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Grozījums Nr. 75
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kā in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm (konkrēti attiecībā 
uz riska klasifikāciju, atbilstības 
novērtējuma procedūrām un klīniskajiem 
pierādījumiem), tā in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču nozarei piemīt 
specifiskas īpatnības, kuru dēļ ir jāpieņem 
specifiski tiesību akti, kas nošķirti no 
tiesību aktiem par citām medicīniskām 
ierīcēm, taču abām nozarēm kopīgie 
horizontālie aspekti ir jāsaskaņo.

(5) Kā in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm (konkrēti attiecībā 
uz riska klasifikāciju, atbilstības 
novērtējuma procedūrām un klīniskajiem 
pierādījumiem), tā in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču nozarei piemīt 
specifiskas īpatnības, kuru dēļ ir jāpieņem 
specifiski tiesību akti, kas nošķirti no 
tiesību aktiem par citām medicīniskām 
ierīcēm, taču abām nozarēm kopīgie 
horizontālie aspekti ir jāsaskaņo, 
nemazinot vajadzību pēc inovācijām 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Gadījumos, kad ražotājs nav 
paredzējis, ka izstrādājumu izmanto 
medicīniskos nolūkos, nevar pieprasīt, lai 
šo izstrādājumu sertificētu kā in vitro 
medicīnisko ierīci; tāpat izstrādājums 
nevar būt konkrētas in vitro medicīniskās 
ierīces piederums, ja ražotājs to nav īpaši 
paredzējis, lai darītu iespējamu vai 
atbalstītu in vitro diagnostikas 
medicīniskās ierīces izmantošanu 
paredzētajam nolūkam.

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj dalībvalstīm, 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
Vajadzības gadījumā lēmumu par to, vai uz 
izstrādājumu attiecas in vitro diagnostikas 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces 
piederuma definīcija, var pieņemt 
Komisija, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi.

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj Komisijai, 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
Vajadzības gadījumā lēmumu par to, vai uz 
izstrādājumu attiecas in vitro diagnostikas 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces 
piederuma definīcija, var pieņemt 
Komisija, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina vienota šīs regulas īstenošana dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 78
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj dalībvalstīm, 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
Vajadzības gadījumā lēmumu par to, vai 
uz izstrādājumu attiecas in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces vai in 
vitro diagnostikas medicīniskas ierīces 
piederuma definīcija, var pieņemt 
Komisija, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi.

(8) Lai nodrošinātu vienotu klasifikāciju 
visās dalībvalstīs, tas, vai izstrādājums vai 
izstrādājumu grupa ir šīs regulas darbības 
jomā un vai uz izstrādājumu vai 
izstrādājumu grupu attiecas in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces vai in 
vitro diagnostikas medicīniskas ierīces 
piederuma definīcija, būtu jālemj
Komisijai, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi.
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Or. en

Grozījums Nr. 79
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Saskaņā Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] 78.a pantā 
paredzētajiem nosacījumiem un kārtību 
izveido ieinteresēto personu pārstāvju un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
daudznozaru padomdevēju komiteju, lai 
vajadzības gadījumā sniegtu Komisijai, 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupai 
(MDCG) un dalībvalstīm zinātnisko 
konsultāciju par in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču tehnoloģijām, 
klasifikāciju un citiem šīs regulas 
īstenošanas aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu iespējami augstu 
veselības aizsardzības līmeni, ir jāpadara 
skaidrāki un jāstiprina noteikumi, kas 
regulē in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces, ko ražo un izmanto, tostarp 
mērījumiem un rezultātu iegūšanai, vienā 
veselības iestādē.

(9) Lai nodrošinātu iespējami augstu 
veselības aizsardzības līmeni, ir jāpadara 
skaidrāki un jāstiprina noteikumi, kas 
regulē in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces, ko ražo un izmanto vienā iestādē.

Or. en
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Pamatojums

Vārdi „veselības iestāde” ir svītroti — ņemot vērā, ka regula neattieksies uz veselības 
iestādēm, šā apsvēruma mērķis faktiski ir komerciālās laboratorijas, uz kurām šī regula tiks 
attiecināta.

Grozījums Nr. 81
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ņemot vērā subsidiaritātes principu, 
šī regula neattiecas uz ierīcēm, kuras 
ražotas veselības iestāžu laboratorijās 
lietošanai šajā vidē un kuras nav 
pakļautas komerciāliem darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ir ļoti svarīgi, lai pacienti saņemtu 
skaidru informāciju nopietnu ar 
medicīniskām ierīcēm saistītu incidentu 
gadījumā. Tāpēc dalībvalstīm nevajadzētu 
sniegt saviem iedzīvotājiem nekādas 
pretrunīgas konsultācijas par nopietnu 
incidentu gadījumā veicamām darbībām, 
lai dažādās dalībvalstīs pacientiem netiktu 
sniegta atšķirīga informācija, kas var 
radīt pārpratumus pacientu vidū.

Or. en
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Grozījums Nr. 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Tādos gadījumos, kad pacientiem ir 
steidzami vajadzīga medicīniskā palīdzība 
vai medicīniskā palīdzība nav sniegta, 
piemēram, jaunu patogēnu un retu 
slimību gadījumā, jābūt iespējai, ka vienā
veselības iestādē ražo, pārveido un
izmanto ierīces uz vietas, un tādējādi
nekomerciālā un elastīgā sistēmā 
apmierina konkrētas vajadzības, kuras
nevar apmierināt, izmantojot pieejamo
ierīci, kas marķēta ar CE zīmi.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā veselības iestādēm nav paredzēta iespēja ražot vai pārveidot D klases ierīces. 
Attiecībā uz dažām pacientu vajadzībām nav komerciāli pieejamu IVD ierīču, piemēram, 
noteiktu ļoti retu slimību diagnožu vai jaunu patogēnu gadījumā. Veselības aprūpes iestādēm, 
kas pašas ražo šādas ierīces, ir būtiska nozīme sabiedrības veselības aizsardzībā. Šie 
grozījumi ir centieni saglabāt minēto sabiedrības veselības aizsardzības funkciju, vienlaikus 
nodrošinot, lai pacientu drošība būtu vissvarīgākā.

Grozījums Nr. 84
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Tomēr šī regula attiecas uz ierīcēm, 
kas ir ražotas ar veselības aprūpi 
nesaistītu iestāžu laboratorijās un nodotas 
ekspluatācijā, nelaižot tās tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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, aptieku un 
vairumtirgotāju iepirkumu politika un 
krājumu uzskaite. UDI sistēmai jābūt 
saderīgai ar citām tirgū pastāvošajām 
sistēmām.

Or. de

Grozījums Nr. 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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 

(27) In vitro diagnostikas medicīnisko 
ierīču izsekojamībai, izmantojot ierīces 
unikālā identifikatora (UDI) sistēmu, kuras 
pamatā ir starptautiski norādījumi, 
vajadzētu būtiski uzlabot in vitro 
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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.

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, vairumtirgotāju 
un farmaceitu īstenotā iepirkumu politika 
un krājumu uzskaite, un šai sistēmai jābūt 
saderīgai ar citām minētajās iestādēs 
pastāvošām autentifikācijas sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Iespējams, ka elektroniskā medicīniskā autentifikācijas sistēma tiks ieviesta saskaņā ar
Direktīvu par viltotajām zālēm. Ir svarīgi, lai sistēmas attiecībā uz in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm un zālēm būtu saderīgas, pretējā gadījumā tas radīs ievērojamu un, 
iespējams, pārmērīgu slogu aģentiem, kas darbojas piegādes ķēdē, strādājot ar abiem 
izstrādājumu veidiem.

Grozījums Nr. 87
Dagmar Roth-Behrendt

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) Paredzētajam lietotājam atbilstīgi 
sniegtās informācijas pārredzamībai un
pienācīgai pieejamībai 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Dagmar Roth-Behrendt

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, tirdzniecības 
atļaujām, 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, nodrošinot labāku 
informācijas pieejamību sabiedrībai un 
veselības aprūpes speciālistiem, optimizēt 
un vienkāršot informācijas plūsmu starp 
uzņēmējiem, aģentūru, paziņotajām 
institūcijām vai sponsoriem un 
dalībvalstīm, dalībvalstu starpā, 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Eudamed elektroniskajām sistēmām, 
kas attiecas uz tirgū esošām ierīcēm, 
attiecīgajiem uzņēmējiem un sertifikātiem, 
būtu jānodrošina, lai sabiedrība būtu 
pietiekami informēta par Savienības tirgū 
esošajām ierīcēm. Klīniskās veiktspējas 
pētījumu elektroniskā sistēma būtu 
jāizmanto kā rīks, lai nodrošinātu 
sadarbību starp dalībvalstīm un lai sponsori 
brīvprātīgi varētu iesniegt vienotu 
pieteikumu par vairākām dalībvalstīm, kā 
arī ziņot par nopietniem nevēlamiem 
notikumiem. Vigilances elektroniskajai 
sistēmai būtu jānodrošina ražotājiem 
iespēja ziņot par nopietniem incidentiem 
un citiem notikumiem, par kuriem jāziņo, 
kā arī sniegt atbalstu valstu kompetentajām 
iestādēm, kuras koordinē šo notikumu 
novērtējumu. Tirgus uzraudzības 
elektroniskajai sistēmai vajadzētu būt 
rīkam, kas nodrošina informācijas apmaiņu 
starp kompetentajām iestādēm.

(30) Eudamed elektroniskajām sistēmām, 
kas attiecas uz tirgū esošām ierīcēm, 
attiecīgajiem uzņēmējiem un sertifikātiem, 
būtu jānodrošina, lai sabiedrība būtu 
pietiekami informēta par Savienības tirgū 
esošajām ierīcēm. Klīniskās veiktspējas 
pētījumu elektroniskā sistēma būtu 
jāizmanto kā rīks, lai nodrošinātu 
sadarbību starp dalībvalstīm un lai sponsori 
brīvprātīgi varētu iesniegt vienotu 
pieteikumu par vairākām dalībvalstīm, kā 
arī ziņot par nopietniem nevēlamiem 
notikumiem. Vigilances elektroniskajai 
sistēmai būtu jānodrošina ražotājiem 
iespēja ziņot par nopietniem incidentiem 
un citiem notikumiem, par kuriem jāziņo, 
kā arī sniegt atbalstu valstu kompetentajām 
iestādēm, kuras koordinē šo notikumu 
novērtējumu. Tirgus uzraudzības 
elektroniskajai sistēmai vajadzētu būt 
rīkam, kas nodrošina informācijas apmaiņu 
starp kompetentajām iestādēm.
Regulāriem pārskatiem par vigilanci un 
tirgus uzraudzības informācijai jābūt 
pieejamiem veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Pārskati par vigilanci un tirgus uzraudzības informācija sniegs labumu veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai. Ņemot vērā, ka šāda informācija būs jāapstrādā kā jutīga 
informācija, MDCG ir piemērota, lai nodrošinātu Eiropas datubankai šādu informāciju.

Grozījums Nr. 90
Dagmar Roth-Behrendt
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Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Eudamed elektroniskajām sistēmām, 
kas attiecas uz tirgū esošām ierīcēm, 
attiecīgajiem uzņēmējiem un sertifikātiem, 
būtu jānodrošina, lai sabiedrība būtu 
pietiekami informēta par Savienības tirgū 
esošajām ierīcēm. Klīniskās veiktspējas 
pētījumu elektroniskā sistēma būtu 
jāizmanto kā rīks, lai nodrošinātu 
sadarbību starp dalībvalstīm un lai sponsori 
brīvprātīgi varētu iesniegt vienotu 
pieteikumu par vairākām dalībvalstīm, kā 
arī ziņot par nopietniem nevēlamiem 
notikumiem. Vigilances elektroniskajai 
sistēmai būtu jānodrošina ražotājiem 
iespēja ziņot par nopietniem incidentiem 
un citiem notikumiem, par kuriem jāziņo, 
kā arī sniegt atbalstu valstu kompetentajām 
iestādēm, kuras koordinē šo notikumu 
novērtējumu. Tirgus uzraudzības 
elektroniskajai sistēmai vajadzētu būt 
rīkam, kas nodrošina informācijas apmaiņu 
starp kompetentajām iestādēm.

(30) Eudamed elektroniskajām sistēmām, 
kas attiecas uz tirgū esošām ierīcēm, 
attiecīgajiem uzņēmējiem un sertifikātiem, 
būtu jānodrošina, lai sabiedrība un 
veselības aprūpes speciālisti būtu 
pietiekami informēti par Savienības tirgū 
esošajām ierīcēm. Ir ļoti svarīgi, lai 
sabiedrībai un veselības aprūpes 
speciālistiem tiktu nodrošināta pienācīga 
piekļuve tām Eudamed elektronisko 
sistēmu daļām, kas ietver būtisku 
informāciju par in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm, kuras var 
apdraudēt sabiedrības veselību un 
drošību. Ja šāda piekļuve ir ierobežota, ir 
jābūt iespējai esošo informāciju par in 
vitro medicīniskajām ierīcēm atklāt pēc
pamatota pieprasījuma, ja vien piekļuves 
ierobežojuma pamatā nav 
konfidencialitātes apsvērumi. Klīniskās 
veiktspējas pētījumu elektroniskā sistēma 
būtu jāizmanto kā rīks, lai nodrošinātu 
sadarbību starp dalībvalstīm un lai sponsori 
brīvprātīgi varētu iesniegt vienotu 
pieteikumu par vairākām dalībvalstīm, kā 
arī ziņot par nopietniem nevēlamiem 
notikumiem. Vigilances elektroniskajai 
sistēmai būtu jānodrošina ražotājiem 
iespēja ziņot par nopietniem incidentiem 
un citiem notikumiem, par kuriem jāziņo, 
kā arī sniegt atbalstu valstu kompetentajām 
iestādēm, kuras koordinē šo notikumu 
novērtējumu. Tirgus uzraudzības 
elektroniskajai sistēmai vajadzētu būt 
rīkam, kas nodrošina informācijas apmaiņu 
starp kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Alda Sousa
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Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču ražotājiem katras šādas 
ierīces galvenie drošuma un veiktspējas 
aspekti un klīniskā novērtējuma rezultāti 
būtu jāapkopo dokumentā, kuram 
vajadzētu būt publiski pieejamam.

(32) C un D klases in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču ražotājiem katras šādas 
ierīces galvenie drošuma un veiktspējas 
aspekti un klīniskā novērtējuma rezultāti 
būtu jāapkopo dokumentā, kuram 
vajadzētu būt publiski pieejamam.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums saskaņots ar 24. pantu.

Grozījums Nr. 92
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču ražotājiem katras šādas 
ierīces galvenie drošuma un veiktspējas 
aspekti un klīniskā novērtējuma rezultāti 
būtu jāapkopo dokumentā, kuram
vajadzētu būt publiski pieejamam.

(32) Augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču ražotājiem būtu 
jāsniedz tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas procedūrā iesaistītajai valsts 
iestādei vai, attiecīgā gadījumā, aģentūrai 
visaptverošs ziņojums par šādas ierīces 
drošumu un klīniskās veiktspējas 
aspektiem. Minētā ziņojuma 
kopsavilkumam vajadzētu būt publiski 
pieejamam Eudamed datubankā.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Dagmar Roth-Behrendt
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Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču gadījumā iestādes būtu 
savlaicīgi jāinformē par ierīcēm, kurām 
veicams atbilstības novērtējums, un 
jāpiešķir tām tiesības, pamatojoties uz 
zinātniski apstiprinātiem apsvērumiem, 
rūpīgi pārbaudīt paziņoto institūciju 
veikto sākotnējo novērtējumu, jo īpaši 
attiecībā uz ierīcēm, kurām nav vienotu 
tehnisku specifikāciju, kas ir 
jaunievedumi vai kurās izmantota jauna 
tehnoloģija, ierīcēm, kas pieder tādu 
ierīču kategorijai, ar kurām biežāk saistīti 
nopietni incidenti, vai ierīcēm, attiecībā uz 
kurām dažādu paziņoto institūciju 
atbilstības novērtējumos konstatētas 
būtiskas nesakritības ar būtībā līdzīgām 
ierīcēm. Šajā regulā paredzētais process 
neliedz ražotājam pirms pieteikuma 
iesniegšanas paziņotajai institūcijai 
brīvprātīgi informēt kompetento iestādi 
par savu nodomu iesniegt pieteikumu 
augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīniskas ierīces atbilstības 
novērtēšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 94
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču gadījumā iestādes būtu 
savlaicīgi jāinformē par ierīcēm, kurām 
veicams atbilstības novērtējums, un 

(35) Augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču gadījumā attiecīgās 
iestādes dalībvalstu un Savienības līmenī 
būtu savlaicīgi jāinformē par ierīcēm, 
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jāpiešķir tām tiesības, pamatojoties uz 
zinātniski apstiprinātiem apsvērumiem, 
rūpīgi pārbaudīt paziņoto institūciju veikto 
sākotnējo novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz 
ierīcēm, kurām nav vienotu tehnisku 
specifikāciju, kas ir jaunievedumi vai kurās 
izmantota jauna tehnoloģija, ierīcēm, kas 
pieder tādu ierīču kategorijai, ar kurām 
biežāk saistīti nopietni incidenti, vai 
ierīcēm, attiecībā uz kurām dažādu 
paziņoto institūciju atbilstības 
novērtējumos konstatētas būtiskas 
nesakritības ar būtībā līdzīgām ierīcēm. 
Šajā regulā paredzētais process neliedz 
ražotājam pirms pieteikuma iesniegšanas 
paziņotajai institūcijai brīvprātīgi informēt 
kompetento iestādi par savu nodomu 
iesniegt pieteikumu augsta riska in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces 
atbilstības novērtēšanai.

kurām veicams atbilstības novērtējums, un 
jāpiešķir tām tiesības, pamatojoties uz 
zinātniski apstiprinātiem apsvērumiem, 
rūpīgi pārbaudīt paziņoto institūciju veikto 
sākotnējo novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz 
ierīcēm, kurām nav vienotu tehnisku 
specifikāciju, kas ir jaunievedumi vai kurās 
izmantota jauna tehnoloģija, ierīcēm, kas 
pieder tādu ierīču kategorijai, ar kurām 
biežāk saistīti nopietni incidenti, vai 
ierīcēm, attiecībā uz kurām dažādu 
paziņoto institūciju atbilstības 
novērtējumos konstatētas būtiskas 
nesakritības ar būtībā līdzīgām ierīcēm. 
Šajā regulā paredzētais process neliedz 
ražotājam pirms pieteikuma iesniegšanas 
paziņotajai institūcijai brīvprātīgi informēt 
kompetento iestādi par savu nodomu 
iesniegt pieteikumu augsta riska in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces 
atbilstības novērtēšanai.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, kādas iestādes apsvērumā minētas.

Grozījums Nr. 95
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču gadījumā iestādes būtu 
savlaicīgi jāinformē par ierīcēm, kurām 
veicams atbilstības novērtējums, un 
jāpiešķir tām tiesības, pamatojoties uz 
zinātniski apstiprinātiem apsvērumiem, 
rūpīgi pārbaudīt paziņoto institūciju veikto 
sākotnējo novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz 
ierīcēm, kurām nav vienotu tehnisku 

(35) Augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču gadījumā iestādes būtu 
savlaicīgi jāinformē par ierīcēm, kurām 
veicams atbilstības novērtējums, un 
jāpiešķir tām tiesības, pamatojoties uz 
zinātniski apstiprinātiem apsvērumiem, 
rūpīgi pārbaudīt paziņoto institūciju veikto 
sākotnējo novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz 
ierīcēm, kurām nav vienotu tehnisku 
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specifikāciju, kas ir jaunievedumi vai kurās 
izmantota jauna tehnoloģija, ierīcēm, kas 
pieder tādu ierīču kategorijai, ar kurām 
biežāk saistīti nopietni incidenti, vai 
ierīcēm, attiecībā uz kurām dažādu 
paziņoto institūciju atbilstības 
novērtējumos konstatētas būtiskas 
nesakritības ar būtībā līdzīgām ierīcēm. 
Šajā regulā paredzētais process neliedz 
ražotājam pirms pieteikuma iesniegšanas 
paziņotajai institūcijai brīvprātīgi informēt 
kompetento iestādi par savu nodomu 
iesniegt pieteikumu augsta riska in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces 
atbilstības novērtēšanai.

specifikāciju, kas ir jaunievedumi vai kurās 
izmantota jauna tehnoloģija, ierīcēm, kas 
pieder tādu ierīču kategorijai, ar kurām 
biežāk saistīti nopietni incidenti, vai 
ierīcēm, attiecībā uz kurām dažādu 
paziņoto institūciju atbilstības 
novērtējumos konstatētas būtiskas 
nesakritības ar būtībā līdzīgām ierīcēm. 
Šajā regulā paredzētais process neliedz 
ražotājam pirms pieteikuma iesniegšanas 
paziņotajai institūcijai brīvprātīgi informēt 
kompetento iestādi par savu nodomu 
iesniegt pieteikumu augsta riska in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces 
atbilstības novērtēšanai. Attiecībā uz 
augsta riska D klases in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm ir izveidota 
tirdzniecības atļauju piešķiršanas 
procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Atbilstības novērtēšanas procedūru 
nepiemēro D klases in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm. Attiecībā uz 
inovatīvām D klases ierīcēm ir jāievieš 
ātra centralizēta tirdzniecības atļauju 
piešķiršanas procedūra. Attiecībā uz 
visām pārējām D klases ierīcēm ir jāievieš 
ātra centralizēta tirdzniecības atļauju 
piešķiršanas procedūra, sniedzot iespēju 
šāda veida ierīču ražotājiem pieteikties 
centralizētai tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas procedūrai.

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ņemot vērā ar A klases in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm saistīto 
zemo riska līmeni pacientiem, atbilstības 
novērtēšanas procedūru šīm ierīcēm parasti 
būtu jāveic ražotājam uz savu atbildību. B,
C un D klases in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču gadījumā paziņotās 
institūcijas piesaistei jābūt obligātai 
atbilstošā līmenī.

(38) Ņemot vērā ar A klases in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm saistīto 
zemo riska līmeni pacientiem, atbilstības 
novērtēšanas procedūru šīm ierīcēm parasti 
būtu jāveic ražotājam uz savu atbildību. B
un C klases in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču gadījumā paziņotās 
institūcijas piesaistei jābūt obligātai 
atbilstošā līmenī. Attiecībā uz D klases 
ierīcēm tirdzniecības atļauju piešķiršanas 
procedūrai jābūt obligātai.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ņemot vērā ar A klases in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm saistīto 
zemo riska līmeni pacientiem, atbilstības 
novērtēšanas procedūru šīm ierīcēm parasti 
būtu jāveic ražotājam uz savu atbildību. B,
C un D klases in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču gadījumā paziņotās 
institūcijas piesaistei jābūt obligātai 
atbilstošā līmenī.

(38) Ņemot vērā ar A klases in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm saistīto 
zemo riska līmeni pacientiem, atbilstības 
novērtēšanas procedūru šīm ierīcēm parasti 
būtu jāveic ražotājam uz savu atbildību. B
un C klases in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču gadījumā paziņotās 
institūcijas piesaistei jābūt obligātai 
atbilstošā līmenī. Attiecībā uz D klases in 
vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm 
aģentūras vai dalībvalstu iesaistīšanai
jābūt obligātai.

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Lai nodrošinātu vispārēju tirgus 
drošību, visām fiziskām vai juridiskām 
personām ir tiesības godprātīgi publicēt 
vai izplatīt informāciju par kādu faktu, 
datiem vai darbību, ja šī persona uzskata, 
ka šāda fakta, datu vai darbības 
neievērošana var apdraudēt veselību vai 
vidi.

Or. en

Pamatojums

Apsvēruma mērķis ir aizsargāt tos, kas ziņo par pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 100
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Intervences klīniskās veiktspējas
pētījumi un citi klīniskās veiktspējas 
pētījumi būtu jāuzsāk tikai pēc tam, kad 
neatkarīga ētikas komiteja ir sniegusi 
pozitīvu novērtējumu. Ja ētikas komitejas 
nav, tad dalībvalstīm ir jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai tādu izveidotu.

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Vairākās dalībvalstīs veicamu 
klīniskās veiktspējas pētījumu ar 
iejaukšanos un citu klīnisku pētījumu, kas 
nozīmē risku pētāmajam personām, 
sponsoriem vajadzētu nodrošināt iespēju 
iesniegt vienotu pieteikumu, lai samazinātu 
administratīvo slogu. Lai ļautu kopīgi 
izmantot resursus un nodrošinātu 
konsekvenci, novērtējot ar veselību un 
pētāmās ierīces drošumu saistītus aspektus 
un vairākās dalībvalstīs veicama klīniskās 
veiktspējas pētījuma zinātnisko projektu, 
šādam vienotam pieteikumam vajadzētu 
atvieglot koordināciju starp dalībvalstīm 
koordinētājas dalībvalsts vadībā. 
Koordinētajā novērtējumā nevajadzētu 
iekļaut tādu klīniskās veiktspējas pētījuma 
aspektu novērtējumu, kas pēc būtības ir 
nacionāli, lokāli un ētiski, tostarp 
apzinātu piekrišanu. Katrai dalībvalstij 
būtu jāsaglabā pilna atbildība attiecībā uz 
lēmumu par to, vai tās teritorijā drīkst veikt 
attiecīgu klīniskās veiktspējas pētījumu.

(45) Vairākās dalībvalstīs veicamu 
klīniskās veiktspējas pētījumu ar 
iejaukšanos un citu klīnisku pētījumu, kas 
nozīmē risku pētāmajam personām, 
sponsoriem vajadzētu nodrošināt iespēju 
iesniegt vienotu pieteikumu, lai samazinātu 
administratīvo slogu. Lai ļautu kopīgi 
izmantot resursus un nodrošinātu 
konsekvenci, novērtējot ar veselību un 
pētāmās ierīces drošumu saistītus aspektus 
un vairākās dalībvalstīs veicama klīniskās 
veiktspējas pētījuma zinātnisko projektu, 
šādam vienotam pieteikumam vajadzētu 
atvieglot koordināciju starp dalībvalstīm 
koordinētājas dalībvalsts vadībā. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsaglabā pilna atbildība 
attiecībā uz lēmumu par to, vai tās teritorijā 
drīkst veikt attiecīgu klīniskās veiktspējas 
pētījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Rebecca Taylor

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 

(49) Veselības aprūpes speciālistiem un 
pacientiem vajadzētu būt tiesīgiem ziņot 
par nopietniem incidentiem valsts līmenī, 
izmantojot saskaņotu formātu un 
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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.

vajadzības gadījumā garantējot 
anonimitāti. 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.

Or. en

Pamatojums

VII nodaļā minētās vigilances procedūras pareizi darbosies tikai tad, ja veselības aprūpes 
speciālisti varēs ziņot par gadījumiem, nebaidoties no atriebības. Dažos gadījumos varētu 
rasties vajadzība aizsargāt anonīmos ziņotājus, lai nodrošinātu, ka tiek sniegti pilnīgi un 
atklāti ziņojumi par incidentiem.

Grozījums Nr. 103
Dagmar Roth-Behrendt

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) Dalībvalstīm ir jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai uzlabotu veselības aprūpes 
speciālistu, lietotāju un pacientu 
informētību par to, cik svarīgi ir ziņot par 
iespējamiem nopietniem incidentiem. 
Veselības aprūpes speciālistiem un 
pacientiem vajadzētu būt tiesīgiem ziņot 
par nopietniem incidentiem valsts līmenī, 
izmantojot saskaņotu formātu. Lai 
mazinātu šādu incidentu atkārtošanos,
valsts kompetentās iestādes apstiprina, ka 
noticis nopietns incidents, tām vajadzētu 
informēt ražotājus un sniegt informāciju, 
izmantojot attiecīgo Eudamed 
elektronisko sistēmu, dalīties ar 
informāciju ar pārējām iestādēm, lai 
mazinātu iespējamību, ka šādi incidenti 
varētu atkārtoties.

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Dalībvalstis iekasē maksu par 
paziņoto institūciju iecelšanu un 
pārraudzību, lai nodrošinātu dalībvalstu 
veiktās institūciju pārraudzības ilgtspējību 
un noteiktu vienlīdzīgus nosacījumus 
visām paziņotajām institūcijām.

(53) Dalībvalstis iekasē maksu par 
paziņoto institūciju iecelšanu un 
pārraudzību, lai nodrošinātu dalībvalstu 
veiktās institūciju pārraudzības ilgtspējību 
un noteiktu vienlīdzīgus nosacījumus 
visām paziņotajām institūcijām. Šīm 
maksām ir jābūt salīdzināmām starp 
dalībvalstīm, un tās ir jāpublisko.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai gan šai regulai nevajadzētu 
ietekmēt dalībvalstu tiesības iekasēt maksu 
par valsts līmenī veiktiem pasākumiem, 
dalībvalstīm, pirms tās pieņem lēmumu par 
šo maksu līmeni un struktūru, būtu 
jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis, 
lai nodrošinātu pārredzamību.

(54) Lai gan šai regulai nevajadzētu 
ietekmēt dalībvalstu tiesības iekasēt maksu 
par valsts līmenī veiktiem pasākumiem, 
dalībvalstīm, pirms tās pieņem lēmumu par 
šo maksu salīdzināmu līmeni un struktūru, 
būtu jāinformē Komisija un pārējās 
dalībvalstis, lai nodrošinātu pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Dagmar Roth-Behrendt

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

(54a) Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par standarta maksām 
paziņotajām institūcijām, un šīm maksām 
ir jābūt salīdzināmām starp dalībvalstīm. 
Komisijai būtu jāsniedz norādījumi, lai 
uzlabotu šo maksu salīdzināmību. 
Dalībvalstīm būtu jānosūta standarta 
maksu saraksts Komisijai un jānodrošina, 
ka to teritorijā reģistrētās paziņotās 
institūcijas publisko standarta maksu 
sarakstus attiecībā uz to veiktajiem 
atbilstības novērtēšanas pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Ievērojot Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] par 
medicīniskām ierīcēm 78. pantā izklāstītos 
nosacījumus un kārtību, būtu jāizveido 
ekspertu komiteja Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupa (MDCG), kurā 
darbotos dalībvalstu ieceltas personas, kas 
izraudzītas, ņemot vērā to lomu un 
speciālās zināšanas medicīnisko ierīču un 
in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
jomā, un kura pildītu uzdevumus, kas tai 
noteikti saskaņā ar šo regulu un 
Regulu (ES) [Ref. of future Regulation on 
medical devices] par medicīniskajām 
ierīcēm, lai sniegtu konsultācijas Komisijai 
un palīdzētu Komisijai un dalībvalstīm 
nodrošināt šīs regulas saskaņotu 
īstenošanu.

(55) Ievērojot Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] par 
medicīniskām ierīcēm 78. pantā izklāstītos 
nosacījumus un kārtību, būtu jāizveido 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupa 
(MDCG), kurā darbotos dalībvalstu 
ieceltas personas, kas izraudzītas, ņemot 
vērā to lomu un speciālās zināšanas 
medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču jomā, un kura pildītu 
uzdevumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo 
regulu un Regulu (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] par 
medicīniskajām ierīcēm, lai sniegtu 
konsultācijas Komisijai un palīdzētu 
Komisijai un dalībvalstīm nodrošināt šīs 
regulas saskaņotu īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Ievērojot Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] par 
medicīniskām ierīcēm 78. pantā izklāstītos 
nosacījumus un kārtību, būtu jāizveido 
ekspertu komiteja Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupa (MDCG), kurā 
darbotos dalībvalstu ieceltas personas, kas 
izraudzītas, ņemot vērā to lomu un 
speciālās zināšanas medicīnisko ierīču un 
in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
jomā, un kura pildītu uzdevumus, kas tai 
noteikti saskaņā ar šo regulu un 
Regulu (ES) [Ref. of future Regulation on 
medical devices] par medicīniskajām 
ierīcēm, lai sniegtu konsultācijas Komisijai 
un palīdzētu Komisijai un dalībvalstīm 
nodrošināt šīs regulas saskaņotu 
īstenošanu.

(55) Ievērojot Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] par 
medicīniskām ierīcēm 78. pantā izklāstītos 
nosacījumus un kārtību, būtu jāizveido 
ekspertu komiteja Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupa (MDCG), kurā 
darbotos dalībvalstu ieceltas personas, kas 
izraudzītas, ņemot vērā to lomu un 
speciālās zināšanas medicīnisko ierīču un 
in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
jomā, un kura pildītu uzdevumus, kas tai 
noteikti saskaņā ar šo regulu un 
Regulu (ES) [Ref. of future Regulation on 
medical devices] par medicīniskajām 
ierīcēm, lai sniegtu konsultācijas Komisijai 
un palīdzētu Komisijai un dalībvalstīm 
nodrošināt šīs regulas saskaņotu 
īstenošanu. Šie dalībnieki pirms stāšanās 
amatā iesniedz saistību deklarāciju un 
interešu deklarāciju, kurā norāda vai nu 
jebkādu tādu interešu neesību, kuras var 
uzskatīt par kaitējošām viņu neatkarībai, 
vai tiešu vai netiešu interešu esību, kuras 
varētu kaitēt viņu neatkarībai. Minētās 
deklarācijas pārbauda Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
65. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai nodrošinātu, ka pāreja uz in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču, iesaistīto 
uzņēmēju un sertifikātu reģistrāciju norit 
vienmērīgi, pienākumam iesniegt attiecīgo 
informāciju ar šo regulu ieviestajās 
elektroniskajās sistēmās pilnībā būtu 
jāstājas spēkā tikai 18 mēnešus pēc šīs 
regulas piemērošanas dienas. Šajā pārejas 
posmā Direktīvas 98/79/EK 10. pantam un 
12. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktam 
būtu jāpaliek spēkā. Tomēr, lai izvairītos 
no daudzkārtējas reģistrācijas, būtu 
jāuzskata, ka uzņēmēji un paziņotās 
institūcijas, kas reģistrējas attiecīgajās 
Savienības līmenī izveidotajās 
elektroniskajās sistēmās, atbilst 
reģistrācijas prasībām, kuras dalībvalstis 
pieņēmušas saskaņā ar minētās direktīvas 
attiecīgajiem noteikumiem.

(65) Lai nodrošinātu, ka pāreja uz in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču, iesaistīto 
uzņēmēju un sertifikātu reģistrāciju norit 
vienmērīgi, pienākumam iesniegt attiecīgo 
informāciju ar šo regulu ieviestajās 
elektroniskajās sistēmās pilnībā būtu 
jāstājas spēkā 12 mēnešus pēc šīs regulas 
piemērošanas dienas. Šajā pārejas posmā 
Direktīvas 98/79/EK 10. pantam un 
12. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktam 
būtu jāpaliek spēkā. Tomēr, lai izvairītos 
no daudzkārtējas reģistrācijas, būtu 
jāuzskata, ka uzņēmēji un paziņotās 
institūcijas, kas reģistrējas attiecīgajās 
Savienības līmenī izveidotajās 
elektroniskajās sistēmās, atbilst 
reģistrācijas prasībām, kuras dalībvalstis 
pieņēmušas saskaņā ar minētās direktīvas 
attiecīgajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Elektroniskajai sistēmai šajā regulā ir būtiska nozīme, un tā jāievieš un tai jāstājas spēkā pēc 
12 mēnešiem.

Grozījums Nr. 110
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šī regula neskar valsts tiesību aktus, 
kuros prasīts, lai noteiktas ierīces būtu 
atļauts piegādāt tikai tad, ja tās ir 
medicīniski parakstītas.

6. Šī regula neskar valsts tiesību aktus, 
kuros prasīts, lai noteiktas ierīces būtu 
atļauts piegādāt tikai tad, ja tās ir 
medicīniski parakstītas. Ierīču, kas šajā 
regulā klasificētas kā pieejamas tikai tad, 
ja tās ir medicīniski parakstītas, tieša 
reklamēšana pacientiem ir nelikumīga.
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Šādas ierīces ir atļauts piegādāt tikai tad, 
ja tās ir medicīniski parakstītas:
1) D klases ierīces;
2) C klases ierīces šādās kategorijās:
a) ierīces ģenētisku testu veikšanai;
b) kompanjondiagnostikas ierīces.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
85. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pēc 
apriešanās ar ieinteresētajām personām 
lemtu par paštestēšanas ierīcēm un citiem 
C kategorijas testiem.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šī regula neskar valsts tiesību aktus, 
kuros prasīts, lai noteiktas ierīces būtu 
atļauts piegādāt tikai tad, ja tās ir
medicīniski parakstītas.

6. Šajā regulā paredzēts, ka noteiktas 
ierīces var piegādāt tikai tad, ja tās ir 
medicīniski parakstītas, bet šī regula 
neskar valsts tiesību aktus, kuros prasīts, 
lai noteiktas pārējās ierīces būtu atļauts 
piegādāt tikai tad, ja tās ir medicīniski 
parakstītas. Ierīču, kas šajā regulā 
klasificētas kā pieejamas tikai tad, ja tās ir 
medicīniski parakstītas, tieša reklamēšana 
pacientiem ir nelikumīga.
Šādas ierīces ir atļauts piegādāt tikai tad, 
ja tās ir medicīniski parakstītas:
1) D klases ierīces;
2) C klases ierīces šādās kategorijās:
a) ierīces ģenētisku testu veikšanai;
b) kompanjondiagnostikas ierīces.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
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85. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pēc 
apriešanās ar ieinteresētajām personām 
lemtu par citiem C kategorijas testiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– slimību diagnostikai, profilaksei, 
monitorēšanai, ārstēšanai vai atvieglošanai,

– slimību diagnostikai, profilaksei, 
monitorēšanai, paredzēšanai, 
prognozēšanai, ārstēšanai vai 
atvieglošanai,

Or. en

Pamatojums

Slimību paredzēšana un prognozēšana ir būtiska ierīču funkcija.

Grozījums Nr. 113
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) “in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces piederums” ir priekšmets, kas nav in 
vitro diagnostikas medicīniska ierīce, bet 
ko ražotājs ir paredzējis izmantošanai kopā 
ar vienu vai vairākām konkrētām in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, lai 
noteiktā veidā darītu iespējamu vai 
atbalstītu in vitro diagnostikas ierīces(-ču) 
izmantošanu atbilstoši tai/tām 
paredzētajam uzdevumam(-iem);

3) “in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces piederums” ir priekšmets, kas nav in 
vitro diagnostikas medicīniska ierīce, bet 
ko ražotājs ir paredzējis izmantošanai kopā 
ar vienu vai vairākām konkrētām in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, lai 
noteiktā veidā darītu iespējamu in vitro 
diagnostikas ierīces(-ču) izmantošanu 
atbilstoši tai/tām paredzētajam 
uzdevumam(-iem) vai īpaši atbalstītu in 
vitro diagnostikas medicīniskās(-ko) 
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ierīces(-ču) funkcionalitāti atbilstīgi 
tai/tām paredzētajam nolūkam(-iem);

Or. en

Grozījums Nr. 114
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) “in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces piederums” ir priekšmets, kas nav in 
vitro diagnostikas medicīniska ierīce, bet 
ko ražotājs ir paredzējis izmantošanai kopā 
ar vienu vai vairākām konkrētām in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, lai 
noteiktā veidā darītu iespējamu vai 
atbalstītu in vitro diagnostikas ierīces(-ču) 
izmantošanu atbilstoši tai/tām 
paredzētajam uzdevumam(-iem);

3) “in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces piederums” ir priekšmets, kas nav in 
vitro diagnostikas medicīniska ierīce, bet 
ko ražotājs ir paredzējis izmantošanai kopā 
ar vienu vai vairākām konkrētām in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, lai 
noteiktā veidā darītu iespējamu in vitro 
diagnostikas ierīces(-ču) izmantošanu 
atbilstoši tai/tām paredzētajam 
uzdevumam(-iem) vai īpaši atbalstītu 
ierīces(-ču) medicīnisko lietojumu 
atbilstīgi tai/tām paredzētajam nolūkam(-
iem);

Or. cs

Grozījums Nr. 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “paštestēšanas ierīce” ir jebkura ierīce, 
kuru ražotājs paredzējis neprofesionālai 
izmantošanai;

4) “paštestēšanas ierīce” ir jebkura ierīce, 
kuru ražotājs paredzējis neprofesionālai 
izmantošanai, tostarp testēšanas 
pakalpojumi, ko sniedz nespeciālistiem, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
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pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz paštestēšanas ierīcēm ir īpašas atbilstības novērtēšanas prasības, piemēram,
pētījumi, kuros iesaistīti lietotāji, un lietošanas pamācības, u. c. paredzēto lietotāju valodā, 
lai mazinātu šādām ierīcēm raksturīgos riskus, proti, nespeciālistiem nav zināšanu medicīnas, 
tehniskajā un zinātņu jomā. Minētais īpašais risks ir vienlīdz augsts neatkarīgi no tā, vai tests 
ir nopirkts veikalā kā komplekts vai internetā kā pakalpojums.

Grozījums Nr. 116
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “kompanjondiagnostikas ierīce” ir 
ierīce, kas īpaši paredzēta, lai kādai 
mērķterapijai atlasītu pacientus ar kādu 
iepriekš diagnosticētu medicīnisku stāvokli 
vai noslieci uz to;

6) “kompanjondiagnostikas ierīce” ir 
ierīce, kas īpaši paredzēta, lai kādai 
konkrētai terapijai atlasītu pacientus ar 
kādu iepriekš diagnosticētu medicīnisku 
stāvokli vai noslieci uz to;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Alda Sousa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “kompanjondiagnostikas ierīce” ir 
ierīce, kas īpaši paredzēta, lai kādai 
mērķterapijai atlasītu pacientus ar kādu 
iepriekš diagnosticētu medicīnisku 
stāvokli vai noslieci uz to;

6) “kompanjondiagnostikas ierīce” ir 
ierīce, kas paredzēta, lai sniegtu 
informāciju, kas ir būtiska attiecībā uz 
ārstniecisko produktu drošu un efektīvu 
lietošanu. Kompanjondiagnostikas 
izmantošana kopā ar noteiktu 
ārstniecisku produktu ir norādīta kā 
vēlama lietošanas pamācībā uz 
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diagnostikas ierīces un attiecīgā 
ārstnieciskā produkta etiķetes, kā arī uz 
ārstnieciskā produkta visu ģenerisko 
ekvivalentu etiķetes, vai ir diagnostikas 
ierīces paredzētais nolūks.
IVD kompanjondiagnostikas ierīce varētu 
būt būtiska attiecībā uz attiecīgā 
ārstnieciskā produkta drošu un efektīvu 
izmantošanu, lai:
– noteiktu pacientus, kuri visticamāk gūs 
labumu no konkrētā ārstnieciskā 
produkta,

– noteiktu pacientus, kuriem, iespējams, ir 
paaugstināts risks, ka ārstēšanai ar 
konkrēto ārstniecisko produktu būs 
nopietnas blakusparādības,

– uzraudzītu reakciju uz ārstēšanu, lai 
pielāgotu ārstēšanu (piemēram, grafiku, 
devas, pārtraukšanu) nolūkā uzlabot 
drošumu un efektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā definīcija ir pārāk šaura, piemēram, tajā nav ietverta kompanjondiagnostika, ko 
izmanto, lai palīdzētu pieņemt lēmumus par devām (piemēram, farmakoģenētiskajos testos 
par varfarīna izmantošanu ārstniecībā), kas var būt izšķirīgi, nodrošinot konkrētu zāļu 
drošumu un efektivitāti.

Grozījums Nr. 118
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) “etiķete” ir rakstiska, drukāta vai 
grafiska informācija uz pašas ierīces uz 
katras vienības iepakojuma vai uz vairāku 
ierīču iepakojuma;

10) “etiķete” ir rakstiska, drukāta vai 
grafiska informācija uz pašas ierīces uz 
katras vienības iepakojuma vai uz vairāku 
ierīču iepakojuma vai ražotāja tīmekļa 
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vietnē;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā etiķetes definīcijā nav ietverti laboratorijas izstrādātie testi. Šādu ierīču sniegto 
rezultātu saņēmējiem jābūt tādai pašai piekļuvei uz etiķetes norādītajai informācijai, kā IVD 
ierīču lietotājiem.

Grozījums Nr. 119
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) “ierīce, kas ir jaunievedums” ir:
– ierīce, kas ietver diagnostikā iepriekš 
neizmantotu tehnoloģiju (analītu, 
tehnoloģiju vai pārbaudes platformu), vai
– esoša ierīce, ko pirmo reizi izmanto 
jaunam paredzētajam nolūkam;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) “ierīce ģenētisku testu veikšanai” ir 
in vitro diagnostikas medicīniskā ierīce, 
kuras uzdevums ir noteikt personas 
iedzimtās vai prenatālās attīstības laikā
iegūtās ģenētiskās pazīmes;
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Or. en

Pamatojums

Cita definīcija salīdzinājumā ar 18. grozījumu ziņojuma projektā.

Grozījums Nr. 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe vai ārstēšana vai sabiedrības 
veselības veicināšana;

21) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe;

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, ko ietver tādas organizācijas kategorija, kuras galvenais uzdevums ir „veicināt 
sabiedrības veselību”, jo nekur citur tā nav definēta. Attiecīgo daļu svītro, lai novērstu 
pārpratumus un neskaidrības.

Grozījums Nr. 122
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe vai ārstēšana vai sabiedrības 
veselības veicināšana;

21) “veselības iestāde” ir dalībvalsts 
sabiedrības veselības aprūpes sistēmas 
organizācija, kuras galvenais uzdevums ir 
pacientu aprūpe vai ārstēšana vai 
sabiedrības veselības veicināšana;
komerciālas laboratorijas, kas sniedz 
diagnostikas pakalpojumus, nav veselības 
aprūpes iestādes;

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe vai ārstēšana vai sabiedrības 
veselības veicināšana;

21) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe vai ārstēšana vai sabiedrības 
veselības veicināšana, izņemot 
laboratorijas, kas sniedz komerciālus
klīniskos pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe vai ārstēšana vai sabiedrības 
veselības veicināšana;

21) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe vai ārstēšana un kura ir tiesīga 
veikt šādas darbības;

Or. cs

Grozījums Nr. 125
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. daļa – 32. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32) “klīniskā veiktspēja” ir ierīces spēja 
sniegt rezultātus, kas atbilst konkrētam 

32) “klīniskā veiktspēja” ir ierīces 
ārstnieciskais derīgums vai attiecīgā 
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klīniskam stāvoklim vai fizioloģiskam 
stāvoklim atbilstoši mērķpopulācijai un 
paredzētajam lietotājam;

gadījumā ārstnieciskais lietderīgums
saistībā ar paredzēto ierīces uzdevumu;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. daļa – 32.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32a) “ārstnieciskais derīgums” ir ierīces
spēja noteikt vai paredzēt noteiktu 
klīnisko vai fizioloģisko stāvokli saistībā 
ar paredzēto ierīces nolūku (piemēram, 
skrīnings, diagnoze, prognoze);

Or. en

Grozījums Nr. 127
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. daļa – 32.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32b) “ārstnieciskais lietderīgums” ir testa 
rezultātu, tostarp par veselības stāvokli, 
ārstnieciskās izmantošanas paredzamā
iedarbība, kad ierīces paredzētais nolūks, 
ko norādījis ražotājs, ietver ārstniecisko 
izmantošanu, piemēram, terapijas izvēli 
(piemēram, kompanjondiagnostiku);

Or. en

Grozījums Nr. 128
Alda Sousa
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Regulas priekšlikums
2. pants – 5. daļa – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38) “diagnostiskais specifiskums” ir ierīces
spēja konstatēt, ka nav atrodams ar 
konkrētu slimību vai stāvokli saistīts 
mērķa marķieris;

38) “diagnostikas specifiskums” ir to 
subjektu daļa, kuriem nav noteikto
klīnisko traucējumu un kuru testa
rezultāti ir negatīvi vai noteiktajās
izšķiršanas robežās;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. daļa – 39. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39) “diagnostiskā jutība” ir ierīces spēja 
konstatēt, ka ir atrodams ar konkrētu 
slimību vai stāvokli saistīts mērķa 
marķieris;

39) “diagnostiskā jutība” ir to subjektu ar 
noteiktiem klīniskiem traucējumiem daļa, 
kuru testa rezultāti ir pozitīvi vai 
pārsniedz noteiktās izšķiršanas robežas 
(piemēram, pozitīvs rezultāts un to 
subjektu identificēšana, kuriem ir kāda 
slimība);

Or. en

Grozījums Nr. 130
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. daļa – 45. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45) “sponsors” ir persona, uzņēmums, 
iestāde vai organizācija, kas uzņemas 
atbildību par klīniskās veiktspējas pētījuma 
ierosināšanu un pārvaldību;

45) “sponsors” ir persona, uzņēmums, 
iestāde vai organizācija, kas uzņemas 
atbildību par klīniskās veiktspējas pētījuma 
ierosināšanu, pārvaldību vai finansēšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 131
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. daļa – 47. punkts – 2. ievilkums – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) hospitalizācija vai hospitalizācijas 
paildzināšana,

iii) hospitalizācija vai pacienta 
hospitalizācijas paildzināšana;

Or. en

Pamatojums

Ar šo formulējumu teksts tiek saskaņots ar ISO 14155:2011 „Cilvēkiem paredzēto 
medicīnisko ierīču klīniskā izpēte. Laba klīniskā prakse”.

Grozījums Nr. 132
Peter Liese, Nora Berra

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. daļa – 48. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48) “ierīces nepilnība” ir jebkura tādas 
ierīces, kurai izvērtē veiktspēju, identitātes, 
kvalitātes, ilgizturības, uzticamības, 
drošuma vai veiktspējas nepietiekamība, 
arī disfunkcija, lietošanas kļūmes, vai 
ražotāja sniegtās informācijas 
nepietiekamība.

48) “ierīces nepilnība” ir jebkura tādas 
ierīces, kurai izvērtē veiktspēju, identitātes, 
kvalitātes, noturīguma, uzticamības, 
drošuma vai veiktspējas nepietiekamība, 
arī disfunkcija, lietošanas kļūmes, vai 
ražotāja sniegtās informācijas 
nepietiekamība.

Or. en

Pamatojums

Termina „ilgizturība” nozīme nav pārāk skaidra un var radīt pārpratumus.
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Grozījums Nr. 133
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. daļa – 58.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58a) “laboratorijas izstrādāts tests” ir 
ierīce, ko ražo un izmanto tikai vienā 
iestādē. Tas ietver ierīces, kuras 
laboratorija izstrādā kā jaunievedumu (de 
novo) vai izstrādā vai pārveido no 
publicētiem avotiem, vai izstrādā vai 
pārveido no citiem avotiem, un ierīces, 
attiecībā uz kurām laboratorija:
– maina jau tirgū laistas vai ekspluatācijā 
nodotas ierīces paredzēto nolūku,
– jau tirgū laistu vai ekspluatācijā nodotu 
ierīci modificē tā, ka tas var ietekmēt 
atbilstību attiecīgajām prasībām;

Or. en

Pamatojums

Regulas 9. un 15. apsvērums un 4. un 5. pants ir centieni nodrošināt, lai regulas prasības 
piemērotu vienā iestādē izstrādātajām un izmantotajām IVD ierīcēm (protams, ievērojot 
izņēmumu attiecībā uz veselības iestādi, sk. turpmāk). Tomēr regulā nav ietverta skaidra šādu 
ierīču definīcija. Šāda definīcija ir vajadzīga, lai novērstu pārpratumus.

Grozījums Nr. 134
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. daļa – 58.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58a) “ētikas komiteja” ir neatkarīga 
dalībvalsts iestāde, kas nodrošina subjektu 
tiesību, drošības un labklājības 
aizsardzību. Tā rīkojas saskaņā ar tās 
valsts vai valstu normatīvajiem aktiem, 
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kurā(-ās) paredzēts veikt pētījumu, un tai 
jāievēro visas attiecīgās starptautiskās 
normas un standarti. Ētikas komitejā ir 
piemērots skaits locekļu, kuriem visiem 
kopā ir vajadzīgā kvalifikācija un 
pieredze, kas tiem ļauj pārbaudīt un 
novērtēt ierosinātā testa zinātniskos, 
medicīnas un ētikas aspektus;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu pēc iespējas labāku aizsardzību testa subjektiem, dalībvalstu atļaujai jābūt 
atkarīgai no lēmuma, ko pieņem starpnozaru un neatkarīga ētikas komiteja.

Grozījums Nr. 135
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II nodaļa VI nodaļa

Kā ierīces dara pieejamas, uzņēmēju 
pienākumi, marķēšana ar CE zīmi, brīva 
aprite

Kā ierīces dara pieejamas, uzņēmēju 
pienākumi, marķēšana ar CE zīmi, brīva 
aprite

Or. en

Grozījums Nr. 136
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot 59. panta 4. punktu, šīs regulas 
prasības neattiecas uz ierīcēm, kas ietilpst 
A, B un C klasē saskaņā ar VII pielikumā 

Izņemot 59. panta 4. punktu, šīs regulas 
prasības neattiecas uz ierīcēm, kas ietilpst 
A, B un C klasē saskaņā ar VII pielikumā 
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izklāstītajiem noteikumiem un ko ražo un 
izmanto tikai vienā un tajā pašā veselības 
iestādē, ja šīs ierīces ražo un izmanto tikai 
saskaņā ar šīs veselības iestādes vienoto 
kvalitātes pārvaldības sistēmu un ja šī 
veselības iestāde atbilst standartam 
EN ISO 15189 vai jebkuram citam 
līdzvērtīgam atzītam standartam. 
Dalībvalstis var pieprasīt, lai veselības 
iestādes kompetentajai iestādei iesniegtu 
sarakstu ar šādām ierīcēm, kas ražotas un 
tiek izmantotas to teritorijā, un tās var uz 
ražošanu un attiecīgo ierīču lietošanu 
attiecināt papildu drošuma prasības.

izklāstītajiem noteikumiem un ko ražo un 
izmanto tikai vienā un tajā pašā veselības 
iestādē, ja šīs ierīces ražo un izmanto tikai 
saskaņā ar šīs veselības iestādes vienoto 
kvalitātes pārvaldības sistēmu un ja šī 
veselības iestāde atbilst standartam 
EN ISO 15189 vai jebkuram citam 
līdzvērtīgam atzītam standartam. 
Dalībvalstis pieprasa, lai veselības iestādes
kompetentajai iestādei iesniegtu sarakstu ar 
šādām ierīcēm, kas ražotas un tiek 
izmantotas to teritorijā, un tās uz ražošanu 
un attiecīgo ierīču lietošanu attiecina
papildu drošuma prasības.

Or. en

Pamatojums

Vienā veselības iestādē ražotās un izmantotās in vitro ierīces dara publiski zināmas, tādējādi 
ļaujot dalībvalstīm nodrošināt atbilstīgas drošuma prasības attiecībā uz šīm ierīcēm.

Grozījums Nr. 137
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot 59. panta 4. punktu, šīs regulas 
prasības neattiecas uz ierīcēm, kas ietilpst 
A, B un C klasē saskaņā ar VII pielikumā
izklāstītajiem noteikumiem un ko ražo un 
izmanto tikai vienā un tajā pašā veselības 
iestādē, ja šīs ierīces ražo un izmanto tikai 
saskaņā ar šīs veselības iestādes vienoto 
kvalitātes pārvaldības sistēmu un ja šī 
veselības iestāde atbilst standartam 
EN ISO 15189 vai jebkuram citam 
līdzvērtīgam atzītam standartam. 
Dalībvalstis var pieprasīt, lai veselības 
iestādes kompetentajai iestādei iesniegtu 
sarakstu ar šādām ierīcēm, kas ražotas un 
tiek izmantotas to teritorijā, un tās var uz 
ražošanu un attiecīgo ierīču lietošanu 
attiecināt papildu drošuma prasības.

Izņemot 59. panta 4. punktu, šīs regulas 
prasības neattiecas uz laboratorijas 
izstrādātām ierīcēm, ko ražo un izmanto 
tikai vienā un tajā pašā veselības iestādē, ja 
šīs ierīces ražo un izmanto tikai saskaņā ar 
šīs veselības iestādes vienoto kvalitātes 
pārvaldības sistēmu un ja šī veselības 
iestāde ir akreditēta atbilstīgi standartam 
EN ISO 15189 vai jebkuram citam 
līdzvērtīgam atzītam standartam. 
Dalībvalstis var pieprasīt, lai veselības 
iestādes kompetentajai iestādei iesniegtu 
sarakstu ar šādām ierīcēm, kas ražotas un 
tiek izmantotas to teritorijā, un tās var uz 
ražošanu un attiecīgo ierīču lietošanu 
attiecināt papildu drošuma prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot 59. panta 4. punktu, šīs regulas 
prasības neattiecas uz ierīcēm, kas ietilpst 
A, B un C klasē saskaņā ar VII pielikumā 
izklāstītajiem noteikumiem un ko ražo un 
izmanto tikai vienā un tajā pašā veselības 
iestādē, ja šīs ierīces ražo un izmanto tikai 
saskaņā ar šīs veselības iestādes vienoto 
kvalitātes pārvaldības sistēmu un ja šī 
veselības iestāde atbilst standartam 
EN ISO 15189 vai jebkuram citam 
līdzvērtīgam atzītam standartam. 
Dalībvalstis var pieprasīt, lai veselības 

Izņemot 59. panta 4. punktu, šīs regulas 
prasības neattiecas uz ierīcēm, kas ietilpst 
A, B un C klasē saskaņā ar VII pielikumā 
izklāstītajiem noteikumiem un ko ražo un 
izmanto tikai vienā un tajā pašā veselības 
iestādē, ja šīs ierīces ražo un izmanto tikai 
saskaņā ar šīs veselības iestādes vienoto 
kvalitātes pārvaldības sistēmu un ja šī 
veselības iestāde ir akreditēta atbilstīgi
standartam EN ISO 15189 vai jebkuram 
citam līdzvērtīgam atzītam standartam. 
Dalībvalstis var pieprasīt, lai veselības 
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iestādes kompetentajai iestādei iesniegtu 
sarakstu ar šādām ierīcēm, kas ražotas un 
tiek izmantotas to teritorijā, un tās var uz 
ražošanu un attiecīgo ierīču lietošanu 
attiecināt papildu drošuma prasības.

iestādes kompetentajai iestādei iesniegtu 
sarakstu ar šādām ierīcēm, kas ražotas un 
tiek izmantotas to teritorijā, un tās var uz 
ražošanu un attiecīgo ierīču lietošanu 
attiecināt papildu drošuma prasības.

Or. en

Pamatojums

Pareizs jēdziens ir „akreditēta atbilstīgi”.

Grozījums Nr. 139
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierīcēm, kas klasificētas D klasē saskaņā 
ar VII pielikumā izklāstītajiem 
noteikumiem, ir jāatbilst šīs regulas 
prasībām, arī ja tās ražotas un tiek 
izmantotas vienā un tajā pašā veselības 
iestādē. Tomēr 16. pantā izklāstītie 
noteikumi attiecībā uz CE zīmi un 21. un 
25. pantā minētie pienākumi šīm ierīcēm 
netiek piemēroti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 140
Peter Liese

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierīcēm, kas klasificētas D klasē saskaņā ar 
VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, 
ir jāatbilst šīs regulas prasībām, arī ja tās 
ražotas un tiek izmantotas vienā un tajā 

Ierīcēm, kas klasificētas D klasē saskaņā ar 
VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, 
ja tās ražotas un tiek izmantotas vienā un 
tajā pašā veselības iestādē, šo regulu 
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pašā veselības iestādē. Tomēr 16. pantā 
izklāstītie noteikumi attiecībā uz CE zīmi
un 21. un 25. pantā minētie pienākumi 
šīm ierīcēm netiek piemēroti.

nepiemēro, izņemot 59. panta 4. punktu 
un 1. pielikumā noteiktās vispārīgās 
drošuma un veiktspējas prasības, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
a) pacienta vai pacientu grupas īpašās 
vajadzības nevar apmierināt, izmantojot 
pieejamu ierīci, kas marķēta ar CE zīmi;
b) veselības iestāde ir akreditēta atbilstīgi 
standarta ISO 15189 kvalitātes 
pārvaldības sistēmai vai kādam citam
līdzīgam atzītam standartam;
c) veselības iestāde iesniedz 26. pantā 
minētajai kompetentajai iestādei minēto
ierīču sarakstu, kurā ietver to ražošanas, 
pārveidošanas vai izmantošanas 
pamatojumu, jo īpaši tad, ja tirgū ir 
pieejamas līdzīgas ierīces. Šo informāciju 
dara publiski pieejamu.

Attiecībā uz jautājumiem, kas nav ietverti 
šajā regulā, dalībvalstis saglabā tiesības 
ierobežot jebkuru konkrētu in-vitro 
diagnostikas ierīču veidu ražošanu un 
izmantošanu vienas iestādes ietvaros un 
šādu ierīču ražošanai un izmantošanai 
var arī piemērot papildu drošuma 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierīcēm, kas klasificētas D klasē saskaņā ar 
VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, 
ir jāatbilst šīs regulas prasībām, arī ja tās 
ražotas un tiek izmantotas vienā un tajā 
pašā veselības iestādē. Tomēr 16. pantā 
izklāstītie noteikumi attiecībā uz CE zīmi
un 21. un 25. pantā minētie pienākumi 

Ierīcēm, kas klasificētas D klasē saskaņā ar 
VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, 
ja tās ražotas un tiek izmantotas vienā un 
tajā pašā veselības iestādē, šīs regulas 
prasības nepiemēro, izņemot 59. panta 
4. punktu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
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šīm ierīcēm netiek piemēroti.
a) pacienta vai pacientu grupas īpašās 
vajadzības nevar apmierināt, izmantojot 
pieejamu ierīci, kas marķēta ar CE zīmi;

b) veselības iestāde ir akreditēta atbilstīgi 
standarta ISO 15189 kvalitātes 
pārvaldības sistēmai vai kādam citam 
līdzīgam atzītam standartam;
c) veselības iestāde iesniedz 26. pantā 
minētajai kompetentajai iestādei minēto 
ierīču sarakstu, kurā ietver to ražošanas 
vai pārveidošanas pamatojumu, jo īpaši 
tad, ja tirgū ir pieejamas līdzīgas ierīces. 
Šo informāciju atjaunina katru gadu un 
dara publiski pieejamu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā veselības iestādēm nav paredzēta iespēja ražot vai pārveidot D klases ierīces. 
Attiecībā uz dažām pacientu vajadzībām nav komerciāli pieejamu IVD ierīču, piemēram, 
noteiktu ļoti retu slimību diagnožu vai jaunu patogēnu gadījumā. Veselības aprūpes iestādēm, 
kas pašas ražo šādas ierīces, ir būtiska nozīme sabiedrības veselības aizsardzībā. Šie 
grozījumi ir centieni saglabāt minēto sabiedrības veselības aizsardzības funkciju, vienlaikus 
nodrošinot, lai pacientu drošība būtu vissvarīgākā.

Grozījums Nr. 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Attiecībā uz jautājumiem, kas nav 
ietverti šajā regulā, dalībvalstis saglabā 
tiesības ierobežot jebkuru konkrētu in 
vitro diagnostikas ierīču veidu ražošanu 
un izmantošanu vienas iestādes ietvaros 
un attiecīgo ierīču ražošanai un 
izmantošanai var arī piemērot papildu 
drošuma prasības.

Or. en
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Pamatojums

Priekšlikumā veselības iestādēm nav paredzēta iespēja ražot vai pārveidot D klases ierīces. 
Attiecībā uz dažām pacientu vajadzībām nav komerciāli pieejamu IVD ierīču, piemēram, 
noteiktu ļoti retu slimību diagnožu vai jaunu patogēnu gadījumā. Veselības aprūpes iestādēm, 
kas pašas ražo šādas ierīces, ir būtiska nozīme sabiedrības veselības aizsardzībā. Šie 
grozījumi ir centieni saglabāt minēto sabiedrības veselības aizsardzības funkciju, vienlaikus 
nodrošinot, lai pacientu drošība būtu vissvarīgākā.

Grozījums Nr. 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ģenētiskā informācija, konsultācija un 
brīva piekrišana
1. Ierīci var izmantot tikai ģenētiska testa 
veikšanai, ja šo testu veic personas,
kurām tiesības darboties mediķa profesijā 
ir piešķirtas saskaņā ar piemērojamajiem 
valsts tiesību aktiem.
2. Izstrādājumu var izmantot tikai 
ģenētiska testa veikšanai, ja tiek 
nodrošināta testa subjektu tiesību, 
drošības un labklājības aizsardzība un ir
paredzams, ka testa rezultātā iegūtie dati 
būs ticami un noturīgi.
3. Pirms ierīces izmantošanas ģenētiska 
testa veikšanai 1. punktā minētā persona 
sniedz attiecīgajam testa subjektam 
atbilstīgu informāciju par šā ģenētiskā 
testa veidu, nozīmi un ietekmi.
4. Pirms ierīces izmantošanas ģenētiska 
testa veikšanai 1. punktā minētā persona 
sniedz attiecīgajam testa subjektam 
atbilstīgu un saprotamu ģenētisko 
konsultāciju, neizdarot pāragru prognozi 
par testa rezultātu. Ģenētiskā konsultācija 
ietver medicīniskus, ētiskus, sociālus, 
psiholoģiskus un juridiskus aspektus.
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Ģenētiskās konsultācijas veidu un apmēru 
nosaka atbilstīgi iespējamajai testa 
rezultātu ietekmei un to nozīmei attiecībā 
uz konkrēto personu un viņa ģimenes 
locekļiem, tostarp arī atbilstīgi 
iespējamajai ietekmei attiecībā uz 
dzemdēšanas veida izvēli.
5. Ierīci var izmantot ģenētiska testa 
veikšanai tikai pēc tam, kad attiecīgais 
testa subjekts ir devis apzinātu un brīvu 
piekrišanu šim testam. Minēto piekrišanu 
sniedz skaidri un rakstveidā. Piekrišanu 
var jebkurā laikā atsaukt rakstveidā vai 
mutiski.
6. Attiecībā uz nepilngadīgām 
personām — ir jāsaņem vecāku vai 
likumīgā pārstāvja apzināta piekrišana. 
Piekrišanā atspoguļo nepilngadīgās 
personas pieņemto vēlmi un šo piekrišanu 
jebkurā laikā var atsaukt, neradot 
nelabvēlīgas sekas nepilngadīgajai 
personai. Attiecībā uz rīcībnespējīgiem 
pieaugušajiem, kas nespēj dot juridisku 
informētas personas piekrišanu, ir 
jāsaņem likumīgā pārstāvja apzināta 
piekrišana. Piekrišanā atspoguļo 
attiecīgās personas pieņemto vēlmi un šo 
piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, 
neradot nelabvēlīgās sekas šai personai.
Ierīces, kas prognozē ģenētiskas slimības, 
kuras attīstās, kad persona ir pieaugusi, 
vai ietekmē ģimenes plānošanu, nedrīkst 
izmantot nepilngadīgo ārstēšanā, ja vien 
nav pieejama profilaktiska ārstēšana, ko 
var nodrošināt, līdz testējamā persona 
sasniedz vecumu, kad pati var sniegt 
apzinātu piekrišanu.
7. Pirmsdzemdību ģenētisko pārbaudi, 
kuras mērķis ir noteikt embrija vai augļa 
ģenētisko noslieci uz kādu slimību,
nedrīkst veikt, ja, pamatojoties uz
pašreizējo medicīnas pieredzi un 
tehnoloģijām, ir vispāratzīts, ka attiecīgā
slimība neizpaudīsies, pirms konkrētā 
persona sasniegs 18 gadu vecumu.
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8. Ierīci var izmantot dzimuma 
noteikšanai tikai saistībā ar 
pirmsdzemdību diagnozi, ja šī noteikšana 
tiek veikta medicīniskā nolūkā un ja 
pastāv nopietns ar attiecīgo dzimumu 
saistītas konkrētas iedzimtas slimības 
risks. Atkāpjoties no 2. panta 1. un 
2. punkta prasībām, minētais 
ierobežojums attiecas uz izstrādājumiem, 
kas nav paredzēti kādam konkrētam 
medicīniskam nolūkam.
9. Šā panta noteikumi par ierīcēm 
ģenētisku testu veikšanai neliedz 
dalībvalstīm veselības aizsardzības vai 
sabiedriskās kārtības nolūkā saglabāt vai 
arī ieviest stingrākus valsts tiesību aktus 
šajā jomā.

Or. de

Pamatojums

Jaunais pants attiecas uz to, ko ilgu laiku ir pieprasījis Eiropas Parlaments un citas
starptautiskās iestādes, piemēram, Eiropas Padome un ESAO. Ģenētiskie testi jāveic
medicīnas darbiniekam pēc tam, kad ir sniegta atbilstīga ģenētiskā konsultācija. Apzināta
piekrišana ir Pamattiesību hartas prerogatīva, un tādēļ tā ir ieviešama tiesību aktos.

Grozījums Nr. 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
1. Ierīci var izmantot ģenētiska testa 
veikšanai tikai tad, ja šo testu veic 
personas, kurām tiesības darboties mediķa 
profesijā ir piešķirtas saskaņā ar 
piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, 
sniedzot personisku konsultāciju.
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2. Ierīci var izmantot ģenētiska testa 
veikšanai tikai tad, ja ir nodrošināta testa 
subjektu tiesību, drošības un labklājības 
aizsardzība un ir paredzams, ka ģenētiskā 
testa rezultātā iegūtie klīniskie dati būs 
ticami un noturīgi.
3. Informācija. Pirms ierīces
izmantošanas ģenētiska testa veikšanai
1. punktā minētā persona sniedz 
attiecīgajai personai atbilstīgu 
informāciju par šā ģenētiskā testa veidu, 
nozīmi un ietekmi.
4. Ģenētiskā konsultācija. Pienācīgas 
ģenētiskās konsultācijas sniegšana ir 
obligāta pirms ierīces izmantošanas
prognostiska un pirmsdzemdību testa 
veikšanai un pēc tam, kad ir diagnosticēts 
ģenētiskais stāvoklis. Konsultācija ietver 
medicīniskus, ētiskus, sociālus, 
psiholoģiskus un juridiskus aspektus, un 
to sniedz ārsti, kas ir kvalificēti sniegt 
ģenētisku konsultāciju.
Ģenētiskās konsultācijas veidu un apmēru 
nosaka atbilstīgi testa rezultātu ietekmei 
un to nozīmei attiecībā uz konkrēto 
personu vai šīs personas ģimenes 
locekļiem, tostarp arī iespējamajai 
ietekmei attiecībā uz dzemdēšanas veida 
izvēli.
5. Piekrišana. Ierīci var izmantot 
ģenētiska testa veikšanai tikai pēc tam, 
kad attiecīgā persona ir devusi apzinātu
un brīvu piekrišanu šāda testa veikšanai. 
Šādu piekrišana sniedz skaidri un 
rakstveidā. Piekrišanu var jebkurā laikā 
atsaukt gan rakstveidā, gan mutiski.
6. Nepilngadīgu personu testēšana. 
Attiecībā uz nepilngadīgām personām ir 
jāsaņem vecāku vai likumīgā pārstāvja 
apzināta piekrišana; piekrišanā atspoguļo 
nepilngadīgās personas pieņemto vēlmi,
un šo piekrišanu var atsaukt jebkurā 
laikā, neradot nelabvēlīgās sekas attiecībā 
uz nepilngadīgo personu. Attiecībā uz 
rīcībnespējīgiem pieaugušajiem, kas 
nespēj dot juridisku informētas personas 
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piekrišanu, ir jāsaņem likumīgā pārstāvja 
apzināta piekrišana; piekrišanā atspoguļo 
personas pieņemto vēlmi un šo piekrišanu
var atsaukt jebkurā laikā, neradot 
nelabvēlīgās sekas šai personai.
Ierīces, kas prognozē ģenētisko stāvokli, 
kam ir saistība ar pieaugušo slimībām vai 
kas ietekmē ģimenes plānošanu, nedrīkst 
izmantot nepilngadīgo ārstēšanā, ja vien 
nav pieejami profilaktiski līdzekļi pirms 
testējamā persona ir sasniegusi vecumu, 
kad pati var sniegt piekrišanu.
7. Ierīci var izmantot dzimuma
noteikšanai tikai saistībā ar 
pirmsdzemdību diagnozi, ja šī noteikšana 
tiek veikta medicīniskā nolūkā un ja 
pastāv nopietnas ar attiecīgo dzimumu 
saistītas konkrētas iedzimtas slimības 
risks. Atkāpjoties no 2. panta 1. un 
2. punkta prasībām, minētais 
ierobežojums attiecas uz izstrādājumiem, 
kas nav paredzēti kādam konkrētam 
medicīniskam nolūkam.
8. Šā panta noteikumi par ierīcēm 
ģenētisku testu veikšanai neliedz 
dalībvalstīm veselības aizsardzības vai 
sabiedriskās kārtības nolūkā saglabāt vai 
arī ieviest stingrākus valsts tiesību aktus 
šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Jauns elements 5. punktā salīdzinājumā ar ziņojuma projekta tekstu (30. grozījums). Šis 
grozījums precizē arī 4.a panta 4. punkta mērķi pēc apspriešanās ar ēnu referentiem un 
ekspertiem. Jāprecizē, ka ģenētiskā konsultācija nav obligāta, ja tā tikai apstiprina konkrētu
diagnozi, un tā arī nav vajadzīga kompanjondiagnostikā vai gadījumā, kad ģenētiskā testa 
rezultāts ir normas robežās.

Grozījums Nr. 145
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot nacionālos tiesību aktus par 
darbību mediķa profesijā, ierīce, kas nav 
laista tirgū, taču komercdarbības sakarā
tiek izmantota tādu diagnostikas vai 
terapijas pakalpojumu sniegšanai, kurus 
fiziskai personai vai Savienībā dibinātai 
juridiskai personai piedāvā, izmantojot 
Direktīvas 98/34/EK 1. panta 2. punktā 
definētos informācijas sabiedrības 
pakalpojumus vai citus komunikācijas 
līdzekļus, atbilst šīs regulas prasībām.

2. Ierīce, kas nav laista tirgū, bet saistībā 
ar komercdarbību tiek izmantota tādu 
diagnostikas vai ārstniecības pakalpojumu 
sniegšanai, kurus fiziskai personai vai 
Savienībā dibinātai juridiskai personai 
piedāvā, izmantojot jebkādus saziņas 
līdzekļus (tostarp informācijas sabiedrības 
pakalpojumus), atbilst šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina 
distances saziņas līdzekļus, pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma 
saņemšanas atklāj informāciju par 
tālpārdošanā iesaistītajām struktūrām.

Or. pl

Pamatojums

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
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zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Grozījums Nr. 147
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Nedrīkst tirgot, ieviest, izplatīt, 
piegādāt un padarīt pieejamus
izstrādājumus, kuru nosaukumi, etiķetes
vai lietošanas pamācības var saturēt 
maldinošu informāciju par izstrādājuma
īpašībām un ietekmi šādi:
a) piedēvējot izstrādājumam tādas 
īpašības, funkcijas un ietekmi, kas tam 
nepiemīt;
b) radot maldīgu iespaidu, ka, izmantojot 
šo izstrādājumu, ārstēšana vai diagnoze
būs sekmīga, vai neinformējot par
iespējamo risku, kas saistīts ar
izstrādājuma lietošanu tam paredzētajā 
nolūkā ilgāk, nekā paredzēts.
c) ierosinot izstrādājuma izmantošanu vai
raksturlielumus, kas atšķiras no tiem, kas 
tika paziņoti, veicot atbilstības
novērtējumu.
Reklāmas materiāli, iepazīstināšanas 
materiāli un informācija par produktu
nedrīkst būt maldinoša, kā minēts pirmajā
teikumā.

Or. pl

Pamatojums

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż  wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
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produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Grozījums Nr. 148
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja saskaņotu standartu nav vai arī ja 
attiecīgie saskaņotie standarti nav 
pietiekami, Komisija ir pilnvarota attiecībā 
uz I pielikumā izklāstītajām vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām, 
II pielikumā izklāstīto tehnisko 
dokumentāciju vai XII pielikumā 
izklāstītajiem klīniskajiem pierādījumiem 
un pēc laišanas tirgū veikto klīnisko 
pēckontroli pieņemt kopīgu tehnisku 
specifikāciju (KTS). KTS pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
84. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Attiecībā uz D klases ierīcēm un 
kompanjondiagnostikas vajadzībām, ja 
saskaņotu standartu nav vai arī ja ir 
jārisina ar sabiedrības veselību saistītas 
problēmas, Komisija ir pilnvarota attiecībā 
uz I pielikumā izklāstītajām vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām, 
II pielikumā izklāstīto tehnisko 
dokumentāciju vai XII pielikumā 
izklāstītajiem klīniskajiem pierādījumiem 
un pēc laišanas tirgū veikto klīnisko 
pēckontroli pieņemt kopīgu tehnisku 
specifikāciju (KTS). KTS pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
84. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.
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Grozījums Nr. 149
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dažādu ieinteresēto personu attiecīgos 
zinātniskos ekspertus iesaista kopīgo 
tehnisko specifikāciju projekta izstrādē.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar pāreju no apspriešanās procesa uz kopīgu tehnisko specifikāciju izstrādi 
kompanjondiagnostikā, ir jānodrošina visu ieinteresēto personu ekspertu iesaistīšana. Kopīgo
tehnisko specifikāciju kompanjondiagnostikā izstrādē jo īpaši jāiesaista IVD nozares eksperti, 
kā arī kompetento iestāžu zāļu jomā un/vai EMA eksperti.

Grozījums Nr. 150
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ražotājs izstrādā tādu tehnisko 
dokumentāciju, kas dod iespēju novērtēt 
ierīces atbilstību šīs regulas prasībām. 
Tehniskajā dokumentācijā ietilpst 
II pielikumā izklāstītie elementi.

2. Ražotājs izstrādā tādu tehnisko 
dokumentāciju, kas dod iespēju novērtēt 
ierīces atbilstību šīs regulas prasībām. 
Tehniskajā dokumentācijā ietilpst 
II pielikumā izklāstītie elementi, un to 
dara publiski pieejamu.

Or. en

Pamatojums

Ražotāju iesniegtajiem tehniskajiem datiem un klīniskajiem pierādījumiem jābūt publiski 
pieejamiem, lai patērētājiem nodrošinātu drošus un kvalitatīvus produktus.
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Grozījums Nr. 151
Milan Cabrnoch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 152
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paštestēšanas ierīcēm un pacienttuvas 
testēšanas ierīcēm saskaņā ar I pielikuma 
17. iedaļu sniegtā informācija ir 
jānodrošina tās dalībvalsts valodā(-s), kurā 
ierīci dara pieejamu paredzētajam 
lietotājam.

Informāciju par paštestēšanas ierīcēm un 
pacienttuvas testēšanas ierīcēm saskaņā ar 
I pielikuma 17. iedaļu sniedz saprotami un 
tās dalībvalsts valodā(-s), kurā ierīci dara 
pieejamu paredzētajam lietotājam.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ražotājs, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis tirgū, 
nav atbilstīga šai regulai, nekavējoties veic 

8. Ražotājs, kas uzskata vai kam ir iemesls
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis tirgū, 
nav atbilstīga šai regulai, nekavējoties veic 
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koriģējošus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai attiecīgi panāktu minētā izstrādājuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Tas attiecīgi informē izplatītājus un 
pilnvaroto pārstāvi, ja tāds ir.

koriģējošus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai attiecīgi panāktu minētā izstrādājuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Tas attiecīgi informē izplatītājus, 
importētājus un pilnvaroto pārstāvi, ja tāds 
ir.

Or. cs

Grozījums Nr. 154
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ražotājs, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis tirgū, 
nav atbilstīga šai regulai, nekavējoties veic 
koriģējošus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai attiecīgi panāktu minētā izstrādājuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Tas attiecīgi informē izplatītājus un 
pilnvaroto pārstāvi, ja tāds ir.

8. Ražotājs, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis tirgū, 
nav atbilstīga šai regulai, nekavējoties veic 
koriģējošus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai attiecīgi panāktu minētā izstrādājuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Tas attiecīgi informē atbildīgo 
valsts kompetento iestādi, izplatītājus un 
pilnvaroto pārstāvi, ja tāds ir.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pēc pamatota kompetentās iestādes 
pieprasījuma ražotājs kādā no iestādei 
viegli saprotamām Savienības oficiālajām 
valodām sniedz visu ierīces atbilstības 
pierādīšanai nepieciešamo informāciju un 
dokumentus. Pēc minētās iestādes 

9. Pēc pamatota kompetentās iestādes 
pieprasījuma ražotājs kādā no iestādei 
viegli saprotamām Savienības oficiālajām 
valodām sniedz visu ierīces atbilstības 
pierādīšanai nepieciešamo informāciju un 
dokumentus. Pēc minētās iestādes 
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pieprasījuma ražotājs ar to sadarbojas visos 
koriģējošos pasākumos, ko veic, lai 
nepieļautu apdraudējumus, kurus rada 
ierīces, ko tas laidis tirgū un/vai nodevis 
ekspluatācijā.

pieprasījuma ražotājs ar to sadarbojas visos 
koriģējošos pasākumos, ko veic, lai 
nepieļautu apdraudējumus, kurus rada 
ierīces, ko tas laidis tirgū un/vai nodevis 
ekspluatācijā.

Ja ir pamats uzskatīt, ka in vitro
diagnostikas medicīniskā ierīce ir radījusi 
kaitējumu, iespējami cietušais lietotājs,
viņa tiesību pārņēmējs, viņa obligātās
veselības apdrošināšanas sniedzējs vai
citas trešās personas, kuras kaitējums ir 
skāris, var arī pieprasīt, lai ražotājs vai 
viņa pilnvarotais pārstāvis sniedz pirmajā 
teikumā minēto informāciju.
Minētās tiesības uz informāciju pastāv arī
saskaņā ar pirmajā teikumā minētajiem 
nosacījumiem attiecībā uz dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par attiecīgo medicīnisko ierīču 
uzraudzību, kā arī attiecībā uz jebkuru
paziņoto institūciju, kas izsniegusi 
sertifikātu saskaņā ar 45. pantu, vai tika
citādi iesaistīta attiecīgās medicīniskās 
ierīces atbilstības novērtēšanas procedūrā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka lietotājiem nebūs liegta piekļuve informācijai, kas varētu norādīt uz in
vitro medicīnisko ierīču nepilnībām, kuras radījušas kaitējumu lietotājam, minētās jaunās
tiesības uz informāciju varētu atjaunotu līdzsvaru par labu lietotājiem.

Grozījums Nr. 156
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pēc pamatota kompetentās iestādes 
pieprasījuma ražotājs kādā no iestādei 
viegli saprotamām Savienības oficiālajām 
valodām sniedz visu ierīces atbilstības 

9. Pēc pamatota kompetentās iestādes vai 
medicīnas asociācijas vai iestādes 
pieprasījuma ražotājs kādā no pieteikuma 
iesniedzējam viegli saprotamām 
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pierādīšanai nepieciešamo informāciju un 
dokumentus. Pēc minētās iestādes 
pieprasījuma ražotājs ar to sadarbojas visos 
koriģējošos pasākumos, ko veic, lai
nepieļautu apdraudējumus, kurus rada 
ierīces, ko tas laidis tirgū un/vai nodevis 
ekspluatācijā.

Savienības oficiālajām valodām sniedz 
visu ierīces atbilstības pierādīšanai 
nepieciešamo informāciju un dokumentus. 
Pēc minētās iestādes pieprasījuma ražotājs 
sadarbojas ar kompetento iestādi visos 
koriģējošos pasākumos, ko veic, lai 
nepieļautu apdraudējumus, kurus rada 
ierīces, ko tas laidis tirgū un/vai nodevis 
ekspluatācijā.

Or. es

Grozījums Nr. 157
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
8. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Izstrādājuma ražotājs ir atbildīgs par 
izstrādājumu attiecībā uz produkta 
atbilstības novērtēšanu pirms tā laišanas
tirgū un attiecībā uz produkta laišanu
tirgū. Ja ražotājs nav ne dalībvalsts 
iedzīvotājs, ne reģistrēts kādā dalībvalstī, 
atbildību attiecībā uz minēto izstrādājumu 
uzņemas ražotāja pilnvarotais pārstāvis.
Ja ražotājam nav pilnvarota pārstāvja vai 
ja ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis
nav atbildīgs par produkta laišanu tirgū, 
atbildību uzņemas iestāde, kas 
izstrādājumu laidusi tirgū.

Or. pl

Pamatojums

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające,  nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.
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Grozījums Nr. 158
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
8. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Medicīnisko ierīču ražotāji nodrošina 
apdrošināšanas polisi vai līdzvērtīgu
finanšu garantiju, lai kompensētu 
nedrošu medicīnisko ierīču dēļ veselībai 
nodarītu kaitējumu.
Ražotāji sedz izmaksas, kas radušās 
veselības aprūpes sistēmā par ārstēšanu, 
operācijām un diagnostikas procedūrām, 
kas pacientiem veiktas tādu ierīču defektu
vai nepareizas darbības dēļ, ko 
konstatējušas veselības iestādes vai paši 
ražotāji.
Ražotāji sedz izmaksas par attiecīgajos 
gadījumos iesaistīto izstrādājumu 
izņemšanu, labošanu vai aizstāšanu.

Or. es

Pamatojums

Nesen notikušie krāpšanas gadījumi saistībā krūšu implantiem, kuru dēļ pacientiem nācās
veikt koriģējošas ķirurģiskas operācijas un citas dārgas procedūras, lai uzraudzītu vai 
diagnosticētu pacientu stāvokli, skaidri apliecināja vajadzību izstrādāt tiesību aktu, kurā 
paredzēts, ka ražotājiem jābūt apdrošināšanai, lai segtu pacientiem radušos zaudējumus un
izmaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
8. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Medicīnisko ierīču ražotājiem jābūt
apdrošināšanas polisei vai līdzvērtīgai
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finanšu garantijai, lai kompensētu 
nedrošu medicīnisko ierīču dēļ veselībai 
nodarītu kaitējumu.

Or. es

Pamatojums

Nesen notikušie krāpšanas gadījumi saistībā krūšu implantiem, kuru dēļ pacientiem nācās
veikt koriģējošas ķirurģiskas operācijas un citas dārgas procedūras, lai uzraudzītu vai 
diagnosticētu pacientu stāvokli, skaidri apliecināja vajadzību izstrādāt tiesību aktu, kurā 
paredzēts, ka ražotājiem jābūt apdrošināšanai, lai segtu pacientiem radušos zaudējumus un
izmaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
8. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b Ražotāji sedz izmaksas, kas radušās 
veselības aprūpes sistēmā par ārstēšanu, 
operācijām un diagnostikas procedūrām, 
kuras pacientiem veiktas tādu ierīču 
defektu vai nepareizas darbības dēļ, ko 
konstatējušas veselības iestādes vai paši 
ražotāji.
Ražotāji sedz izmaksas par attiecīgajos 
gadījumos iesaistīto izstrādājumu 
izņemšanu, labošanu vai aizstāšanu.

Or. es

Pamatojums

Nesen notikušie krāpšanas gadījumi saistībā krūšu implantiem, kuru dēļ pacientiem nācās
veikt koriģējošas ķirurģiskas operācijas un citas dārgas procedūras, lai uzraudzītu vai 
diagnosticētu pacientu stāvokli, skaidri apliecināja vajadzību izstrādāt tiesību aktu, kurā 
paredzēts, ka ražotājiem jābūt apdrošināšanai, lai segtu pacientiem radušos zaudējumus un
izmaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem.
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Grozījums Nr. 161
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Lai nodrošinātu to, ka cietušajiem
pacientiem tiks atlīdzināts par nodarīto 
kaitējumu, un novērstu ražotāja
maksātnespēju, ražotāju pienākums ir 
veikt atbildības apdrošināšanu ar 
pietiekamu minimālo segumu.

Or. en

Pamatojums

Atbildības apdrošināšana ar pietiekamu minimālo segumu nodrošinātu, ka cietušie pacienti 
un ārstniecības izmaksu sedzēji tiek pasargāti no kaitējuma riska, kā arī no ražotāja 
maksātnespējas riska.

Grozījums Nr. 162
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šāda iecelšana ir spēkā tikai tad, ja 
pilnvarotais pārstāvis to rakstiski pieņēmis, 
un tā ir spēkā vismaz attiecībā uz visām 
vienas un tās pašas ģeneriskas ierīču 
grupas ierīcēm.

2. Šāda iecelšana ir spēkā tikai tad, ja 
pilnvarotais pārstāvis to ir rakstiski 
apstiprinājis.

Or. cs

Grozījums Nr. 163
Milan Cabrnoch



AM\935941LV.doc 59/97 PE510.740v01-00

LV

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tehnisko dokumentāciju, ES atbilstības 
deklarāciju un jebkāda saskaņā ar 43. pantu 
izsniegta attiecīga sertifikāta (ja tāds ir) 
kopiju kopā ar jebkādu papildinājumu 
regulas 8. panta 4. punktā noteikto laiku 
turēt kompetento iestāžu rīcībā;

a) tehniskās dokumentācijas 
kopsavilkumu, ES atbilstības deklarāciju 
un jebkāda saskaņā ar 43. pantu izsniegta 
attiecīga sertifikāta (ja tāds ir) kopiju kopā 
ar jebkādu papildinājumu regulas 8. panta 
4. punktā noteikto laiku turēt kompetento 
iestāžu rīcībā;

Or. cs

Grozījums Nr. 164
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ražotājs ir veicis attiecīgo atbilstības 
novērtēšanas procedūru;

a) pārbauda, vai ražotājs ir veicis 
atbilstības novērtēšanas procedūru;

Or. cs

Grozījums Nr. 165
Milan Cabrnoch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka ierīce šīs regulas prasībām 
neatbilst, viņš to nelaiž tirgū, kamēr nav 
panākta tās atbilstība. Ja ierīce rada 
apdraudējumu, importētājs par to informē 
ne vien ražotāju un tā pilnvaroto pārstāvi, 
bet arī tās valsts kompetento iestādi, kurā 
tas ir dibināts.

Ja importētājs uzskata, ka ierīce neatbilst 
šīs regulas prasībām vai rada 
apdraudējumu, importētājs par to informē 
ne vien ražotāju un tā pilnvaroto pārstāvi, 
bet arī valsts kompetento iestādi, un laiž 
ierīci tirgū tikai ar ražotāja piekrišanu.



PE510.740v01-00 60/97 AM\935941LV.doc

LV

Or. cs

Grozījums Nr. 166
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētājs uz ierīces vai uz tās 
iepakojuma, vai uz ierīces 
pavaddokumenta norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības 
nosaukumu vai reģistrēto tirdzniecības 
zīmi un savu reģistrētās uzņēmējdarbības 
vietas adresi, kurā ar to var sazināties un 
noskaidrot tā atrašanās vietu. Importētājs 
gādā, lai informāciju uz ražotāja etiķetes 
neaizsegtu nekāda papildu etiķete.

3. Importētāji nodrošina, lai ierīce 
saskaņā ar 23. panta 2. punktu būtu 
reģistrēta elektroniskajā sistēmā.

Or. cs

Grozījums Nr. 167
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Importētājs nodrošina, lai laikā, kad tas 
ir atbildīgs par ierīci, tās uzglabāšanas vai 
pārvadāšanas apstākļi nemazinātu tās 
atbilstību I pielikumā izklāstītajām 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām.

5. Ja saistībā ar ierīces radītajiem riskiem 
ir lietderīgi tā rīkoties, importētāji izmeklē 
sūdzības un ievieš reģistru, kurā reģistrē 
sūdzības, neatbilstīgus izstrādājumus un 
gadījumus, kad izstrādājums tiek izņemts 
no tirgus vai aprites, un paziņo par to
ierīces ražotājam, pilnvarotajam 
pārstāvim un izplatītājiem.

Or. cs
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Grozījums Nr. 168
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja sakarā ar ierīces radītajiem riskiem 
šādi rīkoties ir lietderīgi, importētājs, lai 
aizsargātu pacientu un lietotāju veselību 
un drošību, testē tirgoto izstrādājumu 
paraugus, izmeklē sūdzības un uztur 
sūdzību, neatbilstīgu izstrādājumu un 
atsauktu un izņemtu izstrādājumu 
reģistru, kā arī par šādu pārraudzību 
pastāvīgi informē ražotāju, pilnvaroto 
pārstāvi un izplatītājus.

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ierīce, kuru tie laiduši 
tirgū, nav atbilstīga šai regulai, informē 
ražotāju un tā pilnvaroto pārstāvi. Ja ierīce 
rada apdraudējumu, importētāji arī 
nekavējoties informē kompetentās iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ierīci darījuši 
pieejamu, un attiecīgā gadījumā paziņoto 
institūciju, kas minētajai ierīcei izsniegusi 
sertifikātu saskaņā ar 43. pantu, sīkāk 
informējot par neatbilstību un visām 
veiktajām korektīvajām darbībām.

Or. cs

Grozījums Nr. 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms ierīci dara pieejamu tirgū, izplatītājs 
pārliecinās, vai ir izpildītas šādas prasības:

Pirms ierīci pirmo reizi dara pieejamu 
tirgū, izplatītājs pārliecinās, vai ir izpildītas 
šādas prasības:

Or. de

Pamatojums

Piegādes ķēdē par izstrādājuma drošumu ir atbildīgi izplatītāji. Ārpus tās par izstrādājuma 
drošumu un dokumentācijas pilnīgumu atbild ražotājs vai importētājs.

Grozījums Nr. 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izstrādājumam ir pievienota informācija, 
kas ražotājam jāsniedz saskaņā ar 8. panta 
7. punktu;

b) ja nav ražotāja vai importētāja 
atbilstības deklarācijas, izstrādājumam ir 
pievienota informācija, kas ražotājam 
jāsniedz saskaņā ar 8. panta 7. punktu;

Or. de

Pamatojums

Piegādes ķēdē par izstrādājuma drošumu ir atbildīgi izplatītāji. Ārpus tās par izstrādājuma 
drošumu un dokumentācijas pilnīgumu atbild ražotājs vai importētājs.

Grozījums Nr. 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ražotājs un attiecīgā gadījumā 
importētājs ir nodrošinājuši atbilstību 
attiecīgi 22. pantā un 11. panta 3. punktā 
izklāstītajām prasībām.

c) ražotājs un attiecīgā gadījumā 
importētājs ir nodrošinājuši atbilstību 
11. panta 3. punktā izklāstītajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Piegādes ķēdē par izstrādājuma drošumu ir atbildīgi izplatītāji. Ārpus tās par izstrādājuma 
drošumu un dokumentācijas pilnīgumu atbild ražotājs vai importētājs.

Grozījums Nr. 172
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izplatītājs uzskata, ka ierīce nav šīs 
regulas prasībām atbilstīga, vai viņam ir 
iemesls tā uzskatīt, tas ierīci nedara 
pieejamu tirgū, pirms nav nodrošināta tās 
atbilstība. Ja ierīce rada apdraudējumu, 
izplatītājs par to informē ražotāju un 
attiecīgā gadījumā viņa pilnvaroto pārstāvi
un importētāju, kā arī tās dalībvalsts 
kompetento iestādi, kurā tas ir dibināts.

Ja izplatītājs uzskata ka ierīce neatbilst šīs 
regulas prasībām vai rada apdraudējumu, 
izplatītājs par to informē ražotāju un viņa 
pilnvaroto pārstāvi, kā arī valsts 
kompetento iestādi, un laiž ierīci tirgū 
tikai ar ražotāja piekrišanu.

Or. cs

Grozījums Nr. 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izplatītājs, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir darījis 
pieejamu tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties par to informē ražotāju un 
attiecīgā gadījumā viņa pilnvaroto pārstāvi 
un importētāju un gādā, lai tiktu veikti 
vajadzīgie koriģējošie pasākumi, kas 
nodrošinātu minētās ierīces atbilstību, tās 
izņemšanu vai atsaukšanu no tirgus, ja 
nepieciešams. Ja ierīce rada apdraudējumu, 
izplatītājs nekavējoties arī informē to 
dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās tas 
ierīci ir darījis pieejamu, sīkāk jo īpaši 
informējot par neatbilstību un par 
jebkādiem veiktiem koriģējošiem 
pasākumiem.

4. Izplatītājs, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir darījis 
pieejamu tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties par to informē ražotāju un 
attiecīgā gadījumā viņa pilnvaroto pārstāvi 
un importētāju un gādā, lai, ievērojot tā 
attiecīgo darbības jomu, tiktu veikti 
vajadzīgie koriģējošie pasākumi, kas 
nodrošinātu minētās ierīces atbilstību, tās 
izņemšanu vai atsaukšanu no tirgus, ja 
nepieciešams. Ja ierīce rada apdraudējumu, 
izplatītājs nekavējoties arī informē to 
dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās tas 
ierīci ir darījis pieejamu, sīkāk jo īpaši 
informējot par neatbilstību un par 
jebkādiem veiktiem koriģējošiem 
pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Ir jānodala dažādie piegādes ķēdes dalībnieki.
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Grozījums Nr. 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izplatītājs, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir darījis 
pieejamu tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties par to informē ražotāju un 
attiecīgā gadījumā viņa pilnvaroto pārstāvi 
un importētāju un gādā, lai tiktu veikti 
vajadzīgie koriģējošie pasākumi, kas 
nodrošinātu minētās ierīces atbilstību, tās 
izņemšanu vai atsaukšanu no tirgus, ja 
nepieciešams. Ja ierīce rada apdraudējumu, 
izplatītājs nekavējoties arī informē to 
dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās tas 
ierīci ir darījis pieejamu, sīkāk jo īpaši 
informējot par neatbilstību un par 
jebkādiem veiktiem koriģējošiem 
pasākumiem.

4. Izplatītājs, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir darījis 
pieejamu tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties par to informē ražotāju un 
attiecīgā gadījumā viņa pilnvaroto pārstāvi 
un importētāju un gādā, lai, ievērojot tā 
attiecīgo darbību ierobežojumus, tiktu 
veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, kas 
nodrošinātu minētās ierīces atbilstību, tās 
izņemšanu vai atsaukšanu no tirgus, ja 
nepieciešams. Ja ierīce rada apdraudējumu, 
izplatītājs nekavējoties arī informē to 
dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās tas 
ierīci ir darījis pieejamu, sīkāk jo īpaši 
informējot par neatbilstību un par 
jebkādiem veiktiem koriģējošiem 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā nav nodalīti in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādes ķēdē iesaistīto 
ieinteresēto personu atšķirīgie pienākumi un atbildība. Visiem izplatītājiem ir vienādi 
pienākumi, no kuriem daži praksē nav izpildāmi. Šis priekšlikums varētu savienot pienākumu 
ar izplatītāja veikto darbību. Grozījums tuvināts Regulas Nr. 178/2002 par pārtikas 
nekaitīgumu 19. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 175
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
izplatītājs tai nodrošina visu informāciju 
un dokumentus, kas nepieciešami, lai 
pierādītu ierīces atbilstību. Uzskatāms, ka 
šis pienākums ir izpildīts, kad attiecībā uz 
minēto ierīci pilnvarotais pārstāvis 
attiecīgā gadījumā ir sniedzis prasīto 
informāciju. Izplatītājs pēc kompetento 
nacionālo iestāžu pieprasījuma ar tām 
sadarbojas jebkādos pasākumos, kas veikti, 
lai novērstu apdraudējumu, kuru rada 
ierīces, ko tas darījis pieejamas tirgū.

6. Izplatītājs pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma ar tām sadarbojas jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu 
apdraudējumu, kuru rada ierīces, ko tas 
darījis pieejamas tirgū.

Or. cs

Grozījums Nr. 176
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) diploms, sertifikāts vai citi pierādījumi 
par oficiālu kvalifikāciju, kas piešķirta pēc 
universitātes grāda iegūšanas vai 
līdzvērtīga mācību kursa pabeigšanas 
dabaszinātnēs, medicīnā, farmācijā, 
inženierzinātnēs vai citā attiecīgā 
disciplīnā, un vismaz divu gadu 
profesionāla pieredze ar in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās;

a) diploms, sertifikāts vai citi pierādījumi 
par oficiālu kvalifikāciju, kas piešķirta pēc 
universitātes grāda iegūšanas vai 
līdzvērtīga universitātes līmeņa mācību 
kursa pabeigšanas jurisprudencē, 
dabaszinātnēs, medicīnā, farmācijā, 
inženierzinātnēs vai citā attiecīgā 
disciplīnā, un vismaz piecu gadu 
profesionāla pieredze ar in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās;

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai kvalificētajām personām būtu pietiekami augsta līmeņa diploms vai 
sertifikāts. Turklāt divu gadu pieredze nozarē negarantē pietiekami augsta līmeņa speciālās 
zināšanas.
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Grozījums Nr. 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) diploms, sertifikāts vai citi pierādījumi 
par oficiālu kvalifikāciju, kas piešķirta pēc 
universitātes grāda iegūšanas vai 
līdzvērtīga mācību kursa pabeigšanas 
dabaszinātnēs, medicīnā, farmācijā, 
inženierzinātnēs vai citā attiecīgā 
disciplīnā, un vismaz divu gadu 
profesionāla pieredze ar in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās;

a) diploms, sertifikāts vai citi pierādījumi 
par oficiālu kvalifikāciju, kas piešķirta pēc 
universitātes grāda iegūšanas vai 
līdzvērtīga mācību kursa pabeigšanas 
dabaszinātnēs, medicīnā, farmācijā, 
inženierzinātnēs vai citā attiecīgā 
disciplīnā;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā direktīvā nav definēta kvalificēta persona, un tas rada jaunu slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši MVU. Lai gan tas ir nepieciešams, mums vajadzētu pielāgoties attīstītāko dalībvalstu 
situācijai, un ne vairāk.

Grozījums Nr. 178
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piecu gadu profesionāla pieredze ar in 
vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās.

b) desmit gadu profesionāla pieredze ar in 
vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās, kā 
arī apliecinātas padziļinātas zināšanas 
gan par ārstniecības jomu, gan par 
attiecīgo(-ajiem) izstrādājuma(-u) veidu(-
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iem).

Or. en

Grozījums Nr. 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piecu gadu profesionāla pieredze ar in 
vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās.

b) divu gadu profesionāla pieredze ar in 
vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā direktīvā nav definēta kvalificēta persona, un tas rada jaunu slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši MVU. Lai gan tas ir nepieciešams, mums vajadzētu pielāgoties attīstītāko dalībvalstu 
situācijai, un ne vairāk.

Grozījums Nr. 180
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) diploms, sertifikāts vai citi pierādījumi 
par oficiālu kvalifikāciju, kas piešķirta pēc 
universitātes grāda iegūšanas vai 
līdzvērtīga mācību kursa pabeigšanas 
jurisprudencē, dabaszinātnēs, medicīnā, 
farmācijā, inženierzinātnēs vai citā 
attiecīgā disciplīnā, un vismaz divu gadu 
profesionāla pieredze ar in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 

a) diploms, sertifikāts vai citi pierādījumi 
par oficiālu kvalifikāciju, kas piešķirta pēc 
universitātes grāda iegūšanas vai 
līdzvērtīga universitātes līmeņa mācību 
kursa pabeigšanas jurisprudencē, 
dabaszinātnēs, medicīnā, farmācijā, 
inženierzinātnēs vai citā attiecīgā 
disciplīnā, un vismaz piecu gadu 
profesionāla pieredze ar in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
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saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās; saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās;

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai kvalificētajām personām būtu pietiekami augsta līmeņa diploms vai 
sertifikāts. Turklāt divu gadu pieredze nozarē negarantē pietiekami augsta līmeņa speciālās 
zināšanas.

Grozījums Nr. 181
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piecu gadu profesionāla pieredze ar in 
vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās.

b) desmit gadu profesionāla pieredze ar in 
vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
saistītās reglamentēšanas lietās vai ar tām 
saistītās kvalitātes pārvaldības sistēmās, kā 
arī apliecinātas padziļinātas zināšanas 
gan par ārstniecības jomu, gan par 
attiecīgo(-ajiem) izstrādājumu(-iem).

Or. en

Grozījums Nr. 182
Peter Liese

Regulas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izplatītājiem vai saistītajiem 
uzņēmumiem, kas ražotāja vārdā veic 
vienu vai vairākas 2. punkta a) un
b) apakšpunktā minētās darbības, 
nepiemēro 3. un 4. punktā minētās 
papildu prasības.
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Or. en

Pamatojums

Ražotāji tirgo savus produktus atsevišķās dalībvalstīs ar filiāļu vai izplatītāju starpniecību. 
Izplatītāji ražotāja vārdā veic arī darbības, kas minētas 14. panta 2. punktā, rīkojoties pēc 
ražotāja norādēm un saskaņojot savu darbu ar ražotāju. Šādā gadījumā nav pamatojuma 
ieviest papildu prasības attiecībā uz darbības raksturojumu vai attiecībā uz procedūras 
jautājumiem un saziņu ar ražotāju un iestādēm, un šādas prasības radītu lielus izdevumus.

Grozījums Nr. 183
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Piešķirot CE marķējumu, publicē
kopsavilkumu, kurā norāda CE
marķējuma piešķiršanas pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Kad paziņotās institūcijas piešķir CE marķējumu, piešķiršanu pamato kopsavilkumā,
izskaidrojot, kāpēc tiek piešķirta piekļuve tirgum.

Grozījums Nr. 184
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III nodaļa VII nodaļa 

Ierīču identifikācija un izsekojamība, ierīču 
un uzņēmēju reģistrēšana, drošuma un 
veiktspējas kopsavilkums, Eiropas 

Ierīču identifikācija un izsekojamība, ierīču 
un uzņēmēju reģistrēšana, drošuma un 
veiktspējas kopsavilkums, Eiropas 
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medicīnisko ierīču datubanka medicīnisko ierīču datubanka

Or. en

Grozījums Nr. 185
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ierīcēm, kas nav ierīces, 
kurām izvērtē veiktspēju, uzņēmēji 
8. panta 4. punktā minētajā periodā spēj 
identificēt:

Attiecībā uz ierīcēm, kas nav ierīces, 
kurām izvērtē veiktspēju, uzņēmēji 
10 gadu laikposmā spēj identificēt:

Or. cs

Grozījums Nr. 186
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jebkuru veselības iestādi vai veselības 
aprūpes speciālistu, kam tie ir piegādājuši 
kādu ierīci.

c) jebkuru organizāciju vai veselības 
aprūpes speciālistu, kam tie ir piegādājuši 
kādu ierīci.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nodrošināt savas UDI piešķiršanas i) nodrošināt savas UDI piešķiršanas 
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sistēmas darbību periodā, kas noteikts tās 
iecelšanas brīdī un ir vismaz trīs gadi pēc 
iecelšanas;

sistēmas darbību periodā, kas noteikts tās 
iecelšanas brīdī un ir vismaz pieci gadi pēc 
iecelšanas;

Or. en

Pamatojums

UDI sistēma ir būtiska jaunās regulējošās sistēmas daļa, un UDI nodrošinātājiem būtu
vajadzīgs ilgāks laikposms to pienākumu izpildei.

Grozījums Nr. 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
22. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) saderību ar tirgū esošajām 
medicīnisko ierīču identifikācijas 
sistēmām;

Or. de

Pamatojums

Lai process noritētu raiti, ir svarīgi nodrošināt izsekojamības sistēmu tehnisko saderību.

Grozījums Nr. 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
22. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) saderību ar citām izsekojamības 
sistēmām, kuras izmanto ar 
medicīniskajām ierīcēm saistītās
ieinteresētās personas;

Or. en
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Pamatojums

Iespējams, ka elektroniskās medicīniskās autentifikācijas sistēma tiks ieviesta saskaņā ar
Direktīvu par viltotajām zālēm. Ir svarīgi, lai sistēmas attiecībā uz in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm un zālēm būtu saderīgas, pretējā gadījumā tas radīs ievērojamu un, 
iespējams, pārmērīgu slogu aģentiem, kas darbojas piegādes ķēdē, strādājot ar abiem 
izstrādājumu veidiem.

Grozījums Nr. 190
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija kopā ar dalībvalstīm izveido 
un pārvalda elektronisku sistēmu, ar kuras 
palīdzību apkopo un apstrādā informāciju, 
kas ir nepieciešama un samērīga ierīces 
aprakstīšanai un identificēšanai un ražotāja 
un attiecīgā gadījumā pilnvarotā pārstāvja 
un importētāja identificēšanai. Informācija, 
kas jāsniedz uzņēmējiem, ir sīkāk 
aprakstīta V pielikuma A daļā.

1. Komisija kopā ar dalībvalstīm izveido 
un pārvalda elektronisku sistēmu, ar kuras 
palīdzību apkopo un apstrādā informāciju, 
kas ir nepieciešama un samērīga ierīces 
aprakstīšanai un identificēšanai un ražotāja 
un attiecīgā gadījumā pilnvarotā pārstāvja 
un importētāja identificēšanai un lai 
nodrošinātu pārredzamību un drošu un 
efektīvu izmantošanu, ļaujot lietotājiem 
piekļūt pastāvošajiem pierādījumiem par 
ierīces ārstniecisko derīgumu un 
vajadzības gadījumā par ierīces 
lietderīgumu. Informācija, kas jāsniedz 
uzņēmējiem, ir sīkāk aprakstīta 
V pielikuma A daļā.

Or. en

Pamatojums

Galvenais Komisijas izveidoto elektronisko sistēmu uzdevums ir nodrošināt sabiedrības 
izpratni, izmantojot pārredzamu piekļuvi informācijai par ārstniecisko derīgumu un in vitro 
ierīču drošu izmantošanu.

Grozījums Nr. 191
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā C un 
D klases ierīces un kas nav ierīces, kurām 
izvērtē veiktspēju, ražotājs izstrādā 
drošuma un veiktspējas kopsavilkumu. Tas 
ir sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
40. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai iestādei, un šī 
iestāde to validē.

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā C un 
D klases ierīces un kas nav ierīces, kurām 
izvērtē veiktspēju, ražotājs izstrādā izvērstu 
drošuma un veiktspējas ziņojumu. Tas ir 
sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā izvērstā ziņojuma
projekts ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā 
ar 40. pantu iesniedz atbilstības 
novērtēšanā iesaistītajai paziņotajai 
iestādei, un šī iestāde to validē.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā C un 
D klases ierīces un kas nav ierīces, kurām 
izvērtē veiktspēju, ražotājs izstrādā 
drošuma un veiktspējas kopsavilkumu. Tas 
ir sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
40. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai iestādei, un šī 
iestāde to validē.

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā C un 
D klases ierīces un kas nav ierīces, kurām 
izvērtē veiktspēju, ražotājs izstrādā 
drošuma un veiktspējas kopsavilkumu. Tas 
ir publiski pieejams un sarakstīts 
paredzētajam lietotājam saprotamā veidā. 
Šā kopsavilkuma projekts ietilpst 
dokumentācijā, ko saskaņā ar 40. pantu 
iesniedz atbilstības novērtēšanā iesaistītajai 
paziņotajai iestādei, un šī iestāde to validē. 

Or. en

Grozījums Nr. 193
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
25. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izstrādā un pārvalda Eiropas 
medicīnisko ierīču datubanku (Eudamed) 
saskaņā ar Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] 27. pantā 
paredzētajiem nosacījumiem un kārtību.

Komisija izstrādā un pārvalda Eiropas 
medicīnisko ierīču datubanku (Eudamed) 
saskaņā ar Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] 27. pantā 
paredzētajiem nosacījumiem un kārtību un 
nodrošina tai publisku piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību attiecībā uz izstrādājumu kvalitāti un lai apliecinātu, 
ka tos var droši izmantot, visai informācijai saistībā ar in vitro ierīču drošumu, veiktspēju un
incidentiem jābūt publiski pieejamai.

Grozījums Nr. 194
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izstrādā un pārvalda Eiropas 
medicīnisko ierīču datubanku (Eudamed) 
saskaņā ar Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] 27. pantā 
paredzētajiem nosacījumiem un kārtību.

Komisija izstrādā un pārvalda Eiropas 
medicīnisko ierīču datubanku (Eudamed) 
saskaņā ar Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] 27. pantā 
paredzētajiem nosacījumiem un kārtību.

Komisija, izstrādājot Eiropas datubanku, 
apspriežas ar pacientu grupām un 
veselības aprūpes speciālistiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas datubanka ir galvenais portāls, kas nodrošina piekļuvi būtiskai informācijai par 
sabiedrības veselību. Informācijai par reģistrētām ierīcēm, uzņēmējiem, klīnisko izmeklēšanu, 
vigilanci un tirgus uzraudzības pasākumiem jābūt pieejamai plašai sabiedrībai un veselības 
aprūpes speciālistiem.
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Grozījums Nr. 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt, ka pirmajā daļā 
minēto novērtējumu un uzraudzību veic 
valsts akreditācijas struktūra Regulas 
(EK) Nr. 765/2008 izpratnē un saskaņā ar 
šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation,  transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Grozījums Nr. 196
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
26. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par paziņotajām institūcijām atbildīgajai 
nacionālajai iestādei ir pietiekams skaits 
kompetentu darbinieku pienācīgai savu 
uzdevumu izpildei.

Par paziņotajām institūcijām atbildīgajai 
valsts iestādei ir pietiekams skaits 
pastāvīgu un kompetentu štata darbinieku 
pienācīgai savu uzdevumu izpildei. Šīs 
prasības ievērošanu novērtē, veicot 
8. punktā minēto salīdzinošo vērtēšanu.
Konkrētāk, valsts iestādes darbiniekiem, 
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kuri ir atbildīgi par to paziņoto institūciju 
darbinieku novērtēšanu, kas savukārt 
atbild par pārskatu veikšanu saistībā ar 
izstrādājumu, ir tāda pati pierādīta 
kvalifikācija kā paziņoto institūciju 
darbiniekiem, kā noteikts VI pielikuma 
3.2.5. punktā.
Tāpat valsts iestādes darbiniekiem, kas ir 
atbildīgi par to paziņoto institūciju 
darbinieku novērtēšanu, kuri savukārt 
atbild par ražotāja kvalitātes vadības 
sistēmas revīzijas veikšanu, ir tāda pati 
pierādīta kvalifikācija kā paziņoto 
institūciju darbiniekiem, kā noteikts 
VI pielikuma 3.2.6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
26. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 31. panta 3. punktu, ja nacionālā
iestāde ir atbildīga par paziņoto institūciju 
iecelšanu tādā izstrādājumu jomā, kas nav 
in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces, 
visus jautājumus, kuri konkrēti attiecas uz 
in vitro diagnostikas medicīniskajām 
ierīcēm, apspriež ar kompetento iestādi, 
kas ir atbildīga par šādām medicīniskajām 
ierīcēm.

Ja valsts iestāde ir atbildīga par paziņoto 
institūciju iecelšanu tādā izstrādājumu 
jomā, kas nav in vitro diagnostikas 
medicīniskās ierīces, visus jautājumus, kuri 
konkrēti attiecas uz in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm, apspriež ar 
kompetento iestādi, kas ir atbildīga par 
šādām medicīniskajām ierīcēm.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
26. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis Komisiju un citas 
dalībvalstis informē par savām atbilstības 
novērtēšanas institūciju novērtēšanas, 
iecelšanas un paziņošanas procedūrām un 
paziņoto institūciju pārraudzības 
procedūrām, kā arī par jebkuriem šīs 
informācijas grozījumiem.

7. Dalībvalstis sniedz Komisijai, citām 
dalībvalstīm un sabiedrībai visu 
informāciju par savām atbilstības 
novērtēšanas institūciju novērtēšanas, 
iecelšanas un paziņošanas procedūrām un 
paziņoto institūciju pārraudzības 
procedūrām, kā arī par jebkuriem šīs 
informācijas grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
26. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis Komisiju un citas 
dalībvalstis informē par savām atbilstības 
novērtēšanas institūciju novērtēšanas, 
iecelšanas un paziņošanas procedūrām un 
paziņoto institūciju pārraudzības 
procedūrām, kā arī par jebkuriem šīs 
informācijas grozījumiem.

7. Dalībvalstis sniedz Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm visu informāciju, ko 
tās pieprasījušas par savām dalībvalsts 
atbilstības novērtēšanas institūciju 
novērtēšanas, iecelšanas un paziņošanas 
procedūrām un paziņoto institūciju 
pārraudzības procedūrām, kā arī par 
jebkuriem šīs informācijas grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 8. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā salīdzinošās 
vērtēšanas gada plānu, kas attiecībā uz 
iestādēm, kuras vērtē un kuras tiek 
vērtētas, nodrošina pienācīgu rotāciju, un 
to iesniedz Komisijai. Komisija var 
piedalīties šajā vērtēšanā. Salīdzinošās 
vērtēšanas iznākumu paziņo visām 
dalībvalstīm un Komisijai, un iznākuma 
kopsavilkumu dara publiski pieejamu.

Dalībvalstis izstrādā ekspertu veiktās 
vērtēšanas gada plānu, kas attiecībā uz 
iestādēm, kuras vērtē un kuras tiek 
vērtētas, nodrošina pienācīgu rotāciju, un 
to iesniedz Komisijai pārbaudei. Komisija 
var piedalīties šajā vērtēšanā. Salīdzinošās 
vērtēšanas iznākumu paziņo visām 
dalībvalstīm un Komisijai, un iznākuma 
kopsavilkumu dara publiski pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā salīdzinošās 
vērtēšanas gada plānu, kas attiecībā uz 
iestādēm, kuras vērtē un kuras tiek 
vērtētas, nodrošina pienācīgu rotāciju, un 
to iesniedz Komisijai. Komisija var
piedalīties šajā vērtēšanā. Salīdzinošās 
vērtēšanas iznākumu paziņo visām 
dalībvalstīm un Komisijai, un iznākuma 
kopsavilkumu dara publiski pieejamu.

Dalībvalstis izstrādā salīdzinošās 
vērtēšanas gada plānu, kas attiecībā uz 
iestādēm, kuras vērtē un kuras tiek 
vērtētas, nodrošina pienācīgu rotāciju, un 
to iesniedz Komisijai. Komisija piedalās 
šajā vērtēšanā. Salīdzinošās vērtēšanas 
iznākumu paziņo visām dalībvalstīm un 
Komisijai, un iznākuma kopsavilkumu dara 
publiski pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņotās institūcijas atbilst tādām 1. Paziņotās institūcijas atbilst tādām 
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organizatoriskām un vispārīgām prasībām 
un tādām prasībām attiecībā uz kvalitātes 
pārvaldību, resursiem un procesiem, kas 
nodrošina, ka tiek izpildīti uzdevumi, kuru 
veikšanai tās saskaņā ar šo regulu ir 
izraudzītas. Paziņotajām institūcijām 
izvirzītais prasību minimums ir izklāstīts 
VI pielikumā.

organizatoriskām un vispārīgām prasībām 
un tādām prasībām attiecībā uz kvalitātes 
pārvaldību, resursiem un procesiem, kas 
nodrošina, ka tiek izpildīti uzdevumi, kuru 
veikšanai tās saskaņā ar šo regulu ir 
izraudzītas. Šajā saistībā būtiska nozīme ir 
pastāvīgajiem administratīvajiem, 
tehniskajiem un zinātniskajiem štata 
darbiniekiem ar farmakoloģiskām, 
medicīniskām un tehniskām zināšanām. 
Paziņotajām institūcijām izvirzītais prasību 
minimums ir izklāstīts VI pielikumā.
Konkrētāk, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktu paziņotā institūcija ir 
organizēta un darbojas tā, lai nodrošinātu 
darbības neatkarību, objektivitāti un 
taisnīgumu un novērstu interešu 
konfliktu.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja paziņotā institūcija par konkrētiem 
ar atbilstības novērtēšanu saistītiem 
uzdevumiem slēdz apakšuzņēmuma 
līgumu vai konkrētiem ar atbilstības 
novērtēšanu saistītiem uzdevumiem 
izmanto filiāli, tā pārliecinās par 
apakšuzņēmuma vai filiāles atbilstību 
VI pielikumā izklāstītajām attiecīgajām 
prasībām un attiecīgi informē par 
paziņotajām institūcijām atbildīgo 
nacionālo iestādi.

1. Paziņotajai institūcijai ir pastāvīgi un 
kompetenti štata darbinieki un speciālas
zināšanas gan ar ierīču veiktspējas
novērtēšanu saistītās tehniskās jomās, gan 
arī medicīnas jomā. Šis personāls spēj 
veikt apakšuzņēmēju kvalitātes “iekšēju” 
novērtējumu.

Tiesības slēgt apakšlīgumus piešķir valsts 
iestādēm. Ierobežotu klīnisko zināšanu 
gadījumā tiesības uz līgumu slēgšanu var 
piešķirt arī ārējiem ekspertiem attiecībā uz 
novatorisku medicīnisku ierīču vai 
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tehnoloģiju novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja paziņotā institūcija par konkrētiem 
ar atbilstības novērtēšanu saistītiem 
uzdevumiem slēdz apakšuzņēmuma 
līgumu vai konkrētiem ar atbilstības 
novērtēšanu saistītiem uzdevumiem 
izmanto filiāli, tā pārliecinās par 
apakšuzņēmuma vai filiāles atbilstību 
VI pielikumā izklāstītajām attiecīgajām 
prasībām un attiecīgi informē par 
paziņotajām institūcijām atbildīgo valsts
iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
28. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Paziņotās institūcijas dara publiski 
zināmu apakšuzņēmēju vai filiāļu 
sarakstu, kā arī konkrētos uzdevumus, par 
kuriem tie ir atbildīgi.

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par atbilstības novērtēšanas pasākumiem 
slēgt apakšuzņēmuma līgumus vai šos 
pasākumus filiālē īstenot var tikai ar tās 
juridiskās vai fiziskās personas piekrišanu, 
kas ir pieteikusies atbilstības novērtēšanai.

3. Par atbilstības novērtēšanas pasākumiem 
slēgt apakšuzņēmuma līgumus vai šos 
pasākumus filiālē īstenot var tikai ar tās 
juridiskās vai fiziskās personas skaidri 
paustu piekrišanu, kas ir pieteikusies 
atbilstības novērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņotās institūcijas par tām atbildīgās 
nacionālās iestādes rīcībā tur būtiskos 
dokumentus, kas attiecas uz 
apakšuzņēmēja vai filiāles kvalifikācijas 
pārbaudi un uz darbu, ko apakšuzņēmējs 
vai filiāle veikuši saskaņā ar šo regulu.

4. Paziņotās institūcijas vismaz reizi gadā
par tām atbildīgajām valsts iestādēm
iesniedz būtiskos dokumentus, kas attiecas 
uz apakšuzņēmēja vai filiāles kvalifikācijas 
pārbaudi un uz darbu, ko apakšuzņēmējs 
vai filiāle veikuši saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikumā ir detalizēti aprakstīti
atbilstības novērtēšanas pasākumi, 

Pieteikumam pievieno atbilstības 
novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības 



PE510.740v01-00 82/97 AM\935941LV.doc

LV

atbilstības novērtēšanas procedūras un 
ierīces, attiecībā uz kurām institūcija 
paziņo sevi par kompetentu, un tas ir 
pamatots ar dokumentiem, kas pierāda 
atbilstību visām VI pielikumā izklāstītajām
prasībām.

novērtēšanas procedūras un ierīces, 
attiecībā uz kurām institūcija paziņo sevi 
par kompetentu, kā arī akreditācijas 
sertifikātu, ja tāds ir, ko izsniegusi valsts 
akreditācijas struktūra, apliecinot, ka 
atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 
VI pielikumā noteiktajām prasībām, vai 
kas ir pamatots ar dokumentiem, kas 
pierāda atbilstību visām VI pielikumā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kas attiecas uz VI pielikuma 1. un 
2. iedaļā izklāstītajām organizatoriskajām 
un vispārīgajām prasībām un kvalitātes 
pārvaldības prasībām, attiecīgo 
dokumentu formāts var būt tāds derīgs 
sertifikāts un attiecīgs novērtējuma 
ziņojums, ko saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 765/2008 izsniegusi nacionālā 
akreditācijas struktūra. Uzskata, ka 
atbilstības novērtēšanas institūcija atbilst
prasībām, kas ietvertas šādas akreditācijas 
struktūras izdotā sertifikātā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 210
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija 14 dienu laikā no 2. punktā 
minētās iesniegšanas brīža ieceļ apvienoto 
novērtēšanas grupu, kurā ir vismaz divi
eksperti, kas izraudzīti no tādu ekspertu 
saraksta, kuri ir kvalificēti atbilstības 
novērtēšanas institūciju novērtēšanā. 
Minēto sarakstu sadarbībā ar MDCG 
izstrādā Komisija. Vismaz viens no šiem 
ekspertiem, kurš ir apvienotās novērtēšanas 
grupas vadītājs, pārstāv Komisiju.

3. Komisija 14 dienu laikā no 2. punktā 
minētās iesniegšanas brīža ieceļ apvienoto 
novērtēšanas grupu, kurā ir vismaz trīs
eksperti, kas izraudzīti no tādu ekspertu 
saraksta, kuri ir kvalificēti atbilstības 
novērtēšanas institūciju novērtēšanā. 
Minēto sarakstu sadarbībā ar MDCG 
izstrādā Komisija. Vismaz viens no šiem 
ekspertiem, kurš ir apvienotās novērtēšanas 
grupas vadītājs, pārstāv Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu, ka ekspertiem ir visas nepieciešamās zināšanas un tie var rūpīgi apspriest
attiecīgo jautājumu, apvienotajā novērtēšanas grupā ir jābūt vismaz trim ekspertiem.

Grozījums Nr. 211
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde un apvienotā 
novērtēšanas grupa 90 dienu laikā pēc 
apvienotās novērtēšanas grupas iecelšanas 
pārskata dokumentus, kas kopā ar 
pieteikumu iesniegti saskaņā ar 29. pantu, 
un uz vietas novērtē pieteikušos atbilstības 
novērtēšanas institūciju, kā arī attiecīgā 
gadījumā jebkādu Savienībā vai ārpus tās 
atrodošos filiāli vai apakšuzņēmumu, kurš 
tiks iesaistīts atbilstības novērtēšanas 
procesā. Šāda novērtēšana uz vietas 
neattiecas uz prasībām, kuru sakarā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstības
novērtēšanas institūcija ir saņēmusi 
sertifikātu, ko izsniegusi nacionālā 

Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde un apvienotā novērtēšanas 
grupa 90 dienu laikā pēc apvienotās 
novērtēšanas grupas iecelšanas pārskata 
dokumentus, kas kopā ar pieteikumu 
iesniegti saskaņā ar 29. pantu, un uz vietas 
novērtē pieteikušos atbilstības novērtēšanas 
institūciju, kā arī attiecīgā gadījumā 
jebkādu Savienībā vai ārpus tās atrodošos 
filiāli vai apakšuzņēmumu, kurš tiks 
iesaistīts atbilstības novērtēšanas procesā. 
Šāda novērtēšana uz vietas neattiecas uz 
prasībām, kuru sakarā pieteikuma 
iesniedzēja atbilstības novērtēšanas 
institūcija ir saņēmusi sertifikātu, ko 
izsniegusi valsts akreditācijas struktūra, kas 
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akreditācijas struktūra, kas minēta 
29. panta 2. punktā, ja vien šādu 
novērtēšanu uz vietas veikt neprasa 
30. panta 3. punktā minētais Komisijas 
pārstāvis.

minēta 29. panta 2. punktā, ja vien šādu 
novērtēšanu uz vietas veikt neprasa 
30. panta 3. punktā minētais apvienotās 
novērtēšanas grupas loceklis.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konstatējumus, ka kāda institūcija 
VI pielikuma prasībām neatbilst, norāda 
novērtēšanas procesā, un par paziņotajām 
institūcijām atbildīgā nacionālā iestāde ar 
apvienoto novērtēšanas grupu tos pārrunā,
lai panāktu savstarpēju vienošanos par 
pieteikuma novērtējumu. Atzinumu 
atšķirības norāda atbildīgās nacionālās 
iestādes novērtējuma ziņojumā.

Konstatējumus, ka kāda pieteikuma 
iesniedzēja atbilstības novērtēšanas 
institūcija VI pielikuma prasībām neatbilst, 
norāda novērtēšanas procesā, un par 
paziņotajām institūcijām atbildīgā valsts
iestāde ar apvienoto novērtēšanas grupu tos 
pārrunā. Novērtējuma ziņojumā valsts 
iestāde norāda pasākumus, kurus tā 
īstenos, lai nodrošinātu attiecīgās
pieteikuma iesniedzēja atbilstības 
novērtēšanas institūcijas atbilstību 
VI pielikumā izklāstītajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Apvienotā novērtēšanas grupa atzinumu 
par novērtējuma ziņojumu un paziņojuma 
projektu sniedz 21 dienas laikā no šo
dokumentu saņemšanas, un Komisija šo 

6. Apvienotā novērtēšanas grupa atzinumu 
par novērtējuma ziņojumu un paziņojuma 
projektu sniedz 21 dienas laikā no šo 
dokumentu saņemšanas, un Komisija šo 
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atzinumu tūlīt iesniedz MDCG. MDCG 
21 dienas laikā no brīža, kad saņemts 
apvienotās novērtēšanas grupas atzinums, 
par paziņojuma projektu sniedz ieteikumu, 
ko attiecīgā nacionālā iestāde pienācīgi 
ņem vērā savā lēmumā par paziņotās 
institūcijas iecelšanu.

atzinumu tūlīt iesniedz MDCG. MDCG 
21 dienas laikā no brīža, kad saņemts 
apvienotās novērtēšanas grupas atzinums, 
par paziņojuma projektu sniedz saistošu 
ieteikumu. Attiecīgā valsts iestāde savā 
lēmumā par paziņotās institūcijas iecelšanu
pilnībā ievēro minēto saistošo ieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
30. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Apvienotā novērtēšanas grupa atzinumu 
par novērtējuma ziņojumu un paziņojuma 
projektu sniedz 21 dienas laikā no šo 
dokumentu saņemšanas, un Komisija šo 
atzinumu tūlīt iesniedz MDCG. MDCG 
21 dienas laikā no brīža, kad saņemts 
apvienotās novērtēšanas grupas atzinums, 
par paziņojuma projektu sniedz ieteikumu, 
ko attiecīgā nacionālā iestāde pienācīgi 
ņem vērā savā lēmumā par paziņotās 
institūcijas iecelšanu.

6. Apvienotā novērtēšanas grupa atzinumu 
par novērtējuma ziņojumu un paziņojuma 
projektu sniedz 21 dienas laikā no šo 
dokumentu saņemšanas, un Komisija šo 
atzinumu tūlīt iesniedz MDCG. MDCG 
21 dienas laikā no brīža, kad saņemts 
apvienotās novērtēšanas grupas atzinums, 
par paziņojuma projektu sniedz ieteikumu.
Attiecīgā valsts iestāde savu lēmumu par 
paziņotās institūcijas iecelšanu pamato ar 
šo MDCG ieteikumu. Ja iestādes lēmums 
atšķiras no minētā ieteikuma, valsts 
iestāde iesniedz MDCG visus vajadzīgos 
pamatojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis drīkst paziņot tikai tādas 2. Dalībvalstis paziņo tikai tādas atbilstības 
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atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas 
atbilst VI pielikuma prasībām.

novērtēšanas institūcijas, kas atbilst 
VI pielikuma prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nacionālā iestāde, kas atbildīga par 
paziņotajām institūcijām, ir atbildīga par 
paziņoto institūciju iecelšanu arī citu tādu 
izstrādājumu jomā, kas nav in vitro 
diagnostikas medicīniskās ierīces, tad par 
in vitro diagnostikas medicīniskajām 
ierīcēm kompetentā iestāde pirms 
paziņošanas sniedz pozitīvu atzinumu par 
paziņojumu un tā tvērumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 217
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Paziņojumam pievieno par paziņotajām 
institūcijām atbildīgās nacionālās iestādes 
galīgo novērtējuma ziņojumu, apvienotās 
novērtēšanas grupas atzinumu un MDCG
ieteikumu. Ja paziņotāja dalībvalsts MDCG 
ieteikumu nepilda, tā sniedz pienācīgi 
attaisnotu pamatojumu.

5. Paziņojumam pievieno par paziņotajām 
institūcijām atbildīgās valsts iestādes 
galīgo novērtējuma ziņojumu, apvienotās 
novērtēšanas grupas atzinumu un saistošo 
MDCG ieteikumu. Ja paziņotāja dalībvalsts 
nepiekrīt MDCG ieteikumam, tā var 
sniegt pienācīgi pamatotu sava atzinuma 
argumentāciju, ko dara publiski 
pieejamu.
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Or. en

Grozījums Nr. 218
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
31. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja dalībvalsts vai Komisija saskaņā ar 
7. punktu iebilst, paziņojuma spēks tiek 
apturēts. Šādā gadījumā Komisija 15 dienu 
laikā pēc 7. punktā minētā termiņa beigām 
lietu iesniedz izskatīšanai MDCG. Pēc 
apspriešanās ar iesaistītajām personām 
MDCG ne vēlāk kā 28 dienas pēc tam, kad 
lieta tai iesniegta izskatīšanai, sniedz savu 
atzinumu. Ja paziņotāja dalībvalsts MDCG 
lēmumam nepiekrīt, tā var lūgt, lai 
atzinumu sniedz Komisija.

8. Ja dalībvalsts vai Komisija saskaņā ar 
7. punktu iebilst, paziņojuma spēks tiek 
nekavējoties apturēts. Šādā gadījumā 
Komisija 15 dienu laikā pēc 7. punktā 
minētā termiņa beigām lietu iesniedz 
izskatīšanai MDCG. Pēc apspriešanās ar 
iesaistītajām personām MDCG ne vēlāk kā 
28 dienas pēc tam, kad lieta tai iesniegta 
izskatīšanai, sniedz savu atzinumu. Ja 
paziņotāja dalībvalsts MDCG lēmumam 
nepiekrīt, tā var lūgt, lai atzinumu sniedz 
Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija dara publiski pieejamu 
sarakstu, kurā norādītas saskaņā ar šo 
regulu paziņotās institūcijas, tostarp tām 
piešķirtie identifikācijas numuri un 
darbības, kuru veikšanai tās ir paziņotas. 
Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

2. Komisija dara publiski pieejamu 
sarakstu, kurā norādītas saskaņā ar šo 
regulu paziņotās institūcijas, tostarp tām 
piešķirtie identifikācijas numuri un 
darbības, kuru veikšanai tās ir paziņotas,
un visi 31. panta 5. punktā minētie 
paziņošanas procedūras dokumenti. 
Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 220
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija dara publiski pieejamu 
sarakstu, kurā norādītas saskaņā ar šo 
regulu paziņotās institūcijas, tostarp tām 
piešķirtie identifikācijas numuri un 
darbības, kuru veikšanai tās ir paziņotas. 
Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

2. Komisija dara publiski viegli pieejamu 
sarakstu, kurā norādītas saskaņā ar šo 
regulu paziņotās institūcijas, tostarp tām 
piešķirtie identifikācijas numuri un 
darbības, kuru veikšanai tās ir paziņotas. 
Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņotās institūcijas par paziņotajām 
institūcijām atbildīgo nacionālo iestādi 
nekavējoties informē par visiem tādiem 
pārveidojumiem, jo īpaši attiecībā uz 
darbiniekiem, telpām, filiālēm vai 
apakšuzņēmumiem, kas var ietekmēt 
VI pielikuma prasību izpildi vai to spēju 
veikt atbilstības novērtēšanas procedūras, 
attiecībā uz ierīcēm, kuru vērtēšanai tās ir 
ieceltas.

Paziņotās institūcijas par paziņotajām 
institūcijām atbildīgo valsts iestādi 
nekavējoties un ne vēlāk kā 15 dienu laikā
informē par visiem tādiem 
pārveidojumiem, jo īpaši attiecībā uz 
darbiniekiem, telpām, filiālēm vai 
apakšuzņēmumiem, kas var ietekmēt 
VI pielikuma prasību izpildi vai to spēju 
veikt atbilstības novērtēšanas procedūras 
attiecībā uz ierīcēm, kuru vērtēšanai tās ir 
ieceltas.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Dagmar Roth-Behrendt
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Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņotās institūcijas nekavējoties reaģē 
uz savas dalībvalsts vai citas dalībvalsts 
iestādes vai Komisijas iesniegtiem 
pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanu, 
ko tās veikušas. Nacionālā iestāde, kas 
dalībvalstī, kurā institūcija ir dibināta, ir 
atbildīga par paziņotajām institūcijām, 
nodrošina kādas citas dalībvalsts iestāžu 
vai Komisijas iesniegto pieprasījumu 
izpildi, ja vien nav likumīga pamata tos 
nepildīt, un pēdējā gadījumā abas puses 
var apspriesties ar MDCG. Paziņotā 
institūcija vai attiecīgā gadījumā par 
paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde var pieprasīt, lai jebkuru 
informāciju, kas nosūtīta citas dalībvalsts 
iestādēm vai Komisijai, uzskatītu par 
konfidenciālu informāciju.

2. Paziņotās institūcijas nekavējoties un ne 
vēlāk kā 15 dienu laikā reaģē uz savas 
dalībvalsts vai citas dalībvalsts iestādes vai 
Komisijas iesniegtiem pieprasījumiem par 
atbilstības novērtēšanu, ko tās veikušas. 
Valsts iestāde, kas dalībvalstī, kurā 
institūcija ir dibināta, ir atbildīga par 
paziņotajām institūcijām, nodrošina kādas 
citas dalībvalsts iestāžu vai Komisijas 
iesniegto pieprasījumu izpildi. Ja ir 
likumīgs pamats tos nepildīt, paziņotās 
institūcijas to izskaidro un apspriežas ar 
MDCG, kas tādā gadījumā sagatavo 
ieteikumu. Par paziņotajām institūcijām 
atbildīgā valsts iestāde ievēro MDCG 
ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis Komisijai un citām 
dalībvalstīm vismaz reizi gadā ziņo par 
savām pārraudzības darbībām. Šajā 
ziņojumā ietilpst kopsavilkums, kuru dara 
publiski pieejamu.

5. Dalībvalstis Komisijai un citām 
dalībvalstīm vismaz reizi gadā ziņo par 
savām pārraudzības darbībām. Šo 
ziņojumu dara publiski pieejamu.

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde ir noskaidrojusi, ka kāda 
no paziņotajām institūcijām vairs neatbilst 
VI pielikuma prasībām vai nepilda savus 
pienākumus, atkarībā no tā, kādā mērā nav 
nodrošināta atbilstība šīm prasībām vai 
pildīti šie pienākumi, iestāde paziņojumu 
aptur, ierobežo vai pilnīgi vai daļēji atsauc. 
Apturējums nepārsniedz vienu gadu un 
vienu reizi uz tādu pašu periodu ir 
atjaunojams. Ja paziņotā institūcija 
darbību ir beigusi, par paziņotajām 
institūcijām atbildīgā nacionālā iestāde 
paziņojumu atsauc.

Ja par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde ir noskaidrojusi, ka kāda no 
paziņotajām institūcijām vairs neatbilst 
VI pielikuma prasībām vai nepilda savus 
pienākumus, atkarībā no tā, kādā mērā nav 
nodrošināta atbilstība šīm prasībām vai 
pildīti šie pienākumi, iestāde paziņojumu 
aptur, ierobežo vai pilnīgi vai daļēji atsauc. 
Apturēšanu piemēro, kamēr MDCG nav 
pieņēmusi lēmumu atsaukt apturēšanu; 
pēc tam apvienotā novērtēšanas grupa 
izstrādā novērtējumu saskaņā ar
30. panta 3. un 4. punktā noteikto 
procedūru. Ja paziņotā institūcija darbību 
ir beigusi, par paziņotajām institūcijām 
atbildīgā valsts iestāde paziņojumu atsauc.

Or. en

Pamatojums

Apvienotās novērtēšanas grupai un MDCG būtu efektīvi jāuzrauga paziņoto institūciju 
darbība. MDCG pienākums atsaukt paziņotās institūcijas darbības apturēšanu palielinās šo 
iestāžu uzraudzību.

Grozījums Nr. 225
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde par jebkādu paziņojuma 
apturējumu, ierobežojumu vai atsaukumu 
nekavējoties informē Komisiju un citas 
dalībvalstis.

Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde par jebkādu paziņojuma 
apturējumu, ierobežojumu vai atsaukumu 
nekavējoties un ne vēlāk kā 10 dienu laikā
informē Komisiju un citas dalībvalstis.
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Or. en

Grozījums Nr. 226
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde novērtē, vai iemesli, kuru 
dēļ paziņojums grozīts, ietekmē paziņotās 
institūcijas izsniegtos sertifikātus, un triju 
mēnešu laikā pēc tam, kad tā ir izziņojusi 
paziņojuma grozījumus, Komisijai un 
citām dalībvalstīm iesniedz ziņojumu par 
konstatējumiem. Ja tirgū laisto ierīču 
drošuma nodrošināšanai ir nepieciešams 
apturēt vai atsaukt neatbilstīgi izsniegtu 
sertifikātu, iestāde paziņotajai institūcijai 
dod attiecīgu rīkojumu iestādes noteiktā 
saprātīgā laikā to izdarīt. Ja paziņotā 
institūcija noteiktajā termiņā to neizdara 
vai ir beigusi darbību, neatbilstīgi 
izsniegtos sertifikātus aptur vai atsauc pati 
par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde.

4. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde novērtē, vai iemesli, kuru dēļ 
paziņojums grozīts, ietekmē paziņotās 
institūcijas izsniegtos sertifikātus, un triju 
mēnešu laikā pēc tam, kad tā ir izziņojusi 
paziņojuma grozījumus, Komisijai un 
citām dalībvalstīm iesniedz ziņojumu par 
konstatējumiem. Ja tirgū laisto ierīču 
drošuma nodrošināšanai ir nepieciešams 
apturēt vai atsaukt neatbilstīgi izsniegtu 
sertifikātu, iestāde paziņotajai institūcijai 
dod attiecīgu rīkojumu iestādes noteiktā 
saprātīgā laikā, un ne vēlāk kā 30 dienu 
laikā pēc ziņojuma publicēšanas, to 
izdarīt. Ja paziņotā institūcija noteiktajā 
termiņā to neizdara vai ir beigusi darbību, 
neatbilstīgi izsniegtos sertifikātus aptur vai 
atsauc pati par paziņotajām institūcijām 
atbildīgā valsts iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde vai paziņotā institūcija, kas 
uzņemas tās paziņotās institūcijas 
funkcijas, ko ietekmējuši paziņojuma 
grozījumi, par to tūlīt informē Komisiju, 

Iestāde vai paziņotā institūcija, kas 
uzņemas tās paziņotās institūcijas 
funkcijas, ko ietekmējuši paziņojuma 
grozījumi, par to tūlīt un ne vēlāk kā
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citas dalībvalstis un citas paziņotās 
institūcijas.

10 dienu laikā informē Komisiju, citas 
dalībvalstis un citas paziņotās institūcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija noskaidro, ka paziņotā 
institūcija vairs neatbilst tās paziņošanas 
prasībām, tā par to informē paziņotāju 
dalībvalsti un pieprasa tai veikt 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, ja 
nepieciešams, arī apturēt, ierobežot vai 
atsaukt paziņojumu.

3. Ja Komisija, apspriežoties ar 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupu, 
lemj, ka paziņotā institūcija vairs neatbilst 
tās paziņošanas prasībām, tā par to informē 
paziņotāju dalībvalsti un pieprasa tai veikt 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, ja 
nepieciešams, arī apturēt, ierobežot vai 
atsaukt paziņojumu saskaņā ar 34. panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Apvienotās novērtēšanas grupai un MDCG būtu efektīvi jāuzrauga paziņoto institūciju 
darbība. MDCG pienākums atsaukt paziņotās institūcijas darbības apturēšanu palielinās šo 
iestāžu uzraudzību.

Grozījums Nr. 229
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, lai būtu ieviesta un 
tiktu izmantota attiecīga paziņoto 
institūciju savstarpēja koordinēšanās un 
sadarbība Regulas [Ref. of future 
Regulation on medical devices] 39. pantā 

Komisija, apspriežoties ar Medicīnisko 
ierīču koordinācijas grupu, nodrošina, lai 
būtu ieviesta un tiktu izmantota attiecīga 
paziņoto institūciju savstarpēja 
koordinēšanās un sadarbība Regulas [Ref. 



AM\935941LV.doc 93/97 PE510.740v01-00

LV

minētajā paziņoto institūciju koordinācijas 
grupā.

of future Regulation on medical devices] 
39. pantā minētajā paziņoto institūciju 
koordinācijas grupā.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas grupai jābūt kā efektīvam diskusiju forumam un iespējai dalīties pieredzē gan 
paziņoto institūciju starpā, gan paziņoto institūciju un kompetento iestāžu starpā.

Grozījums Nr. 230
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, lai būtu ieviesta un 
tiktu izmantota attiecīga paziņoto 
institūciju savstarpēja koordinēšanās un 
sadarbība Regulas [Ref. of future 
Regulation on medical devices] 39. pantā 
minētajā paziņoto institūciju koordinācijas 
grupā.

Komisija nodrošina, lai būtu ieviesta un 
tiktu izmantota attiecīga paziņoto 
institūciju savstarpēja koordinēšanās un 
sadarbība Regulas [Ref. of future 
Regulation on medical devices] 39. pantā 
minētajā paziņoto institūciju koordinācijas 
grupā. Šīs grupas sanāksmes notiek 
regulāri un vismaz divas reizes gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
37. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupas sanāksmes notiek vismaz vienu 
reizi sešos mēnešos.

Or. en
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Pamatojums

Koordinācijas grupai jābūt kā efektīvam diskusiju forumam un jāļauj Komisijai un 
kompetentajām iestādēm veikt kontroli. Tekstā jānosaka grupas sanāksmju minimālais 
biežums.

Grozījums Nr. 232
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
37. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai MDCG var pieprasīt 
jebkuras paziņotās institūcijas līdzdalību.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas grupai jābūt kā efektīvam diskusiju forumam un jāļauj Komisijai un 
kompetentajām iestādēm veikt kontroli. Jāprecizē, ka līdzdalība ir obligāta, ja to pieprasa 
Komisija vai MDCG.

Grozījums Nr. 233
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
37. pants – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt noteikumus, ar ko paredz kārtību 
attiecībā uz šajā pantā minēto paziņoto 
institūciju koordinācijas grupas darbību. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 84. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Koordinācijas grupai jābūt kā efektīvam diskusiju forumam un iespējai dalīties pieredzē gan 
paziņoto institūciju starpā, gan paziņotajām institūciju un kompetento iestāžu starpā. 
Koordinācijas grupas darbības kārtības izstrādāšana būtu jāturpina, izmantojot īstenošanas 
aktus.

Grozījums Nr. 234
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumi Maksājumi par valsts iestāžu darbību

Or. en

Grozījums Nr. 235
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kurā institūcijas ir 
nodibinātas, no atbilstības novērtēšanas 
institūcijām, kas iesniegušas pieteikumus, 
un no paziņotajām institūcijām iekasē 
maksas. Šīs maksas pilnīgi vai daļēji sedz 
izmaksas, kas saistītas ar pasākumiem, 
kurus saskaņā ar šo regulu veic par 
paziņotajām institūcijām atbildīgās 
nacionālās iestādes.

1. Dalībvalsts, kurā institūcijas ir 
nodibinātas, no atbilstības novērtēšanas 
institūcijām, kas iesniegušas pieteikumus, 
un no paziņotajām institūcijām iekasē 
maksas. Šīs maksas pilnīgi vai daļēji sedz 
izmaksas, kas saistītas ar pasākumiem, 
kurus saskaņā ar šo regulu veic par 
paziņotajām institūcijām atbildīgās valsts 
iestādes. Šīs maksas ir salīdzināmas 
dalībvalstu starpā, un to apmēru dara
zināmu publiski.

Or. en
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Grozījums Nr. 236
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
85. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko, 
ņemot vērā tādus mērķus kā cilvēku 
veselības un drošības aizsardzība, inovāciju 
atbalstīšana un izmaksu lietderības 
ievērošana, nosaka 1. punktā minēto 
maksu struktūru un apmēru. Īpašu 
uzmanību pievērš to paziņoto institūciju 
interesēm, kuras saņēmušas sertifikātu, ko 
izdevusi 29. panta 2. punktā minētā 
nacionālā akreditācijas struktūra, un to 
paziņoto institūciju interesēm, kas ir mazie 
un vidējie uzņēmumi atbilstoši Komisijas 
Ieteikuma Nr. 2003/361/EK definīcijai.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
85. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko, 
ņemot vērā tādus mērķus kā cilvēku 
veselības un drošības aizsardzība, inovāciju 
atbalstīšana, izmaksu lietderīgums un 
nepieciešamība radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus visās dalībvalstīs, 
nosaka 1. punktā minēto maksu struktūru 
un salīdzināmo līmeni. Īpašu uzmanību 
pievērš to paziņoto institūciju interesēm, 
kuras saņēmušas sertifikātu, ko izdevusi 
29. panta 2. punktā minētā valsts 
akreditācijas struktūra, un to paziņoto 
institūciju interesēm, kas ir mazie un 
vidējie uzņēmumi atbilstoši Komisijas 
Ieteikuma Nr. 2003/361/EK definīcijai.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants
Paziņoto institūciju maksājumu par 

atbilstības novērtēšanas pasākumiem 
pārredzamība

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
standarta maksājumiem paziņotajām 
institūcijām.
2. Šie maksājumi ir salīdzināmi 
dalībvalstu starpā. Komisija 24 mēnešu
laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas 
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sniedz norādījumus šo maksājumu 
salīdzināmības veicināšanai.
3. Dalībvalstis Komisijai nosūta savu 
standarta maksājumu sarakstu.
4. Valsts iestāde nodrošina, ka paziņotās 
institūcijas dara publiski zināmus 
sarakstus, kuros norādīti standarta 
maksājumi par atbilstības novērtēšanas 
pasākumiem.

Or. en


