drošība.

(2) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, lai in 
vitro diagnostikas medicīnisko ierīču jomā 
darbotos iekšējais tirgus, orientējoties uz 
pacientu, lietotāju un tehnisko darbinieku
veselības aizsardzību augstā līmenī. Ar šo 
regulu arī tiek noteikti augsti kvalitātes un 
drošuma standarti 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 Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 114. pantu šī 
regula saskaņo noteikumus par in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču un to 
piederumu laišanu tirgū un nodošanu 
ekspluatācijā Savienības tirgū, kur tām var 
piemērot brīvas preču aprites principu.
Attiecībā uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 168. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu šī regula nosaka augstus
kvalitātes un drošuma standartus attiecībā 
uz minētajām ierīcēm, cita starpā 
nodrošinot, ka klīniskās veiktspējas 
pētījumos iegūtie dati ir ticami un noturīgi 
un ka klīniskās veiktspējas pētījuma 
dalībniekiem ir garantēta drošība.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai uzlabotu veselības aizsardzību un 
drošību, ir būtiski jāpastiprina tādi esošās 
regulatīvās pieejas pamatelementi kā 
paziņoto institūciju uzraudzība, riska 
klasifikācija, atbilstības novērtējuma 
procedūras, klīniskie pierādījumi, vigilance 
un tirgus uzraudzība, vienlaikus ieviešot 
noteikumus, kas attiecībā uz in vitro 
diagnostikas medicīniskajām ierīcēm 
nodrošina pārredzamību un izsekojamību.

(3) Lai uzlabotu veselības aprūpes 
speciālistu, pacientu, lietotāju un tehnisko 
darbinieku veselības aizsardzību un 
drošību, tostarp atkritumu iznīcināšanas 
ķēdē, ir būtiski jāpastiprina tādi esošās 
regulatīvās pieejas pamatelementi kā 
paziņoto institūciju uzraudzība, riska 
klasifikācija, atbilstības novērtējuma 
procedūras, klīniskie pierādījumi, vigilance 
un tirgus uzraudzība, vienlaikus ieviešot 
noteikumus, kas attiecībā uz in vitro 
diagnostikas medicīniskajām ierīcēm 
nodrošina pārredzamību un izsekojamību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai nodrošinātu to personu 
pienācīgu aizsardzību, kuras strādā 
iedarbinātu magnētiskās rezonanses 
attēlveidošanas (MRA) iekārtu tuvumā, ir 
jāatsaucas uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2013/35/ES 
(2013. gada 26. jūnijs) 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.
______________
OV L …, ..., …. lpp. (OV vēl nav 
publicēta)
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) In vitro diagnostikas medicīnisko 
ierīču izsekojamībai, izmantojot ierīces 
unikālā identifikatora (UDI) sistēmu, kuras 
pamatā ir starptautiski norādījumi, 
vajadzētu būtiski uzlabot in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču drošumu 
pēc to laišanas tirgū, jo tiktu pilnveidota 
ziņošana par incidentiem, veikti 
mērķtiecīgi praktiski koriģējoši drošuma 
pasākumi un uzlabota kompetento iestāžu 
īstenotā uzraudzība. Tāpat ar tās palīdzību 
vajadzētu spēt samazināt medicīnā pieļauto 
kļūdu daudzumu un apkarot viltotu ierīču 
izmantošanu. UDI sistēmas izmantojumam 
būtu jāuzlabo arī slimnīcu iepirkumu 
politika un krājumu uzskaite.

(27) In vitro diagnostikas medicīnisko 
ierīču izsekojamībai, izmantojot ierīces 
unikālā identifikatora (UDI) sistēmu, kuras 
pamatā ir starptautiski norādījumi, 
vajadzētu būtiski uzlabot in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču drošumu 
pēc to laišanas tirgū, jo tiktu pilnveidota 
ziņošana par incidentiem, veikti 
mērķtiecīgi praktiski koriģējoši drošuma 
pasākumi un uzlabota kompetento iestāžu 
īstenotā uzraudzība. Tāpat ar tās palīdzību 
vajadzētu spēt samazināt medicīnā pieļauto 
kļūdu daudzumu un apkarot viltotu ierīču 
izmantošanu. UDI sistēmas izmantojumam 
būtu jāuzlabo arī iepirkumu un atkritumu 
iznīcināšanas politika un slimnīcu 
krājumu uzskaite.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pārredzamībai un labākai informētībai 
ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu 
pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem iespēju pieņemt apzinātus 
lēmumus, pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, un mudinātu viņus šo iespēju 
izmantot, kā arī lai nodrošinātu stabilu 
pamatu regulatīvu lēmumu pieņemšanai un 
palielinātu uzticību reglamentējošai 
sistēmai.

(28) Pārredzamībai un labākai informētībai 
ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu 
pacientiem, veselības aprūpes speciālistiem 
un visām citām iesaistītām personām
iespēju pieņemt apzinātus lēmumus, 
pamatojoties uz pieejamo informāciju, un 
mudinātu viņus šo iespēju izmantot, kā arī 
lai nodrošinātu stabilu pamatu regulatīvu 
lēmumu pieņemšanai un palielinātu 
uzticību reglamentējošai sistēmai.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Viens no galvenajiem aspektiem ir 
tādas centrālas datubāzes izveide, kurā 
būtu jāapvieno dažādas elektroniskas 
sistēmas un kā neatņemama sastāvdaļa 
jāiekļauj arī UDI, lai ar šādas datubāzes 
palīdzību varētu apkopot un apstrādāt 
informāciju par tirgū esošām in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm un 
attiecīgajiem uzņēmējiem, sertifikātiem, 
klīniskās veiktspējas pētījumiem ar 
iejaukšanos un citiem klīniskajiem 
pētījumiem, kuri nozīmē risku pētāmajām 
personām, vigilanci un tirgus uzraudzību. 
Šādas datubāzes mērķi ir uzlabot vispārīgo 
pārredzamību, optimizēt un vienkāršot 
informācijas plūsmu starp uzņēmējiem, 
paziņotajām institūcijām 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.

(29) Viens no galvenajiem aspektiem ir 
tādas centrālas datubāzes izveide, kurā 
būtu jāapvieno dažādas elektroniskas 
sistēmas un kā neatņemama sastāvdaļa 
jāiekļauj arī UDI, lai ar šādas datubāzes 
palīdzību varētu apkopot un apstrādāt 
informāciju par tirgū esošām in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm un 
attiecīgajiem uzņēmējiem, sertifikātiem, 
klīniskās veiktspējas pētījumiem ar 
iejaukšanos un citiem klīniskajiem 
pētījumiem, kuri nozīmē risku pētāmajām 
personām, vigilanci un tirgus uzraudzību. 
Šādas datubāzes mērķi ir uzlabot vispārīgo 
pārredzamību, optimizēt un vienkāršot 
informācijas plūsmu starp uzņēmējiem, 
paziņotajām institūcijām vai sponsoriem un 
dalībvalstīm, starp dalībvalstīm, kā arī 
starp dalībvalstīm un Komisiju, lai 
izvairītos no vairākkārtējas ziņošanas 
prasībām un uzlabotu koordināciju starp 
dalībvalstīm. Šī datu bāze arī veicinās to 
medicīnisko piederumu izsekojamību, 
kuri tikuši ziedoti vai eksportēti 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. 7

Regulas priekšlikums
48. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai labāk aizsargātu veselību un 
drošību attiecībā uz tirgū pieejamām 
ierīcēm, vigilances sistēma in vitro 
diagnostikas medicīniskajām ierīcēm būtu 
jāpadara efektīvāka, Savienības līmenī 
izveidojot centrālu portālu ziņošanai par 
nopietniem incidentiem un operatīviem 
koriģējošiem drošuma pasākumiem.

(48) Lai labāk aizsargātu veselību un 
drošību attiecībā uz tirgū pieejamām 
ierīcēm, vigilances sistēma in vitro 
diagnostikas medicīniskajām ierīcēm būtu 
jāpadara efektīvāka, Savienības līmenī 
izveidojot centrālu portālu ziņošanai par 
nopietniem incidentiem un operatīviem 
koriģējošiem drošuma pasākumiem 
Savienībā un ārpus tās.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. daļa - 55. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(55) “operatīvs drošuma paziņojums” ir 
paziņojums, ko ražotājs lietotājiem, 
atkritumu iznīcināšanas tehniskajiem 
darbiniekiem vai klientiem nosūta sakarā 
ar operatīvu koriģējošu drošuma 
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pasākumu;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai būtu ņemta vērā tehnikas attīstība un 
jebkāda informācija, kas kļūst pieejama 
59.–73. pantā aprakstīto vigilances un 
tirgus uzraudzības pasākumu gaitā, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 85. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem:

4. Lai būtu ņemta vērā tehnikas attīstība un 
jebkāda informācija, kas kļūst pieejama 
59.–73. pantā aprakstīto vigilances un 
tirgus uzraudzības pasākumu gaitā, 
Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
veselības aprūpes jomas speciālistu 
organizācijām un ražotāju apvienībām, ir 
pilnvarota saskaņā ar 85. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, ar kuriem:

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Visā kontroles procesa laikā ņem vērā 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus, 
tostarp pacientu vai veselības aprūpes 
speciālistu organizāciju un ražotāju 
apvienību viedokļus.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
49. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek veikta ētiskuma izvērtēšana.
Komisija veicina ieinteresēto personu 
sadarbību, kā arī paraugprakses apmaiņu 
un kvalitātes standarta izstrādi ētiskuma 
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izvērtēšanai visā Savienībā.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis savstarpēji saskaņoti izstrādā 
veselības aprūpes speciālistiem, lietotājiem 
un pacientiem paredzētas interneta 
standartveidlapas nopietnu incidentu 
paziņošanai. Dalībvalstis tomēr saglabā 
citus formātus ziņošanai valstu 
kompetentajām iestādēm par varbūtējiem 
būtiskiem incidentiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
61. 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 59. 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 59. pantu. Kompetentā 
iestāde ņem vērā visu attiecīgo 
ieinteresēto personu viedokļus, tostarp 
pacientu un veselības aprūpes speciālistu 
organizāciju un ražotāju apvienību 
viedokļus.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1 pielikums – III daļa – 17. punkts – 17.3. apakšpunkts – 17.3.2. punkts – ia apakšpunkts 
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(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) lietošanas pamācības ir 
nespeciālistam viegli saprotamas, un tās 
pārskata attiecīgo ieinteresēto personu 
pārstāvji, tostarp pacientu un veselības 
aprūpes speciālistu organizāciju un 
ražotāju apvienību pārstāvji.
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