
AM\934291LV.doc PE510.535v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2012/0267(COD)

26.4.2013

GROZĪJUMI Nr.
9 - 20

Atzinuma projekts
Edite Estrela
(PE510.535v01-00)

In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces  

Regulas priekšlikums
(COM(2012)451 – C7-0318/2 – 2012/0267(COD))



PE510.535v01-00 2/9 AM\934291LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\934291LV.doc 3/9 PE510.535v01-00

LV

Grozījums Nr. 9
Philippe Boulland

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 gan 
uz veselības aprūpes speciālistu un 
pacientu, gan 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Philippe Boulland

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, jo īpaši 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Philippe Boulland

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, 
būtu jāatsaucas uz Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīvu par minimālajām 
drošības un veselības aizsardzības 
prasībām attiecībā uz darba ņēmēju 
pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 
faktori (elektromagnētiskie lauki) 
(divdesmitā atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr
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Grozījums Nr. 12
Philippe Boulland

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 slimnīcu iepirkumu 
politika, atkritumu iznīcināšana un 
krājumu uzskaite.

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Philippe Boulland

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 

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

stabilu pamatu regulatīvu lēmumu 
pieņemšanai un palielinātu uzticību 
reglamentējošai sistēmai.

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Philippe Boulland

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. Ar šo datu bāzi varēs arī 
nodrošināt datu vai medicīnas materiālu 
eksporta izsekojamību ārpus ES. 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.
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Or. fr

Grozījums Nr. 15
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

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 ES un 
ārpus tās par nopietniem incidentiem un 
operatīviem koriģējošiem drošuma 
pasākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 55. apakšpunkts

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 apstrādātājiem vai klientiem 
nosūta sakarā ar operatīvu koriģējošu 
drošuma pasākumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Milan Cabrnoch
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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 
ieinteresētajām personām, tostarp 
veselības aprūpes speciālistu 
organizācijām un ražotāju apvienībām, ir 
pilnvarota saskaņā ar 85. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, ar kuriem:

Or. cs

Grozījums Nr. 18
Milan Cabrnoch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. cs

Grozījums Nr. 19
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tās 

Dalībvalsts veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tās 
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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 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 ieinteresēto personu 
viedokļus, tostarp pacientu, veselības 
aprūpes speciālistu organizāciju un 
ražotāju apvienību viedokļus.

Or. cs

Grozījums Nr. 20
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
I pielikums – III nodaļa – 17. punkts – 17.3.2. ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. cs


