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Grozījums Nr. 146
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā 2010. gada direktīvu par asu 
instrumentu radīto ievainojumu 
novēršanu veselības aprūpes nozarē, kas 
garantē drošību ne tikai pacientiem, bet 
arī asu adatu lietotājiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Vēlme nodrošināt ātru piekļuvi 
jaunām medicīniskām ierīcēm pacientiem 
nedrīkst prevalēt pār nepieciešamību 
garantēt pacientu drošību.

Or. en

Pamatojums

Grozījums iekļauts atbilstoši Eiropas Parlamenta rezolūcijai par franču uzņēmuma PIP 
ražotajiem bojātiem silikona gēla krūšu implantiem (2012/2621(RSP)) un kā atgādinājums 
par pirmo Hipokrāta zvēresta principu, kurā veselības aprūpes speciālisti vispirms tiek 
aicināti nepieļaut kaitējumu pacientam.

Grozījums Nr. 148
Peter Liese

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

(3a) Medicīnisko ierīču jomā darbojas 
daudz MVU. Tas jāņem vērā, regulējot šo 
nozari tā, lai tajā netiktu apdraudēti 
drošuma un veselības aizsardzības 
aspekti.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs regulas tvērumam vajadzētu būt 
skaidri nodalītai no citiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kas attiecas 
uz tādiem izstrādājumiem kā in vitro 
diagnostikas medicīniskās ierīces, zāles, 
kosmētikas līdzekļi un pārtika. Tāpēc 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regula (EK) 
Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
aprites tiesību aktu vispārīgus principus 
un prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, būtu 
jāgroza, lai no tās darbības jomas tiktu 
izslēgtas medicīniskās ierīces.

(7) Šīs regulas tvērumam vajadzētu būt 
skaidri nodalītam no citiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kas attiecas 
uz tādiem izstrādājumiem kā in vitro 
diagnostikas medicīniskās ierīces, zāles, 
kosmētikas līdzekļi un pārtika. Tā kā dažos 
gadījumos ir grūti nodalīt medicīniskās 
ierīces no kosmētikas līdzekļiem, zālēm 
vai pārtikas izstrādājumiem, katrā no 
šiem gadījumiem jāpiemēro visstingrākie 
tiesību aktu noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Milan Cabrnoch

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

(7a) Ja ražotājs izstrādājumu nav 
paredzējis lietot medicīniskiem mērķiem, 
nedrīkst prasīt, lai tas tiktu sertificēts kā 
medicīniska ierīce; tāpat arī izstrādājums 
nevar būt kādas noteiktas medicīniskas 
ierīces piederums, ja ražotājs to nav 
konkrēti paredzējis, lai izpildītu vai 
nodrošinātu atbalstu kādas medicīniskas 
ierīces lietošanas uzdevuma izpildē.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 22. septembra 
Direktīvu (ES) Nr. 2010/63 par 
zinātniskiem mērķiem izmantojamo 
dzīvnieku aizsardzību gadījumos, kuros 
jāaizstāj, jāsamazina vai jāpilnveido 
testēšana ar mugurkaulniekiem.

Or. en

Pamatojums
Šīs direktīvas 4. panta 1. punktā ir norādīts: „Dalībvalstis nodrošina, ka vienmēr, kad vien 
iespējams, procedūras vietā izmanto zinātniski apmierinošu metodi vai testēšanas stratēģiju, 
kas nav saistīta ar dzīvu dzīvnieku izmantošanu.”

Grozījums Nr. 152
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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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 medicīniskās 
ierīces vai medicīniskās ierīces piederuma 
definīcija, var pieņemt Komisija, izvērtējot 
katru gadījumu atsevišķi. Tā kā atsevišķos 
gadījumos ir grūti nošķirt medicīniskās 
ierīces un kosmētikas līdzekļus, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 
par kosmētikas līdzekļiem būtu jāparedz 
arī iespēja pieņemt ES mēroga lēmumu 
par ražojuma tiesisko statusu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 153
Nora Berra

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 medicīniskās ierīces 
vai medicīniskās ierīces piederuma 
definīcija, var pieņemt Komisija, izvērtējot 
katru gadījumu atsevišķi. Tā kā atsevišķos 
gadījumos ir grūti nošķirt medicīniskās 
ierīces un kosmētikas līdzekļus, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 
par kosmētikas līdzekļiem būtu jāparedz arī 
iespēja pieņemt ES mēroga lēmumu par 
ražojuma tiesisko statusu.

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj dalībvalstīm, 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
Vajadzības gadījumā, piemēram, ja 
dalībvalstu līmenī pieņemtie lēmumi par 
vienādiem izstrādājumiem ir atšķirīgi,
lēmumu par to, vai uz izstrādājumu attiecas 
medicīniskās ierīces vai medicīniskās 
ierīces piederuma definīcija, var pieņemt 
Komisija, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi. Tā kā atsevišķos gadījumos ir 
grūti nošķirt medicīniskās ierīces un 
kosmētikas līdzekļus, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas 
līdzekļiem būtu jāparedz arī iespēja 
pieņemt ES mēroga lēmumu par ražojuma 
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tiesisko statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Horst Schnellhardt

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 medicīniskās ierīces 
vai medicīniskās ierīces piederuma 
definīcija, var pieņemt Komisija, izvērtējot 
katru gadījumu atsevišķi. Tā kā atsevišķos 
gadījumos ir grūti nošķirt medicīniskās 
ierīces un kosmētikas līdzekļus, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 
par kosmētikas līdzekļiem būtu jāparedz arī 
iespēja pieņemt ES mēroga lēmumu par 
ražojuma tiesisko statusu.

(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 medicīniskās ierīces 
vai medicīniskās ierīces piederuma 
definīcija, var pieņemt Komisija, izvērtējot 
katru gadījumu atsevišķi. Tiesiskās 
noteiktības labad šādi lēmumi būtu 
skaidri jāpamato un lēmuma pieņemšanas 
procesā jāapspriežas ar attiecīgajiem 
ražotājiem. Tā kā atsevišķos gadījumos ir 
grūti nošķirt medicīniskās ierīces un 
kosmētikas līdzekļus, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas 
līdzekļiem būtu jāparedz arī iespēja 
pieņemt ES mēroga lēmumu par ražojuma 
tiesisko statusu.

Or. de

Grozījums Nr. 155
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj dalībvalstīm, 

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj dalībvalstīm, 
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izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
Vajadzības gadījumā lēmumu par to, vai uz 
izstrādājumu attiecas medicīniskās ierīces 
vai medicīniskās ierīces piederuma 
definīcija, var pieņemt Komisija, izvērtējot 
katru gadījumu atsevišķi. Tā kā atsevišķos 
gadījumos ir grūti nošķirt medicīniskās 
ierīces un kosmētikas līdzekļus, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 
par kosmētikas līdzekļiem būtu jāparedz arī 
iespēja pieņemt ES mēroga lēmumu par 
ražojuma tiesisko statusu.

izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
Vajadzības gadījumā lēmumu par to, vai uz 
izstrādājumu attiecas medicīniskās ierīces 
vai medicīniskās ierīces piederuma 
definīcija, var pieņemt Komisija,
sadarbojoties ar Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupu un Padomi un 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Tā kā 
atsevišķos gadījumos ir grūti nošķirt 
medicīniskās ierīces un kosmētikas 
līdzekļus, Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Regulā (EK) 
Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 
būtu jāparedz arī iespēja pieņemt ES 
mēroga lēmumu par ražojuma tiesisko 
statusu.

Or. de

Pamatojums

Lēmuma pieņemšanu par izstrādājuma klasifikāciju nedrīkst uzticēt tikai Komisijai. Problēmu 
gadījumos ir vajadzīgas precīzas konsultācijas.

Grozījums Nr. 156
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Neregulētas neinvazīvās ierīces, 
piemēram, nekoriģējošas acu lēcas 
estētiskam nolūkam, ja tās tiek nepareizi 
izgatavotas vai lietotas, var radīt veselības 
komplikācijas, piemēram, 
mikrobioloģisko keratītu. Jāievieš 
atbilstoši drošības standarti, lai aizsargātu 
to patērētāju drošību, kuri šos līdzekļus 
izvēlas lietot. 

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Attiecībā uz izstrādājumiem, ko 
izmanto asins ziedošanas un asins 
terapijas procedūrās, jāpiemēro prasības 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 27. janvāra Direktīvā 
2004/98/EK, ar kuru nosaka kvalitātes un 
drošības standartus attiecībā uz cilvēka 
asins un asins komponentu savākšanu, 
testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un 
izplatīšanu, kā arī groza Direktīvu 
2001/83/EK.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm, kas apstiprinātas izmantošanai un tiek izmantotas šajā 
jomā, piemēro vēl sešus ES pamattiesību aktus. Šajos tiesību aktos bieži ir noteiktas 
stingrākas prasības nekā šajā regulā. Šo standartu prasības nedrīkst mazināt.

Grozījums Nr. 158
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Labāk jāregulē kosmētiskās 
ķirurģijas reklāmas joma, lai nodrošinātu, 
ka pacienti pilnībā apzinās gan riskus, 
gan ieguvumus. Sevišķi dalībvalstīm 
jāapsver kosmētisko implantu reklāmas 
aizliegšana, kā to jau ir izdarījusi 
Francija un Beļģija.

Or. en
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Pamatojums

Kosmētiskās ķirurģijas, piemēram, krūšu implantu, reklāmā ir vērojama tendence vienkāršot 
šo ķirurģiskās iejaukšanās procedūru. Dažas dalībvalstis jau ir aizliegušas kosmētiskās 
ķirurģijas reklāmu, un ES teritorijā jau ir noteikts aizliegums reklamēt recepšu zāles.

Grozījums Nr. 159
Nora Berra

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 160
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sl

Grozījums Nr. 161
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Zinātniski joprojām nav noteikts, kāds 
ir medicīniskās ierīcēs izmantoto 
nanomateriālu radītais apdraudējums un 
labums. Lai garantētu augstu veselības 
aizsardzības līmeni, brīvu preču apriti un 
juridisko noteiktību ražotājiem, ir 
jāizstrādā vienota nanomateriālu definīcija, 
pamatojoties uz Komisijas 2011. gada 
18. oktobra Ieteikumu 2011/696/ES par 
nanomateriālu definīciju, nodrošinot 

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

nepieciešamo elastīgumu, lai šo definīciju 
varētu pielāgot, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību un turpmākas regulatīvas 
izmaiņas Savienības un starptautiskā 
līmenī. Izmantojot nonodaļiņas, kas 
noteikti nokļūs cilvēka organismā,
ražotājiem, projektējot, ražojot 
medicīniskās ierīces un novērtējot šo ierīču 
atbilstību, attiecībā uz šādu 
nanomateriālu, kā arī uz tā izmantošanu 
attiecīgajā izstrādājumu grupā būtu 
jāpiemēro papildu pamatprasības un 
jāievēro īpaša piesardzība.

Or. de

Pamatojums

Daudzās medicīniskās ierīcēs ir nanomateriāli, tomēr tās nav bīstamas pacientiem. Tādēļ, 
klasificējot medicīniskās ierīces, kurās ir nanomateriāli, būtu jāņem vērā nanomateriālu 
paredzamā ietekme.

Grozījums Nr. 162
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Medicīniskajām ierīcēm, kas 
izlietotas, ziedojot cilvēku izcelsmes vielas, 
un to turpmākajai izmantošanai ārstēšanā 
jāatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem 
sabiedrības veselības jomā, nodrošinot 
atbilstību kvalitātes un drošības standartu 
minimumam, tostarp prasībām 
Direktīvā 2002/98/EK par minimālajiem 
kvalitātes un drošības standartiem 
attiecībā uz cilvēka asins un asins 
komponentu savākšanu, testēšanu, 
apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu, kā 
arī tās atvasināto direktīvu prasībām.

Or. en
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Pamatojums

Medicīniskajām ierīcēm, kas tiek izmantotas asins savākšanā, uzglabāšanā, testēšanā un 
apstrādē, piemēram, ierīcēm, ko izmanto aferēzē, jau pašlaik jāatbilst sešiem ES papildu 
tiesību aktiem sabiedrības veselības jomā. Pašreizējie tiesību akti nodrošina, ka asins un 
asins komponentu izlaidei no šādām ierīcēm ir noteikts augstas kvalitātes līmenis, jo arī pašas 
ierīces ir pakļautas visaugstākajiem pacientu drošības standartiem un kontroles procedūrām.

Grozījums Nr. 163
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ierīcēm, kas veidotas no vairākām 
implantējamām daļām, piemēram, gūžas 
locītavas implanti, jānodrošina dažādu 
ražotāju izgatavoto daļu saderība, lai 
izvairītos no ierīces funkcionālās daļas 
nomaiņas un līdz ar to arī no nevajadzīga 
riska un neērtībām pacientiem. Komisijai 
jāizpēta nepieciešamība veikt papildu 
pasākumus, lai nodrošinātu dažādu 
ražotāju izgatavoto gūžas locītavas 
implantu līdzvērtīgo daļu saderību, ņemot 
vērā, ka gūžas operācijas visbiežāk tiek 
veiktas vecākiem cilvēkiem, kuriem 
operācijas rada lielāku apdraudējumu 
veselībai.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir lietderīgi skaidri noteikt vispārīgos 
pienākumus, kas jāpilda dažādiem 

(24) Ir lietderīgi skaidri noteikt vispārīgos 
pienākumus, kas jāpilda dažādiem 
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uzņēmējiem, tostarp importētājiem un 
izplatītājiem, kā noteikts jaunajā tiesiskajā 
regulējumā par izstrādājumu tirdzniecību, 
neskarot konkrētus pienākumus, kuri 
paredzēti dažādās šīs regulas daļās, lai 
uzlabotu izpratni par juridiskajām 
prasībām, tādējādi sekmējot attiecīgo 
uzņēmēju normatīvo atbilstību.

uzņēmējiem, tostarp importētājiem un
izplatītājiem, kā noteikts jaunajā tiesiskajā 
regulējumā par izstrādājumu tirdzniecību, 
neskarot konkrētus pienākumus, kuri 
paredzēti dažādās šīs regulas daļās, lai 
uzlabotu izpratni par juridiskajām 
prasībām, tādējādi sekmējot attiecīgo 
uzņēmēju normatīvo atbilstību. Jāievieš 
nosacījumi, kas nodrošinātu vieglāku 
piekļuvi tirgum maziem un vidējiem 
uzņēmumiem ar pārdomātu 
specializāciju.

Or. sl

Grozījums Nr. 165
Nora Berra

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai nodrošinātu, ka bojājumu risks, 
kā arī ražotāja maksātnespējas risks 
netiek vērsts uz pacientiem, kuriem 
medicīniskās ierīces ir nodarījušas 
kaitējumu, un ka maksātāji uzņemas 
atbildību par ārstēšanas izmaksu segšanu, 
ražotājiem jānosaka pienākums veikt 
saistību apdrošināšanu, paredzot 
atbilstošu minimālo garantiju kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai nodrošinātu, ka bojājumu risks, 
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kā arī ražotāja maksātnespējas risks 
netiek vērsts uz pacientiem, kuriem 
medicīniskās ierīces ir nodarījušas 
kaitējumu, ražotājiem jānosaka 
pienākums veikt saistību apdrošināšanu, 
paredzot atbilstošu minimālo garantiju 
kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai nodrošinātu, ka pacientiem, 
kuriem nodarīts kaitējums, tiek atlīdzināts 
par visiem zaudējumiem, un lai novērstu 
ražotāja maksātnespēju, ražotājiem 
jānosaka pienākums veikt saistību 
apdrošināšanu, paredzot atbilstošu 
minimālo garantiju kopumu.

Or. en

Pamatojums

Saistību apdrošināšana, nosakot pietiekamu minimālo apdrošināšanas garantiju kopumu, 
nodrošinātu, ka kaitējuma rašanās risks, kā arī ražotāja maksātnespējas risks netiek vērsts uz 
savainotajiem pacientiem un maksātājiem, kuri uzņemas atbildību par ārstēšanas izmaksu 
segšanu.

Grozījums Nr. 168
Pat the Cope Gallagher

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Kvalificētajai personai jāatbilst 
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minimālajam kvalifikācijas līmenim, kas 
paredz noteiktas izglītības prasības, 
atbilstošu pieredzi un reģistrētu 
profesionālo amata nosaukumu. Viens no 
šādiem profesionālā reģistra piemēriem, 
jo īpaši attiecībā uz inženieriem, būtu
kvalificētās personas attiecīgo valsts 
prasību izpilde apzīmējuma Eur Ing 
piešķiršanai, kas ir ES mērogā reģistrēta 
inženieru profesionālā kvalifikācija.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Konstatējumi, kas izklāstīti 2010. gada 
15. aprīļa zinātniskajā atzinumā par tirgū 
laisto pārstrādāto vienreiz lietojamo ierīču 
drošību, kuru sagatavojusi Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHIR), kura 
izveidota ar Komisijas 2008. gada 
5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko 
izveido zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju drošības, 
veselības aizsardzības un vides jomā un 
atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK 12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 
27. augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam 
un Padomei par medicīnas ierīču pārstrādi 
Eiropas Savienībā, liecina, ka ir 
nepieciešams regulējums par vienreiz 
lietojamu ierīču pārstrādi, lai nodrošinātu 
augstu veselības un drošuma aizsardzības 
līmeni, vienlaikus sekmējot šīs prakses 
turpmāku attīstību atbilstoši skaidri 
formulētiem nosacījumiem. Pārstrādājot 
vienreiz lietojamu ierīci, tiek mainīts tās 

(31) Konstatējumi, kas izklāstīti 2010. gada 
15. aprīļa zinātniskajā atzinumā par tirgū 
laisto pārstrādāto vienreiz lietojamo ierīču 
drošību, kuru sagatavojusi Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHIR), kura 
izveidota ar Komisijas 2008. gada 
5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko 
izveido zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju drošības,
veselības aizsardzības un vides jomā un 
atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK 12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 
27. augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam 
un Padomei par medicīnas ierīču pārstrādi 
Eiropas Savienībā, liecina, ka ir 
nepieciešams regulējums par vienreiz 
lietojamu ierīču pārstrādi, lai nodrošinātu 
augstu veselības un drošuma aizsardzības 
līmeni, vienlaikus sekmējot šīs prakses 
turpmāku attīstību atbilstoši skaidri 
formulētiem nosacījumiem. Pārstrādājot 
vienreiz lietojamu ierīci, tiek mainīts tās 
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nolūks, tāpēc pārstrādātājs būtu jāuzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju.

nolūks, tāpēc pārstrādātājs būtu jāuzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju. Jāaizliedz 
implantējamu vienreiz lietojamo ierīču un 
ķirurģiski invazīvu vienreiz lietojamo 
ierīču izmantošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 170
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Konstatējumi, kas izklāstīti 
2010. gada 15. aprīļa zinātniskajā 
atzinumā par tirgū laisto pārstrādāto 
vienreiz lietojamo ierīču drošību, kuru 
sagatavojusi Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskā 
komiteja (SCENIHIR), kura izveidota ar 
Komisijas 2008. gada 5. augusta 
Lēmumu 2008/721/EK, ar ko izveido 
zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju 
drošības, veselības aizsardzības un vides 
jomā un atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK 12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 
27. augusta ziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei par medicīnas 
ierīču pārstrādi Eiropas Savienībā, 
liecina, ka ir nepieciešams regulējums par 
vienreiz lietojamu ierīču pārstrādi, lai 
nodrošinātu augstu veselības un drošuma 
aizsardzības līmeni, vienlaikus sekmējot 
šīs prakses turpmāku attīstību atbilstoši 
skaidri formulētiem nosacījumiem. 
Pārstrādājot vienreiz lietojamu ierīci, tiek 
mainīts tās nolūks, tāpēc pārstrādātājs 
būtu jāuzskata par pārstrādātās ierīces 
ražotāju.

(31) Lai ievērotu Direktīvā 2008/98/EK 
paredzēto atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, visām ierīcēm obligāti jābūt 
atkārtoti izmantojamām, bet gadījumā, ja 
tiek pieļautas atkāpes no šī noteikuma, 
ražotājam tas ir jāpamato, balstoties uz 
pietiekamiem zinātniskiem pierādījumiem 
par pacienta vai citu lietotāju drošību.
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Or. en

Pamatojums

Vienreiz izmantojamās medicīniskās ierīces rada milzīgu atkritumu daudzumu, kas dažkārt ir 
toksiski. Videi radītā kaitējuma un naudas līdzekļu izmaksas šādu atkritumu apsaimniekošanā 
tiek pieskaitītas izmaksām, ko jau rada šo ierīču ražošana, licencēšana un izplatīšana un kas 
ir nesamērīgi augstas ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas saglabāšanai.

Grozījums Nr. 171
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Konstatējumi, kas izklāstīti 2010. gada 
15. aprīļa zinātniskajā atzinumā par tirgū 
laisto pārstrādāto vienreiz lietojamo ierīču 
drošību, kuru sagatavojusi Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHIR), kura 
izveidota ar Komisijas 2008. gada 
5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko 
izveido zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju drošības, 
veselības aizsardzības un vides jomā un 
atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK 12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 
27. augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam 
un Padomei par medicīnas ierīču pārstrādi 
Eiropas Savienībā, liecina, ka ir 
nepieciešams regulējums par vienreiz 
lietojamu ierīču pārstrādi, lai nodrošinātu 
augstu veselības un drošuma aizsardzības 
līmeni, vienlaikus sekmējot šīs prakses 
turpmāku attīstību atbilstoši skaidri 
formulētiem nosacījumiem. Pārstrādājot 
vienreiz lietojamu ierīci, tiek mainīts tās 
nolūks, tāpēc pārstrādātājs būtu jāuzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju.

(31) Konstatējumi, kas izklāstīti 2010. gada 
15. aprīļa zinātniskajā atzinumā par tirgū 
laisto pārstrādāto vienreiz lietojamo ierīču 
drošību, kuru sagatavojusi Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHIR), kura 
izveidota ar Komisijas 2008. gada 
5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko 
izveido zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju drošības, 
veselības aizsardzības un vides jomā un 
atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK 12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 
27. augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam 
un Padomei par medicīnas ierīču pārstrādi 
Eiropas Savienībā, liecina, ka ir 
nepieciešams regulējums par vienreiz 
lietojamu ierīču pārstrādi, lai nodrošinātu 
augstu veselības un drošuma aizsardzības 
līmeni, vienlaikus sekmējot šīs prakses 
turpmāku attīstību atbilstoši skaidri 
formulētiem nosacījumiem. Pārstrādājot 
vienreiz lietojamu ierīci, tiek mainīts tās 
nolūks, tāpēc pārstrādātājs būtu jāuzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju.
Nepārstrādā vienreiz lietojamās 
medicīniskās ierīces, par kurām jau 
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iepriekš ir zināms, ka tās rada 
apdraudējumu drošībai. Jāizveido tādu 
ierīču saraksts, kuras rada šādu 
apdraudējumu.

Or. cs

Grozījums Nr. 172
Nora Berra

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Konstatējumi, kas izklāstīti 2010. gada 
15. aprīļa zinātniskajā atzinumā par tirgū 
laisto pārstrādāto vienreiz lietojamo ierīču 
drošību, kuru sagatavojusi Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHIR), kura 
izveidota ar Komisijas 2008. gada 
5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko 
izveido zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju drošības, 
veselības aizsardzības un vides jomā un 
atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 
27. augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam 
un Padomei par medicīnas ierīču pārstrādi 
Eiropas Savienībā, liecina, ka ir 
nepieciešams regulējums par vienreiz 
lietojamu ierīču pārstrādi, lai nodrošinātu 
augstu veselības un drošuma aizsardzības 
līmeni, vienlaikus sekmējot šīs prakses 
turpmāku attīstību atbilstoši skaidri 
formulētiem nosacījumiem. Pārstrādājot 
vienreiz lietojamu ierīci, tiek mainīts tās 
nolūks, tāpēc pārstrādātājs būtu jāuzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju.

(31) Konstatējumi, kas izklāstīti 2010. gada 
15. aprīļa zinātniskajā atzinumā par tirgū 
laisto pārstrādāto vienreiz lietojamo ierīču 
drošību, kuru sagatavojusi Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHIR), kura
izveidota ar Komisijas 2008. gada 
5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko 
izveido zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju drošības, 
veselības aizsardzības un vides jomā un 
atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 
27. augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam 
un Padomei par medicīnas ierīču pārstrādi 
Eiropas Savienībā, liecina, ka ir 
nepieciešams regulējums par vienreiz 
lietojamu ierīču pārstrādi, lai nodrošinātu 
augstu veselības un drošuma aizsardzības 
līmeni, vienlaikus sekmējot šīs prakses 
turpmāku attīstību atbilstoši skaidri 
formulētiem nosacījumiem. Pārstrādājot 
vienreiz lietojamu ierīci, tiek mainīts tās 
nolūks, tāpēc pārstrādātājs būtu jāuzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju. Lai 
nodrošinātu lielāku skaidrību, jāpārstrādā 
ir tikai “vienreizējai lietošanai paredzēta 
ierīce”, nevis “vienreiz lietojama ierīce”. 
Tādēļ, ņemot vērā pārstrādes aspektu, 
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šajā regulā ir jādefinē termini 
“vairākkārtīgi lietojama ierīce”, 
“vienreizējai lietošanai paredzēta ierīce” 
un “vienreiz lietojama ierīce”, un tie jāvar 
atšķirt viens no otra.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Tā kā vienreiz lietojamo ierīču 
izgatavošana un pārstrāde visā Eiropas 
Savienībā ir ārkārtīgi sarežģīta, ir svarīgi 
jau iepriekš apsvērt, kā jebkuras būtiskas 
politikas izmaiņas var ietekmēt pacientu, 
klīnicistu un citu ieinteresēto personu 
drošību. Tādēļ vispirms ir jāveic atbildīgs 
un pārredzams ietekmes novērtējums, 
ņemot vērā politiskās darbības vai 
bezdarbības ietekmi uz ekonomiku, 
sociālo jomu (tostarp uz veselības aprūpes 
sistēmām) un vidi. Ja ietekmes 
novērtējums ir pozitīvs, secinājumi 
ziņojuma veidā jāiesniedz visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.
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Grozījums Nr. 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 175
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(32) Pacientiem, kuriem ir implantēta kāda 
ierīce, būtu jāsaņem pamatinformācija par 
implantēto ierīci, lai to varētu identificēt, 
kā arī vispārīgs ierīces raksturojums,
informācija par varbūtēju nelabvēlīgo 
ietekmi, brīdinājums par iespējamo 
apdraudējumu veselībai, turpmākajiem 
veselības aprūpes pasākumiem periodā 
pēc operācijas un nepieciešamie 
brīdinājumi vai informācija par 
veicamajiem piesardzības pasākumiem, 
piemēram, norādījumi par to, vai attiecīgā 
ierīce ir saderīga ar noteiktām diagnostikas 
ierīcēm un drošības kontrolē izmantotiem 
skeneriem.
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Or. en

Grozījums Nr. 176
Peter Liese

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Parasti uz medicīnas ierīcēm vajadzētu 
būt CE zīmei, kas apliecina to atbilstību šīs 
regulas noteikumiem, lai šīs ierīces varētu 
brīvi pārvietot Savienībā un lai tās tiktu 
izmantotas paredzētajam nolūkam. 
Dalībvalstīm nevajadzētu radīt šķēršļus šo 
ierīču laišanai tirgū vai nodošanai 
ekspluatācijā, kā iemeslu minot šajā regulā 
noteiktās prasības.

(33) Parasti uz medicīnas ierīcēm vajadzētu 
būt CE zīmei, kas apliecina to atbilstību šīs 
regulas noteikumiem, lai šīs ierīces varētu 
brīvi pārvietot Savienībā un lai tās tiktu 
izmantotas paredzētajam nolūkam. 
Dalībvalstīm nevajadzētu radīt šķēršļus šo 
ierīču laišanai tirgū vai nodošanai 
ekspluatācijā, kā iemeslu minot šajā regulā 
noteiktās prasības. Tomēr dalībvalstīm 
jāpiešķir rīcības brīvība, izlemjot, vai tās 
ierobežos kāda konkrēta medicīnisko 
ierīču veida lietošanu saistībā ar 
aspektiem, kas nav ietverti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Medicīnisko iekārtu izsekojamībai, 
izmantojot ierīces unikālā identifikatora 
(UDI) sistēmu, kuras pamatā ir 
starptautiski norādījumi, vajadzētu būtiski 
uzlabot 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 

(34) Medicīnisko iekārtu izsekojamībai, 
izmantojot ierīces unikālā identifikatora 
(UDI) sistēmu, kuras pamatā ir 
starptautiski norādījumi, vajadzētu būtiski 
uzlabot 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 
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vajadzētu spēt samazināt medicīnā pieļauto 
kļūdu daudzumu un apkarot viltotu ierīču 
izmantošanu. UDI sistēmas izmantojumam 
būtu jāuzlabo arī slimnīcu iepirkumu 
politika un krājumu uzskaite. 

vajadzētu spēt samazināt medicīnā pieļauto 
kļūdu daudzumu un apkarot viltotu ierīču 
izmantošanu. UDI sistēmas izmantojumam 
būtu jāuzlabo arī slimnīcu iepirkumu 
politika un krājumu uzskaite un jābūt 
saderīgam ar Direktīvā 2011/62/ES 
minētajām drošuma pazīmēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 178
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Medicīnisko iekārtu izsekojamībai, 
izmantojot ierīces unikālā identifikatora 
(UDI) sistēmu, kuras pamatā ir 
starptautiski norādījumi, vajadzētu būtiski 
uzlabot 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.

(34) Medicīnisko iekārtu izsekojamībai, 
izmantojot ierīces unikālā identifikatora 
(UDI) sistēmu, kuras pamatā ir 
starptautiski norādījumi, vajadzētu būtiski 
uzlabot 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 un farmaceitu
iepirkumu politika un krājumu uzskaite un 
tam jābūt saderīgam ar citām šajās 
struktūrās ieviestajām autentifikācijas 
sistēmām.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā Viltoto zāļu direktīvu, jāizveido elektroniska zāļu autentifikācijas sistēma. 
Medicīnisko ierīču un zāļu uzskaites sistēmām jābūt saderīgām, lai neradītu ievērojamu slogu 
piegādes ķēdes dalībniekiem, kuri tirgo abus šos izstrādājumu veidus.
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Grozījums Nr. 179
Peter Liese

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Medicīnisko iekārtu izsekojamībai, 
izmantojot ierīces unikālā identifikatora 
(UDI) sistēmu, kuras pamatā ir 
starptautiski norādījumi, vajadzētu būtiski 
uzlabot 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.

(34) Medicīnisko iekārtu izsekojamībai, 
izmantojot ierīces unikālā identifikatora 
(UDI) sistēmu, kuras pamatā ir 
starptautiski norādījumi, vajadzētu būtiski 
uzlabot 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 iepirkumu politika un 
krājumu uzskaite un tam jābūt saderīgam 
ar citām šajās struktūrās ieviestajām
autentifikācijas sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Iespējams, ka saskaņā ar Viltoto zāļu direktīvu tiks ieviesta elektroniska zāļu autentifikācijas 
sistēma. Svarīgi, lai medicīnisko ierīču un zāļu uzskaites sistēmas būtu saderīgas. Pretējā 
gadījumā tiktu radīts ievērojams un, iespējams, nepanesams slogs piegādes ķēdes 
dalībniekiem, kuri tirgo abus šos izstrādājumu veidus.

Grozījums Nr. 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Pārredzamībai un labākai informētībai 
ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu 

(35) Pārredzamībai un nepārprotamai un 
tirdzniecību neveicinošai informētībai ir 
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pacientiem un veselības aprūpes 
profesionāļiem 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.

būtiska nozīme, lai nodrošinātu pacientiem 
un veselības aprūpes profesionāļiem 
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

Grozījums Nr. 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Pārredzamībai un labākai informētībai 
ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu 
pacientiem un veselības aprūpes 
profesionāļiem 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.

(35) Pārredzamībai un saprotamai, drošai, 
objektīvai, viegli pieejamai un tirdzniecību 
neveicinošai informētībai ir būtiska 
nozīme, lai nodrošinātu pacientiem un 
veselības aprūpes profesionāļiem 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

Grozījums Nr. 182
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Eudamed elektroniskajām sistēmām, 
kas attiecas uz tirgū esošām ierīcēm, 
attiecīgajiem uzņēmējiem un sertifikātiem, 

(37) Eudamed elektroniskajām sistēmām, 
kas attiecas uz tirgū esošām ierīcēm, 
attiecīgajiem uzņēmējiem un sertifikātiem, 
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būtu jānodrošina, ka sabiedrība ir 
pietiekami informēta par Savienības tirgū 
esošajām ierīcēm. Klīnisko pētījumu 
elektroniskā sistēma būtu jāizmanto kā 
rīks, lai nodrošinātu sadarbību starp 
dalībvalstīm un lai sponsori brīvprātīgi 
varētu iesniegt vienotu pieteikumu par 
vairākām dalībvalstīm un 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 nacionālajām 
kompetentajām iestādēm, kuras koordinē 
šo notikumu novērtējumu. Tirgus 
uzraudzības elektroniskajai sistēmai 
vajadzētu būt rīkam, kas nodrošina 
informācijas apmaiņu starp kompetentajām 
iestādēm.

būtu jānodrošina, ka sabiedrība ir 
pietiekami informēta par Savienības tirgū 
esošajām ierīcēm. Klīnisko pētījumu 
elektroniskā sistēma būtu jāizmanto kā 
rīks, lai nodrošinātu sadarbību starp 
dalībvalstīm un lai sponsori brīvprātīgi 
varētu iesniegt vienotu pieteikumu par 
vairākām dalībvalstīm un 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 nacionālajām 
kompetentajām iestādēm, kuras koordinē 
šo notikumu novērtējumu. Tirgus 
uzraudzības elektroniskajai sistēmai 
vajadzētu būt rīkam, kas nodrošina 
informācijas apmaiņu starp kompetentajām 
iestādēm. Veselības aprūpes 
profesionāļiem un sabiedrībai regulāri 
jāsniedz informatīvs vigilances un tirgus 
uzraudzības pārskats.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes jomas profesionāļiem un sabiedrībai būtu noderīgi iepazīties ar vigilances 
un tirgus uzraudzības informatīvo pārskatu. Tā kā šīs informācijas apstrādē jāievēro 
konfidencialitāte, tad atbilstošs forums šīs informācijas nodrošināšanai Eiropas datu bankai 
varētu būt Medicīnisko ierīču koordinācijas grupa (MDCG).

Grozījums Nr. 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Eudamed elektroniskajām sistēmām, 
kas attiecas uz tirgū esošām ierīcēm,
attiecīgajiem uzņēmējiem un 
sertifikātiem, būtu jānodrošina, ka 
sabiedrība ir pietiekami informēta par 

(37) Eudamed elektroniskajām sistēmām 
būtu jānodrošina, ka sabiedrība ir 
pietiekami informēta par Savienības tirgū 
esošajām ierīcēm. Būtiski ir nodrošināt 
sabiedrībai un veselības aprūpes 
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Savienības tirgū esošajām ierīcēm. 
Klīnisko pētījumu elektroniskā sistēma 
būtu jāizmanto kā rīks, lai nodrošinātu 
sadarbību starp dalībvalstīm un lai sponsori 
brīvprātīgi varētu iesniegt vienotu 
pieteikumu par vairākām dalībvalstīm un 
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 nacionālajām 
kompetentajām iestādēm, kuras koordinē 
šo notikumu novērtējumu. Tirgus 
uzraudzības elektroniskajai sistēmai 
vajadzētu būt rīkam, kas nodrošina 
informācijas apmaiņu starp kompetentajām 
iestādēm.

speciālistiem atbilstošu pieejamību tām 
Eudamed elektronisko sistēmu daļām, 
kuras sniedz svarīgu informāciju par 
medicīniskajām ierīcēm, kas var radīt 
apdraudējumu sabiedrības veselībai un 
drošībai. Piekļuve šiem datiem jāsniedz 
pēc pieprasījuma saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001. Klīnisko pētījumu 
elektroniskā sistēma būtu jāizmanto kā 
rīks, lai nodrošinātu sadarbību starp 
dalībvalstīm un lai sponsori brīvprātīgi 
varētu iesniegt vienotu pieteikumu par 
vairākām dalībvalstīm un 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 nacionālajām 
kompetentajām iestādēm, kuras koordinē 
šo notikumu novērtējumu. Tirgus 
uzraudzības elektroniskajai sistēmai 
vajadzētu būt rīkam, kas nodrošina 
informācijas apmaiņu starp kompetentajām 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Grozījums iesniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentu 
publisko pieejamību.

Grozījums Nr. 184
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Augsta riska medicīnisko ierīču 
ražotājiem katras šādas ierīces galvenie 
drošuma un veiktspējas aspekti un klīniskā 
izvērtējuma rezultāti būtu jāapkopo 

(39) Lai panāktu lielāku pārredzamību,
augsta riska medicīnisko ierīču ražotājiem 
katras šādas ierīces galvenie drošuma un 
veiktspējas aspekti un klīniskā izvērtējuma 
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dokumentā, kuram vajadzētu būt publiski 
pieejamam.

rezultāti būtu jāapkopo dokumentā, kuram 
vajadzētu būt publiski pieejamam.

Or. sl

Grozījums Nr. 185
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(39) Augsta riska medicīnisko ierīču 
ražotājiem jāizstrādā ziņojums, kurā 
aprakstīti katras šādas ierīces drošuma un 
veiktspējas aspekti un klīniskā izvērtējuma 
rezultāti. Drošuma un veiktspējas 
ziņojuma apkopojumam vajadzētu būt 
publiski pieejamam.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(39) Augsta riska medicīnisko ierīču 
ražotājiem jāsniedz valsts iestādei vai 
aģentūrai, kas attiecīgi ir iesaistīta 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas 
procesā, vispusīgs ziņojums par šīs ierīces
drošumu un klīnisko veiktspēju. 
Vispusīgajam ziņojumam un tā 
apkopojumam vajadzētu būt publiski 
pieejamam Eudamed sistēmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Attiecībā uz invazīvām ierīcēm ar 
diagnostikas un mērierīces funkciju, 
dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu infekciju riska un 
mikrobioloģiskā piesārņojuma pārnešanu 
no viena pacienta citam. Tādēļ 
dalībvalstīm jānovērš zināmais jeb 
paredzamais apdraudējums pacientu 
drošībai, tostarp arī atbalstot visaugstākās 
drošības pakāpes dezinfekciju un 
norādījumus par tās veikšanu, un 
jānodrošina, lai lietotāji un veselības 
iestādes tos efektīvi īstenotu. Saskaņā ar 
šīs regulas 74. pantu, Komisija nodrošina, 
lai šie profilaktiskie veselības aizsardzības 
pasākumi būtu atbilstoši.

Or. xm

Pamatojums

Jaunākie klīniskie pētījumi apliecina, ka pastāv ievērojams patogēnu, kas ir STI veida slimību 
pārnēsātāji (papilomas vīruss, herpes vīruss, hepatīta vīruss un citi), pārnešanas risks no 
viena pacienta citam. Atšķirību dēļ starp pacientu drošības norādījumiem un to ievērošanu 
praksē ir izraisīti pacientu inficēšanas gadījumi un dažkārt nāve.

Grozījums Nr. 188
Nora Berra

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Augsta riska medicīnisko ierīču 
gadījumā iestādes būtu savlaicīgi jāinformē 
par ierīcēm, kurām veicams atbilstības 
novērtējums, un jāpiešķir tām tiesības, 

(42) Novatorisku augsta riska medicīnisko 
ierīču gadījumā kompetentās iestādes būtu 
savlaicīgi jāinformē par ierīcēm, kurām 
veicams atbilstības novērtējums, un, ja nav 
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pamatojoties uz zinātniski apstiprinātiem 
apsvērumiem, rūpīgi pārbaudīt paziņoto 
institūciju veikto sākotnējo novērtējumu, 
jo īpaši attiecībā uz ierīcēm, kas ir 
jaunievedumi, ierīcēm, 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 iestādei brīvprātīgi 
informēt kompetento iestādi par savu 
nodomu iesniegt pieteikumu augsta riska 
medicīniskās ierīces atbilstības 
novērtēšanai.

izstrādātas kopējās tehniskās 
specifikācijas vai norādījumi klīniskā 
izvērtējuma veikšanai, jāpiešķir tām 
tiesības izvērtēt klīniskos datus un 
turpināt veikt ierīču zinātnisko 
novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz ierīcēm, 
kas ir jaunievedumi, ierīcēm, 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 iestādei brīvprātīgi informēt 
kompetento iestādi par savu nodomu 
iesniegt pieteikumu augsta riska 
medicīniskās ierīces atbilstības 
novērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Augsta riska 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, kas ir 
jaunievedumi, ierīcēm, 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 

(42) Augsta riska medicīnisko ierīču 
gadījumā kompetentās 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, kas ir jaunievedumi, ierīcēm, 
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 
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būtiskas nesakritības ar būtībā līdzīgām 
ierīcēm. Šajā regulā paredzētais process 
neliedz ražotājam pirms pieteikuma 
iesniegšanas paziņotajai iestādei brīvprātīgi 
informēt kompetento iestādi par savu 
nodomu iesniegt pieteikumu augsta riska 
medicīniskās ierīces atbilstības 
novērtēšanai.

novērtējumos konstatētas būtiskas 
nesakritības ar būtībā līdzīgām ierīcēm. 
Šajā regulā paredzētais process neliedz 
ražotājam pirms pieteikuma iesniegšanas 
paziņotajai iestādei brīvprātīgi informēt 
kompetento iestādi par savu nodomu 
iesniegt pieteikumu augsta riska 
medicīniskās ierīces atbilstības 
novērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Nora Berra

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Augsta riska ierīču ražotājiem, uz 
kuriem attiecas zinātniskais novērtējums, 
jānodrošina konsultācijas par pienācīgu 
viņu ražoto ierīču atbilstības novērtēšanu, 
jo īpaši attiecībā uz klīniskiem datiem, kas 
nepieciešami klīniskai izvērtēšanai. Šīs 
zinātniskās konsultācijas varētu sniegt 
Zinātniskā padomdevēja padome vai ES 
references laboratorija, un tās varētu 
iekļaut publiskā datubāzē.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Atbilstības novērtēšanas procedūru 
nedrīkst piemērot visiem ierīču veidiem. 
Jāievieš ātra centralizēta tirdzniecības 
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atļaujas izsniegšanas procedūra, paredzot 
to šādām ierīcēm:
– implantējamām ierīcēm un aktīvām 
terapeitiskām ierīcēm, ko ir paredzēts 
izmantot tiešā saskarē ar sirdi, centrālo 
asinsrites sistēmu un centrālo nervu 
sistēmu;
– implantējamām ierīcēm, ko izmanto 
saskarē ar mugurkaulu un gūžas, pleca 
un ceļu locītavām, izņemot instrumentus 
un piederumus, ko izmanto osteosintēzei;
– implantējamām un invazīvām ierīcēm, 
ko izmanto estētiskam nolūkam.
Attiecībā uz pārējām IIb un III klases 
ierīcēm jāievieš ātra decentralizētas 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūra.

Or. xm

Pamatojums

Panākumi regulējuma un tirdzniecības jomā ES bieži vien ir priekšnosacījums turpmākā 
atbalsta saņemšanai, lai iekļūtu ASV tirgū. Pašreizējā atbilstības novērtēšanas sistēma 
veicina to, ka ASV Pārtikas un zāļu administrācija (FDA) bez maksas izmanto ES tirgu kā 
liela mēroga klīnisko pētījumu lauku un ES iedzīvotājus kā izmēģinājumu trusīšus. Tas ir 
zināms trūkums ES darba ņēmēju un veselības apdrošinātāju konkurētspējai, ja rodas 
nelabvēlīgi notikumi, kā dēļ tiek negatīvi ietekmēta ES produktivitāte un konkurētspēja 
pasaules mērogā.

Grozījums Nr. 192
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ņemot vērā ar I klases ierīcēm saistīto 
zemo ievainojamības līmeni, atbilstības 
novērtēšanas procedūra šiem ražojumiem 
parasti būtu jāveic ražotājiem uz savu 
atbildību. Attiecībā uz IIa, IIb un III klases 
ierīcēm kā obligāta prasība būtu jānosaka 

(44) Ņemot vērā ar I klases ierīcēm saistīto 
zemo ievainojamības līmeni, atbilstības 
novērtēšanas procedūra šiem ražojumiem 
parasti būtu jāveic ražotājiem uz savu 
atbildību. Attiecībā uz IIa, IIb un III klases 
ierīcēm kā obligāta prasība būtu jānosaka 
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paziņotās institūcijas iesaistīšana piemērotā 
līmenī; pirms III klases medicīnisku ierīču 
laišanas tirgū ir nepieciešams skaidri 
izteikts iepriekšējs apstiprinājums attiecībā 
uz to konstrukciju un ražošanu.

paziņotās institūcijas iesaistīšana piemērotā 
līmenī; pirms III klases medicīnisku ierīču 
laišanas tirgū ir nepieciešams skaidri 
izteikts iepriekšējs apstiprinājums attiecībā 
uz to konstrukciju un ražošanu. Ja 
izstrādājumu klasifikācija ir padarīta 
stingrāka, jānosaka atbilstošs pārejas 
periods. Jo īpaši attiecībā uz ierīcēm, 
kuras ir tirgotas jau vairākus desmitus 
gadu un ir drošas un kuru darbībā nav 
novērotas nekādas problēmas, jāsamazina 
nevajadzīgu papildu testēšanas prasību 
apjoms. Pareizāk būtu novirzīt šos 
resursus inovācijām.

Or. fi

Grozījums Nr. 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ņemot vērā ar I klases ierīcēm saistīto 
zemo ievainojamības līmeni, atbilstības 
novērtēšanas procedūra šiem ražojumiem 
parasti būtu jāveic ražotājiem uz savu 
atbildību. Attiecībā uz IIa, IIb un III klases 
ierīcēm kā obligāta prasība būtu jānosaka 
paziņotās institūcijas iesaistīšana piemērotā 
līmenī; pirms III klases medicīnisku ierīču 
laišanas tirgū ir nepieciešams skaidri 
izteikts iepriekšējs apstiprinājums attiecībā 
uz to konstrukciju un ražošanu.

(44) Ņemot vērā ar I klases ierīcēm saistīto 
zemo ievainojamības līmeni, atbilstības 
novērtēšanas procedūra šiem ražojumiem 
parasti būtu jāveic ražotājiem uz savu 
atbildību. Attiecībā uz IIa, IIb un III klases 
ierīcēm kā obligāta prasība jānosaka 
paziņotās institūcijas iesaistīšana piemērotā 
līmenī; pirms III klases medicīnisku ierīču 
laišanas tirgū ir nepieciešams skaidri 
izteikts iepriekšējs apstiprinājums attiecībā 
uz to konstrukciju un ražošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
44. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ņemot vērā ar I klases ierīcēm saistīto 
zemo ievainojamības līmeni, atbilstības 
novērtēšanas procedūra šiem ražojumiem 
parasti būtu jāveic ražotājiem uz savu 
atbildību. Attiecībā uz IIa, IIb un III klases 
ierīcēm kā obligāta prasība būtu jānosaka 
paziņotās institūcijas iesaistīšana 
piemērotā līmenī; pirms III klases 
medicīnisku ierīču laišanas tirgū ir 
nepieciešams skaidri izteikts iepriekšējs 
apstiprinājums attiecībā uz to konstrukciju 
un ražošanu.

(44) Ņemot vērā ar I klases ierīcēm saistīto 
zemo ievainojamības līmeni, atbilstības 
novērtēšanas procedūra šiem ražojumiem 
parasti būtu jāveic ražotājiem uz savu 
atbildību. Attiecībā uz IIa, IIb un III klases 
ierīcēm kā obligāta prasība būtu jānosaka 
paziņotās institūcijas īstenota cieša 
uzraudzība; pirms III klases medicīnisku 
ierīču laišanas tirgū ir nepieciešams skaidri 
izteikts iepriekšējs apstiprinājums attiecībā 
uz to konstrukciju un ražošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 195
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Atbilstības novērtējuma procedūras 
vajadzētu vienkāršot un racionalizēt, 
savukārt prasībām par to, kā paziņotajām 
institūcijām jāveic novērtējumi, vajadzētu 
būt skaidri noteiktām, lai garantētu 
vienlīdzīgus nosacījumus.

(45) Atbilstības novērtējuma procedūras 
vajadzētu stiprināt un racionalizēt, 
savukārt prasībām par to, kā paziņotajām 
institūcijām jāveic novērtējumi, vajadzētu 
būt skaidri noteiktām, lai garantētu 
vienlīdzīgus nosacījumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Lai nodrošinātu vispārējo tirgus 



AM\935943LV.doc 35/92 PE510.741v01-00

LV

drošību, jebkurai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības darīt zināmu atklātībai 
vai labticīgi izplatīt informāciju par kādu 
faktu, informatīvu materiālu vai darbību, 
ja šāda fakta, informācijas vai darbības 
nezināšana var radīt apdraudējumu 
veselībai vai videi.

Or. xm

Pamatojums

Šī apsvēruma mērķis ir aizsargāt ziņotājus.

Grozījums Nr. 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Noteikumiem par klīniskajiem 
pētījumiem vajadzētu atbilst galvenajiem 
starptautiskajiem norādījumiem šajā jomā, 
piemēram, starptautiskajam standartam 
ISO 14155:2011 par labu klīnisko praksi 
cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču 
klīniskajā izpētē un Pasaules Medicīnas 
asociācijas Helsinku deklarācijas par 
ētiskajiem principiem medicīniskajos 
pētījumos, kas tiek veikti ar cilvēkiem, 
jaunāko (2008. gada) redakciju, lai 
nodrošinātu, ka Savienībā veiktie klīniskie 
pētījumi tiek atzīti ārpus Savienības un ka 
klīniskie pētījumi, kas veikti ārpus 
Savienības saskaņā ar starptautiskiem 
norādījumiem, var tikt atzīti saskaņā ar šo 
regulu.

(47) Noteikumiem par klīniskajiem 
pētījumiem vajadzētu atbilst galvenajiem 
starptautiskajiem norādījumiem šajā jomā, 
piemēram, starptautiskajam standartam 
ISO 14155:2011 par labu klīnisko praksi 
cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču 
klīniskajā izpētē vai visām turpmākajām tā 
versijām un Pasaules Medicīnas asociācijas 
Helsinku deklarācijas par ētiskajiem 
principiem medicīniskajos pētījumos, kas 
tiek veikti ar cilvēkiem, jaunāko redakciju, 
lai nodrošinātu, ka Savienībā veiktie 
klīniskie pētījumi tiek atzīti ārpus 
Savienības un ka klīniskie pētījumi, kas 
veikti ārpus Savienības saskaņā ar 
starptautiskiem norādījumiem, var tikt 
atzīti saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner
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Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Savienības līmenī būtu jāizveido 
elektroniska sistēma, lai nodrošinātu, ka 
katrs klīniskais pētījums tiek reģistrēts 
publiski pieejamā datubāzē. Lai aizsargātu 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
8. pantā atzītās tiesības uz personas datu 
aizsardzību, minētajā elektroniskajā 
sistēmā nevajadzētu ievadīt nekādus 
klīniskajā pētījumā līdzdalīgo pētāmo 
personu datus. Lai nodrošinātu sinerģiju ar 
zāļu klīnisko pētījumu jomu, minētajai 
medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu 
elektroniskajai sistēmai vajadzētu būt 
sadarbspējīgai ar ES datubāzi, ko paredzēts 
izveidot, lai izmantotu klīniskajiem 
izmēģinājumiem ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm.

(48) Savienības līmenī būtu jāizveido 
elektroniska sistēma, lai nodrošinātu, ka 
katrs klīniskais pētījums tiek reģistrēts 
publiski pieejamā datubāzē. Lai aizsargātu 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
8. pantā atzītās tiesības uz personas datu 
aizsardzību, minētajā elektroniskajā 
sistēmā nevajadzētu ievadīt nekādus 
klīniskajā pētījumā līdzdalīgo pētāmo 
personu datus. Lai nodrošinātu sinerģiju ar 
zāļu klīnisko pētījumu jomu, minētajai 
medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu 
elektroniskajai sistēmai vajadzētu būt 
sadarbspējīgai ar ES datubāzi, ko paredzēts 
izveidot, lai izmantotu klīniskajiem 
izmēģinājumiem ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm, kā arī ar ASV Pārtikas un zāļu 
valsts pārvaldes (FDA) datubāzi 
www.clinictrials.gov.

Or. en

Pamatojums

Daži klīniskie pētījumi gan ASV, gan ES tiek veikti ar vienādām ierīcēm un/vai saskaņā ar 
vienādiem klīnisko izmeklējumu protokoliem. Informācijas publiskošana abās datubāzēs 
veicinātu pārredzamību attiecībā uz klīniskos pētījumos iesaistītajiem pacientiem un 
iestādēm.

Grozījums Nr. 199
Peter Liese

Regulas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Klīniskos pētījumus un citus 
klīniskās izpētes projektus, kas var radīt 
apdraudējumu pētāmajām personām, 
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drīkst atļaut veikt tikai pēc tam, kad tos ir 
novērtējusi un apstiprinājusi ētikas 
komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Sponsoriem par noteiktiem
nevēlamiem notikumiem, kas notikuši 
klīnisko pētījumu laikā, būtu jāziņo 
attiecīgajām dalībvalstīm, kurām vajadzētu 
būt iespējai izbeigt vai uz laiku pārtraukt 
pētījumus, ja tās uzskata, ka tas ir 
nepieciešams, lai klīniskajā pētījumā 
līdzdalīgajām personām nodrošinātu augstu 
aizsardzības līmeni. Šī informācija būtu 
jāpaziņo pārējām dalībvalstīm.

(50) Sponsoriem par nevēlamiem 
notikumiem, kas notikuši klīnisko pētījumu 
laikā, būtu jāziņo attiecīgajām 
dalībvalstīm, kurām jābūt iespējai izbeigt 
vai uz laiku pārtraukt pētījumus, ja tās 
uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai 
klīniskajā pētījumā līdzdalīgajām personām 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni. Šī 
informācija jāpaziņo pārējām dalībvalstīm, 
MDCG un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Sponsoriem par noteiktiem 
nevēlamiem notikumiem, kas notikuši 
klīnisko pētījumu laikā, būtu jāziņo 
attiecīgajām dalībvalstīm, kurām vajadzētu 
būt iespējai izbeigt vai uz laiku pārtraukt 
pētījumus, ja tās uzskata, ka tas ir 
nepieciešams, lai klīniskajā pētījumā 
līdzdalīgajām personām nodrošinātu augstu 
aizsardzības līmeni. Šī informācija būtu 

(50) Sponsoriem par noteiktiem 
nevēlamiem notikumiem, tostarp par 
nopietnu nevēlamu ierīces ietekmi, ierīces 
iedarbību un ierīces nepilnībām, kas 
notikuši klīnisko pētījumu laikā, būtu 
jāziņo attiecīgajām dalībvalstīm, kurām 
vajadzētu būt iespējai izbeigt vai uz laiku 
pārtraukt pētījumus, ja tās uzskata, ka tas ir 
nepieciešams, lai klīniskajā pētījumā 
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jāpaziņo pārējām dalībvalstīm. līdzdalīgajām personām nodrošinātu augstu 
aizsardzības līmeni. Šī informācija būtu 
jāpaziņo pārējām dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot šādu redakciju, teksts atbilstu standartam ISO 14155:2011 „Par labu klīnisko praksi 
cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskajā izpētē”.

Grozījums Nr. 202
Peter Liese

Regulas priekšlikums
51.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51a) Klīniskos pētījumus, kas var radīt 
apdraudējumu pētāmajām personām, 
drīkst atļaut veikt tikai pēc tam, kad tos ir 
novērtējusi un apstiprinājusi ētikas 
komiteja.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar debatēm par klīnisko izmēģinājumu regulu, referents uzskata, ka ir jāstiprina 
ētikas komitejas loma.

Grozījums Nr. 203
Peter Liese

Regulas priekšlikums
51.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51b) Attiecībā uz personām, kuras nespēj 
sniegt informētu piekrišanu, piemēram, 
bērniem un rīcībnespējīgām personām, 
jānosaka stingri noteikumi atbilstoši 
līmenim, ko paredz Eiropas Parlamenta 
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un Padomes 2001. gada 4. aprīļa 
Direktīva 2001/20/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās 
prakses ieviešanu klīniskās izpētes 
veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm¹ 
līmenim.
¹ OV L 121, 1.5.2001., 34. lpp.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinot ar priekšlikumu par klīniskiem izmēģinājumiem zāļu ražošanai, noteikumi par 
klīniskās izpētes veikšanu ir ārkārtīgi vāji un neprecīzi. Klīniskie pētījumi var radīt ļoti 
būtisku apdraudējumu pacientam, piemēram, veicot mugurkaula punkciju analīžu paraugu 
iegūšanai. Tādēļ šie noteikumi ir jāprecizē. Priekšlikums ir vērsts uz to, lai saglabātu vismaz 
tādu aizsardzības standarta līmeni, kas atbilstoši Direktīvai 2001/20/EK jau no 2001. gada 
tiek garantēts klīniskajos izmēģinājumos zāļu ražošanai.

Grozījums Nr. 204
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Vigilances procedūras, kas paredzētas VII nodaļā, pareizi izpildīs tām paredzēto funkciju 
tikai tad, ja veselības aprūpes speciālisti varēs ziņot par incidentiem, nebaidoties no soda. 
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Dažos gadījumos var būt nepieciešama aizsardzība, ko sniedz anonīmi ziņotāji, lai 
nodrošinātu pilnīgu un atklātu ziņošanu par incidentiem.

Grozījums Nr. 205
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(53) Veselības aprūpes speciālistiem un 
pacientiem jābūt tiesīgiem ziņot par 
nopietniem incidentiem valsts līmenī, 
izmantojot saskaņotu formātu. Kad
nacionālās kompetentās iestādes apstiprina, 
ka noticis nopietns incidents, tām
jāinformē ražotāji un attiecīgā gadījumā 
arī to meitasuzņēmumi un apakšuzņēmēji,
un jādalās ar informāciju ar līdzīgām 
iestādēm, pārējām dalībvalstīm, MDCG 
un Komisiju, lai mazinātu iespējamību, ka 
šādi incidenti varētu atkārtoties.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Paziņotu nopietnu incidentu 
novērtējumu un operatīvus koriģējošus 
drošuma pasākumus vajadzētu veikt valsts 
līmenī, taču gadījumos, kad ir notikuši 
līdzīgi incidenti vai operatīvi koriģējoši 
drošuma pasākumi ir jāveic vairākās 
dalībvalstīs, būtu jānodrošina koordinācija, 
lai varētu kopīgi izmantot resursus un 
nodrošināt konsekvenci attiecībā uz 
konkrēto koriģējošo pasākumu.

(54) Paziņotu nopietnu incidentu 
novērtējumu un operatīvus koriģējošus 
drošuma pasākumus vajadzētu veikt valsts 
līmenī, taču gadījumos, kad ir notikuši 
līdzīgi incidenti vai operatīvi koriģējoši 
drošuma pasākumi ir jāveic vairākās 
dalībvalstīs, jānodrošina koordinācija, lai 
varētu kopīgi izmantot resursus un 
nodrošināt konsekvenci attiecībā uz 
konkrēto koriģējošo pasākumu, un 
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pārredzamas procedūras.

Or. sl

Grozījums Nr. 207
Nora Berra

Regulas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Ražotājiem regulāri jāziņo par 
III klasē iedalītajām medicīniskajām 
ierīcēm saistībā ar datiem, kas ir būtiski 
risku un ieguvumu koeficienta un 
iedzīvotāju riska pakļautības pakāpes 
noteikšanai, lai novērtētu, vai jāveic 
pasākumi saistībā ar attiecīgo medicīnisko 
ierīci.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Lai izvairītos no ziņojumu 
dublēšanās, būtu skaidri jānošķir ziņošana 
par nopietniem nevēlamiem notikumiem, 
kas notikuši klīnisko pētījumu laikā, un 
ziņošana par nopietniem nevēlamiem 
notikumiem, kas notikuši pēc medicīniskās 
ierīces laišanas tirgū.

(55) Skaidri jānošķir ziņošana par 
nopietniem nevēlamiem notikumiem, kas 
notikuši klīnisko pētījumu laikā, un 
ziņošana par nopietniem nevēlamiem 
notikumiem, kas notikuši pēc medicīniskās 
ierīces laišanas tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 209
Nora Berra

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Nolūkā pastiprināt nacionālo 
kompetento iestāžu tiesības un pienākumus 
šajā regulā būtu jāiekļauj noteikumi par 
tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu šo 
iestāžu tirgus uzraudzības pasākumu 
efektīvu koordināciju un precizētu 
piemērojamās procedūras.

(56) Nolūkā pastiprināt nacionālo 
kompetento iestāžu tiesības un pienākumus 
šajā regulā būtu jāiekļauj noteikumi par 
tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu šo 
iestāžu tirgus uzraudzības pasākumu 
efektīvu koordināciju un precizētu 
piemērojamās procedūras. Komisijai 
skaidri jādefinē veids, kādā ir veicamas šīs 
pārbaudes, lai nodrošinātu to pilnīgu un 
saskaņotu īstenošanu Savienības 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
57.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57a) Dalībvalstis tiek aicinātas noteikt un 
īstenot nopietnus sodus attiecībā pret 
ražotājiem, kuri veic krāpšanu un sniedz 
nepatiesu informāciju par medicīniskajām 
ierīcēm. Šie sodi jānosaka vismaz šādas 
krāpšanas vai apmānīšanas ceļā gūto 
ieņēmumu apmērā. Sods var paredzēt arī 
brīvības atņemšanu.

Or. da

Grozījums Nr. 211
Nora Berra
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Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) 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) [.../...] par in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, lai 
sniegtu konsultācijas Komisijai un 
palīdzētu Komisijai un dalībvalstīm 
nodrošināt šīs regulas saskaņotu 
īstenošanu.

(59) 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) [.../...] par in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, lai 
sniegtu konsultācijas Komisijai un 
palīdzētu Komisijai un dalībvalstīm 
nodrošināt šīs regulas saskaņotu 
īstenošanu. Šai ekspertu komitejai 
jāsaņem atbalsts no Zinātniskās 
padomdevējas padomes, kuru veido 
konkrētu medicīnas disciplīnu ekspertu 
grupas, lai veiktu augsta riska ierīču 
novērtēšanu un sniegtu norādījumus un 
kopējās tehniskās specifikācijas attiecībā 
uz klīnisko izvērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59a) Jāizveido Eiropas Medicīnisko 
ierīču ekspertu padomdevēju grupa 
(MDAG), ko veido pacientu, klīnicistu, 
medmāsu, aprūpētāju un veselības 
aprūpes iestāžu vadītāju asociāciju un 
citu attiecīgo forumu pārstāvji un vada 
Komisijas pārstāvis un kuras uzdevums ir 
konsultēt MDCG par tehniskiem, 
zinātniskiem, sociāliem un ekonomiskiem 
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aspektiem, kas saistīti ar medicīnas 
tehnoloģiju un saistīto pakalpojumu 
laišanu tirgū un pieejamību Savienības 
teritorijā, kas tai tiek noteikti saskaņā ar 
šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Komisijai vajadzētu sniegt zinātnisku, 
tehnisku un atbilstīgu loģistikas atbalstu 
nacionālajai koordinētājai iestādei un 
nodrošināt, ka Savienības līmenī ir efektīvi 
ieviesta uz drošiem zinātniskiem 
pierādījumiem balstīta medicīnisko ierīču 
regulatīvā sistēma.

(61) Komisijai vajadzētu sniegt zinātnisku, 
tehnisku un atbilstīgu loģistikas atbalstu 
nacionālajai koordinētājai iestādei un 
nodrošināt, ka Savienības līmenī ir efektīvi 
un vienotā veidā ieviesta uz drošiem 
zinātniskiem pierādījumiem balstīta 
medicīnisko ierīču regulatīvā sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Šajā regulā tiek ievērotas jo īpaši 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
atzītās pamattiesības un principi, 
galvenokārt, cilvēka cieņa, personas 
neaizskaramība, personas datu aizsardzība, 
mākslas un zinātnes brīvība (humanitāro un 
eksakto zinātņu brīvība), brīvība veikt 
uzņēmējdarbību (darījumdarbības brīvība) 
un tiesības uz īpašumu. Šī regula 
dalībvalstīm būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm 

(63) Šajā regulā tiek ievērotas jo īpaši 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kā 
arī Cilvēktiesību konvencijā atzītās 
pamattiesības un principi, galvenokārt, 
cilvēka cieņa, personas neaizskaramība, 
brīvprātīgas un informētas piekrišanas 
princips, personas datu aizsardzība, 
mākslas un zinātnes brīvība (humanitāro un 
eksakto zinātņu brīvība), brīvība veikt 
uzņēmējdarbību (darījumdarbības brīvība) 
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tiesībām un principiem. un tiesības uz īpašumu. Šī regula 
dalībvalstīm būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm 
tiesībām un principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 
ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu satura 
minimuma, paziņotajām institūcijām 
noteikto obligāto prasību, klasifikācijas 
noteikumu, atbilstības novērtēšanas 
procedūru un klīnisko pētījumu 
apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamās 
dokumentācijas pielāgošana tehnikas 
sasniegumiem; UDI sistēmas izveide, 
informācija, kas jāsniedz, reģistrējot 
medicīniskās ierīces un atsevišķus
uzņēmējus; par paziņoto institūciju veikto 
iecelšanu un pārraudzību iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra; publiski 
pieejamā informācija par klīniskajiem 
pētījumiem; ES līmenī veicamu preventīvu 
veselības aizsardzības pasākumu 
pieņemšana; Eiropas Savienības references 
laboratoriju uzdevumi un kritēriji un par to 
sniegtajiem zinātniskajiem atzinumiem 

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 
ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu satura 
minimuma, paziņotajām institūcijām 
noteikto obligāto prasību, klasifikācijas 
noteikumu, atbilstības novērtēšanas 
procedūru un klīnisko pētījumu 
apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamās 
dokumentācijas pielāgošana tehnikas 
sasniegumiem; UDI sistēmas izveide, 
informācija, kas jāsniedz, reģistrējot 
medicīniskās ierīces un atsevišķus 
uzņēmējus; par paziņoto institūciju veikto 
iecelšanu un pārraudzību iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra; publiski 
pieejamā informācija par klīniskajiem 
pētījumiem; ES līmenī veicamu preventīvu 
veselības aizsardzības pasākumu 
pieņemšana; Eiropas Savienības references 
laboratoriju uzdevumi un kritēriji un par to 
sniegtajiem zinātniskajiem atzinumiem 
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iekasējamo maksu līmenis un struktūra. iekasējamo maksu līmenis un struktūra. 
References laboratoriju uzdevumi 
jākoncentrē uz pasākumiem pēc 
izstrādājumu laišanas tirgū, lai tās ar 
savu darbu varētu sniegt atbalstu 
atbildīgajām iestādēm viņu uzdevumu 
veikšanā. References laboratorijām savā 
pozīcijā galvenā uzmanība jāpievērš 
neatkarībai un nepārprotamai pienākumu 
definēšanai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. fi

Grozījums Nr. 216
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 
ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu satura 
minimuma, paziņotajām institūcijām 
noteikto obligāto prasību, klasifikācijas 
noteikumu, atbilstības novērtēšanas 
procedūru un klīnisko pētījumu 

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 
ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu satura 
minimuma, paziņotajām institūcijām 
noteikto prasību, klasifikācijas noteikumu, 
atbilstības novērtēšanas procedūru un 
klīnisko pētījumu apstiprinājuma 
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apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamās 
dokumentācijas pielāgošana tehnikas 
sasniegumiem; UDI sistēmas izveide, 
informācija, kas jāsniedz, reģistrējot 
medicīniskās ierīces un atsevišķus 
uzņēmējus; par paziņoto institūciju veikto 
iecelšanu un pārraudzību iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra; publiski 
pieejamā informācija par klīniskajiem 
pētījumiem; ES līmenī veicamu preventīvu 
veselības aizsardzības pasākumu 
pieņemšana; Eiropas Savienības references 
laboratoriju uzdevumi un kritēriji un par to 
sniegtajiem zinātniskajiem atzinumiem 
iekasējamo maksu līmenis un struktūra.

saņemšanai iesniedzamās dokumentācijas 
pielāgošana tehnikas sasniegumiem; UDI 
sistēmas izveide, informācija, kas jāsniedz, 
reģistrējot medicīniskās ierīces un 
atsevišķus uzņēmējus; par paziņoto 
institūciju veikto iecelšanu un pārraudzību 
iekasējamo maksu līmenis un struktūra; 
publiski pieejamā informācija par 
klīniskajiem pētījumiem; ES līmenī 
veicamu preventīvu veselības aizsardzības 
pasākumu pieņemšana; Eiropas Savienības 
references laboratoriju uzdevumi un 
kritēriji un par to sniegtajiem 
zinātniskajiem atzinumiem iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija sagatavošanās darba 
laikā rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. de

Pamatojums

Lai visās dalībvalstīs paziņotajām institūcijām noteiktu vienotas prasības un nodrošinātu 
objektīvus un vienādus nosacījumus, attiecībā uz paziņotajām institūcijām termins „obligātās 
prasības” būtu jāaizstāj ar „prasības”. Turklāt šis termins atbilst Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK izmantotajai terminoloģijai attiecībā uz paziņotajām 
institūcijām.

Grozījums Nr. 217
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 



PE510.741v01-00 48/92 AM\935943LV.doc

LV

ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu 
satura minimuma, paziņotajām 
institūcijām noteikto obligāto prasību, 
klasifikācijas noteikumu, atbilstības 
novērtēšanas procedūru un klīnisko 
pētījumu apstiprinājuma saņemšanai 
iesniedzamās dokumentācijas pielāgošana 
tehnikas sasniegumiem; UDI sistēmas 
izveide, informācija, kas jāsniedz, 
reģistrējot medicīniskās ierīces un 
atsevišķus uzņēmējus; par paziņoto 
institūciju veikto iecelšanu un pārraudzību 
iekasējamo maksu līmenis un struktūra; 
publiski pieejamā informācija par 
klīniskajiem pētījumiem; ES līmenī 
veicamu preventīvu veselības aizsardzības 
pasākumu pieņemšana; Eiropas Savienības 
references laboratoriju uzdevumi un 
kritēriji un par to sniegtajiem 
zinātniskajiem atzinumiem iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra.

ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
klasifikācijas noteikumi un klīnisko 
pētījumu apstiprinājuma saņemšanai 
iesniedzamā dokumentācija; UDI sistēmas 
izveide, informācija, kas jāsniedz, 
reģistrējot medicīniskās ierīces un 
atsevišķus uzņēmējus; par paziņoto 
institūciju veikto iecelšanu un pārraudzību 
iekasējamo maksu līmenis un struktūra; 
publiski pieejamā informācija par 
klīniskajiem pētījumiem; ES līmenī 
veicamu preventīvu veselības aizsardzības 
pasākumu pieņemšana; Eiropas Savienības 
references laboratoriju uzdevumi un 
kritēriji un par to sniegtajiem 
zinātniskajiem atzinumiem iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra. Būtiskie šīs 
regulas elementi, piemēram, vispārīgās 
drošuma un veiktspējas prasības, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmie 
elementi un ES atbilstības deklarācijas 
satura minimums, ir grozāmi, izmantojot 
vienīgi parasto likumdošanas procedūru. 
Ir īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. cs

Grozījums Nr. 218
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
64. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 
ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu satura 
minimuma, paziņotajām institūcijām 
noteikto obligāto prasību, klasifikācijas 
noteikumu, atbilstības novērtēšanas 
procedūru un klīnisko pētījumu 
apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamās 
dokumentācijas pielāgošana tehnikas 
sasniegumiem; UDI sistēmas izveide, 
informācija, kas jāsniedz, reģistrējot 
medicīniskās ierīces un atsevišķus 
uzņēmējus; par paziņoto institūciju veikto 
iecelšanu un pārraudzību iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra; publiski 
pieejamā informācija par klīniskajiem 
pētījumiem; ES līmenī veicamu preventīvu 
veselības aizsardzības pasākumu 
pieņemšana; Eiropas Savienības references 
laboratoriju uzdevumi un kritēriji un par to 
sniegtajiem zinātniskajiem atzinumiem 
iekasējamo maksu līmenis un struktūra.

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 
ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu satura 
minimuma, paziņotajām institūcijām 
noteikto obligāto prasību, klasifikācijas 
noteikumu, atbilstības novērtēšanas 
procedūru un klīnisko pētījumu 
apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamās 
dokumentācijas pielāgošana tehnikas 
sasniegumiem; UDI sistēmas izveide, 
informācija, kas jāsniedz, reģistrējot 
medicīniskās ierīces un atsevišķus 
uzņēmējus; par paziņoto institūciju veikto 
iecelšanu un pārraudzību iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra; publiski 
pieejamā informācija par klīniskajiem 
pētījumiem; ES līmenī veicamu preventīvu 
veselības aizsardzības pasākumu 
pieņemšana; Eiropas Savienības references 
laboratoriju uzdevumi un kritēriji un par to 
sniegtajiem zinātniskajiem atzinumiem 
iekasējamo maksu līmenis un struktūra. 
Tomēr tādi būtiski šīs regulas elementi kā 
vispārīgās drošuma un veiktspējas 
prasības, tehniskajā dokumentācijā 
izklāstāmie elementi un ES atbilstības 
deklarācijas satura minimums, ar ko 
aizstāj vai papildina atbilstības 
novērtēšanas procedūras, būtu jāgroza, 
izmantojot vienīgi parasto likumdošanas 
procedūru. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
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izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā minētās daļas ir būtisks likumdošanas elements, un tādēļ saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu tās nevar mainīt, izmantojot deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 
ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu satura 
minimuma, paziņotajām institūcijām 
noteikto obligāto prasību, klasifikācijas 
noteikumu, atbilstības novērtēšanas 
procedūru un klīnisko pētījumu 
apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamās 
dokumentācijas pielāgošana tehnikas 
sasniegumiem; UDI sistēmas izveide, 
informācija, kas jāsniedz, reģistrējot 
medicīniskās ierīces un atsevišķus 
uzņēmējus; par paziņoto institūciju veikto 
iecelšanu un pārraudzību iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra; publiski 

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un kas 
ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču ne 
vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā līmenī; 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu satura 
minimuma, paziņotajām institūcijām 
noteikto obligāto prasību, klasifikācijas 
noteikumu, atbilstības novērtēšanas 
procedūru un klīnisko pētījumu 
apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamās 
dokumentācijas pielāgošana tehnikas 
sasniegumiem; UDI sistēmas izveide, 
informācija, kas jāsniedz, reģistrējot 
medicīniskās ierīces un atsevišķus 
uzņēmējus; par paziņoto institūciju veikto 
iecelšanu un pārraudzību iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra; publiski 
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pieejamā informācija par klīniskajiem 
pētījumiem; ES līmenī veicamu preventīvu 
veselības aizsardzības pasākumu 
pieņemšana; Eiropas Savienības references 
laboratoriju uzdevumi un kritēriji un par to 
sniegtajiem zinātniskajiem atzinumiem 
iekasējamo maksu līmenis un struktūra.

pieejamā informācija par klīniskajiem 
pētījumiem; ES līmenī veicamu preventīvu 
veselības aizsardzības pasākumu 
pieņemšana; Eiropas Savienības references 
laboratoriju uzdevumi un kritēriji un par to 
sniegtajiem zinātniskajiem atzinumiem 
iekasējamo maksu līmenis un struktūra. 
Tomēr, lai mainītu, kā arī grozītu vai 
papildinātu šīs regulas pamatelementus, 
piemēram, vispārīgās drošuma un 
veiktspējas prasības, elementus, kas 
attiecas uz tehnisko dokumentāciju un 
sertifikācijas prasībām marķēšanai ar CE 
zīmi, būtu jāpiemēro parastā 
likumdošanas procedūra. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija sagatavošanās darba laikā 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā runa ir par būtiskām šīs regulas jomām. Tāpēc šīs jomas nedrīkst grozīt, 
pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 220
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Lai uzņēmēji, paziņotās institūcijas, 
dalībvalstis un Komisija varētu pielāgoties 
šīs regulas ieviestajām pārmaiņām, ir 
lietderīgi paredzēt pietiekamu pārejas 
periodu šim pielāgošanās procesam un 
organizatoriskajiem pasākumiem, kas 
veicami, lai nodrošinātu šīs regulas 
pienācīgu piemērošanu. Lai izvairītos no 

(68) Lai uzņēmēji, paziņotās institūcijas, 
dalībvalstis un Komisija varētu pielāgoties 
šīs regulas ieviestajām pārmaiņām, ir 
lietderīgi paredzēt pietiekamu pārejas 
periodu šim pielāgošanās procesam un 
organizatoriskajiem pasākumiem, kas 
veicami, lai nodrošinātu šīs regulas 
pienācīgu piemērošanu. Lai izvairītos no 
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medicīnisko ierīču iztrūkuma tirgū, ir īpaši 
svarīgi, lai līdz regulas piemērošanas 
dienai saskaņā ar jaunajām prasībām būtu 
iecelts pietiekams skaits paziņoto 
institūciju. Lai nodrošinātu, ka pāreja uz 
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. Direktīvas 90/385/EEK 
10.a pantam un 10.b panta 1. punkta 
a) apakšpunktam un 14. panta 1. un 
2. punktam un Direktīvas 
93/42/EEK14.a panta 1. punkta a) un b) 
apakšpunktam pārejas periodā 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 minēto 
direktīvu attiecīgajiem noteikumiem.

medicīnisko ierīču iztrūkuma tirgū, ir īpaši 
svarīgi, lai līdz regulas piemērošanas 
dienai saskaņā ar jaunajām prasībām būtu 
iecelts pietiekams skaits paziņoto 
institūciju. Paziņotās institūcijas ir 
uzņēmēji, un var uzskatīt, ka viņiem ir 
nepieciešama koncentrācija. Ir svarīgi, lai 
paziņotās institūcijas varētu sadarboties 
un lai paziņoto institūciju koncentrācija 
vēl vairāk nesarežģītu MVU iespējas 
uzsākt stabilu uzņēmējdarbību.

Or. fi

Grozījums Nr. 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Lai uzņēmēji, paziņotās institūcijas, 
dalībvalstis un Komisija varētu pielāgoties 
šīs regulas ieviestajām pārmaiņām, ir 
lietderīgi paredzēt pietiekamu pārejas 
periodu šim pielāgošanās procesam un
organizatoriskajiem pasākumiem, kas 
veicami, lai nodrošinātu šīs regulas 
pienācīgu piemērošanu. Lai izvairītos no 
medicīnisko ierīču iztrūkuma tirgū, ir īpaši 
svarīgi, lai līdz regulas piemērošanas 

(68) Lai uzņēmēji, jo īpaši MVU, varētu 
pielāgoties šīs regulas ieviestajām 
pārmaiņām un lai nodrošinātu pienācīgu 
tās piemērošanu, ir lietderīgi paredzēt 
pietiekamu pārejas periodu veicamajiem 
organizatoriskajiem pasākumiem. Tomēr 
atsevišķas regulas daļas, kas tieši skar 
dalībvalstis un Komisiju, jāievieš pēc 
iespējas drīzāk. Lai izvairītos no 
medicīnisko ierīču iztrūkuma tirgū, ir īpaši 
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dienai saskaņā ar jaunajām prasībām būtu 
iecelts pietiekams skaits paziņoto 
institūciju. Lai nodrošinātu, ka pāreja uz 
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. Direktīvas 90/385/EEK 
10.a pantam un 10.b panta 1. punkta 
a) apakšpunktam un 14. panta 1. un 
2. punktam un Direktīvas 
93/42/EEK14.a panta 1. punkta a) un b) 
apakšpunktam pārejas periodā 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 minēto 
direktīvu attiecīgajiem noteikumiem.

svarīgi, lai līdz regulas piemērošanas 
dienai saskaņā ar jaunajām prasībām būtu 
iecelts pietiekams skaits paziņoto 
institūciju. Turklāt piemērošanas dienā 
esošajām paziņotajām institūcijām, kas 
apkalpo III klases ierīces, ir pienākums 
iesniegt paziņojumu saskaņā ar 31. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu tiek iedibināti noteikumi, kas
jāievēro attiecībā uz tādām medicīniskām 
ierīcēm un medicīnisko ierīču 
piederumiem, ko Savienībā laiž tirgū vai 
ekspluatācijā izmantošanai cilvēkiem.

Ar šo regulu tiek iedibināti noteikumi, kas 
jāievēro attiecībā uz tādām medicīniskām 
ierīcēm izmantošanai cilvēkiem,
medicīnisko ierīču piederumiem un 
medicīniskām ierīcēm estētiskam 
nolūkam, ko Savienībā laiž tirgū vai 
ekspluatācijā.

Or. fr
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Pamatojums

Regulas piemērošanas jomā jāiekļauj arī estētiskam nolūkam paredzētās ierīces.

Grozījums Nr. 223
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā medicīniskās ierīces un
medicīnisko ierīču piederumi turpmāk 
dēvēti par “ierīcēm”.

Šajā regulā medicīniskās ierīces, 
medicīnisko ierīču piederumi un ierīces 
estētiskam nolūkam turpmāk dēvētas par 
“ierīcēm”.

Or. fr

Pamatojums

Regulas piemērošanas jomā jāiekļauj arī estētiskam nolūkam paredzētās ierīces.

Grozījums Nr. 224
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izstrādājumiem, kas satur c) un e) punktā 
neminētas tādas bioloģiskas vielas vai 
organismus vai sastāv no tiem, kuri ir 
dzīvotspējīgi, tostarp dzīviem 
mikroorganismiem, baktērijām, sēnītēm 
un vīrusiem;

f) izstrādājumiem, kas satur c) un e) punktā 
neminētas tādas bioloģiskas vielas vai 
organismus vai sastāv no tiem, kuri ir 
dzīvotspējīgi un kuri paredzēto iedarbību 
panāk ar farmakoloģiskiem, 
imunoloģiskiem vai metaboliskiem 
līdzekļiem;

Or. en

Pamatojums

Pašlaik medicīniskās ierīces, kuras sastāv no dzīvotspējīgām bioloģiskām vielām, regulē 
Direktīva 93/42/EEK. Vispārējas tādu bioloģisko vielu izslēgšanas rezultātā, kuras paredzēto 
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iedarbību nepanāk ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai metaboliskiem līdzekļiem, tiktu 
zaudētas drošas un efektīvas medicīniskās ierīces, kuras pašlaik tiek piedāvātas tirgū un 
netiks apstiprinātas kā medicīniskie izstrādājumi, jo tām nav farmakoloģiska, imunoloģiska 
vai metaboliska iedarbības veida.

Grozījums Nr. 225
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izstrādājumiem, kas satur c) un e) punktā 
neminētas tādas bioloģiskas vielas vai 
organismus vai sastāv no tiem, kuri ir 
dzīvotspējīgi, tostarp dzīviem
mikroorganismiem, baktērijām, sēnītēm 
un vīrusiem;

f) izstrādājumiem, kas satur c) un e) punktā 
neminētas tādas bioloģiskas vielas vai 
organismus vai sastāv no tiem, kuri ir 
dzīvotspējīgi un kuru galvenā iedarbība 
tiek panākta farmakoloģiskā, 
imunoloģiskā vai metaboliskā veidā;

Or. de

Grozījums Nr. 226
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izstrādājumiem, kas satur c) un e) punktā 
neminētas tādas bioloģiskas vielas vai 
organismus vai sastāv no tiem, kuri ir 
dzīvotspējīgi, tostarp dzīviem 
mikroorganismiem, baktērijām, sēnītēm un 
vīrusiem;

f) visiem izstrādājumiem, kas satur c) un 
e) punktā neminētas tādas bioloģiskas 
vielas vai organismus vai sastāv no tiem, 
kuri ir dzīvotspējīgi, tostarp dzīviem 
mikroorganismiem, baktērijām, sēnītēm un 
vīrusiem;

Or. en

Pamatojums

Pašlaik medicīniskās ierīces, kuras sastāv no dzīvotspējīgām bioloģiskām vielām, regulē 
Direktīva 93/42/EEK. Vispārējas tādu bioloģisko vielu izslēgšanas rezultātā, kuras paredzēto 
iedarbību nepanāk ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai metaboliskiem līdzekļiem, tiktu 
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zaudētas drošas un efektīvas medicīniskās ierīces, kuras pašlaik tiek piedāvātas tirgū un 
netiks apstiprinātas kā medicīniskie izstrādājumi, jo tām nav farmakoloģiska, imunoloģiska 
vai metaboliska iedarbības veida.

Grozījums Nr. 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ierīcēm, kas sastāv no tādām vielām 
vai tādu vielu kombinācijām, kas ir 
paredzētas iekšķīgai lietošanai un kas 
cilvēka organismā absorbējas vai 
disperģē, un, pamatojoties uz zinātniskiem 
pamatdatiem, nerada nelabvēlīgas sekas 
pacientu veselībai un drošumam;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ierīcē, kad to laiž tirgū vai izmanto 
saskaņā ar ražotāja priekšrakstiem, kā 
neatņemama daļa ietilpst viela, kura 
atsevišķā lietojumā atbilstoši 
Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 2. punkta 
definīcijai būtu uzskatāma par zālēm, 
tostarp zāles, kas iegūtas no cilvēka asinīm 
vai cilvēka asins plazmas, kā definēts 
minētās direktīvas 1. panta 10. punktā, un 
ja šīs vielas iedarbība ir pakārtota ierīces 
darbībai, ierīci novērtē un atļauj saskaņā ar 
šo regulu.

Ja ierīcē, kad to laiž tirgū vai izmanto 
saskaņā ar ražotāja priekšrakstiem, kā 
neatņemama daļa ietilpst viela, kura 
atsevišķā lietojumā atbilstoši 
Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 2. punkta 
definīcijai būtu uzskatāma par zālēm, 
tostarp zāles, kas iegūtas no cilvēka asinīm 
vai cilvēka asins plazmas, kā definēts 
minētās direktīvas 1. panta 10. punktā, un 
ja šīs vielas iedarbība ir pakārtota ierīces 
darbībai, ierīci novērtē un atļauj saskaņā ar 
šo regulu pēc apspriešanās ar zāļu valsts
aģentūru vai ar Eiropas Zāļu aģentūru.
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Or. en

Grozījums Nr. 229
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šī regula netraucē turpmākai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
27. janvāra Direktīvas 2002/98/EK un 
piecu tās atvasināto direktīvu pasākumu 
piemērošanai, ar ko nosaka kvalitātes un 
drošuma standartus attiecībā uz cilvēka 
asins un asins komponentu savākšanu, 
testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un 
izplatīšanu.
Direktīvas 2002/98/EK 10. panta 
(“Personāls”), 14. panta 
(“Izsekojamība”), 15. panta (“Nopietnu 
nevēlamu notikumu un blakusparādību 
paziņošana”), 19. panta (“Donoru 
pārbaude”) un 29. panta (“Tehniskās 
prasības un to pielāgošana tehnikas un 
zinātnes attīstībai”) prasības paredz 
nodrošināt donoru un pacientu drošību, 
un tādēļ šie esošie standarti ir jāsaglabā.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Medicīnisko ierīču regulējums 
Savienības līmenī nedrīkst iejaukties 
dalībvalstu tiesībās brīvi izlemt, vai tās 
vēlas ierobežot kāda konkrēta ierīces 
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veida izmantošanu saistībā ar aspektiem, 
uz kuriem šī regula neattiecas. 

Or. en

Grozījums Nr. 231
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Šī regula neiejaucas dalībvalstu 
pieņemtajā lēmumā par konkrētu 
medicīnisko ierīču veidu ierobežošanu 
saistībā ar aspektiem, kuru saskaņošanu 
šī regula neparedz.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst In vitro diagnostikas (IVD) regulas 13. grozījumam un noteikumam, kas 
ietverts farmācijas nozares tiesiskajā regulējumā.

Grozījums Nr. 232
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “medicīniska ierīce” ir jebkurš 
instruments, aparāts, ierīce, 
programmatūra, implants, reaģents, 
materiāls vai cita prece, kuru ražotājs 
paredzējis atsevišķai vai kombinētai 
izmantošanai cilvēkiem vienā vai vairākos 
šādos konkrētos medicīniskos nolūkos:

1) “medicīniska ierīce” ir jebkurš 
instruments, aparāts, ierīce, 
programmatūra, implants, reaģents, 
materiāls vai cita prece, kuru ražotājs 
paredzējis atsevišķai vai kombinētai 
izmantošanai cilvēkiem vienā vai vairākos 
šādos konkrētos tiešos vai netiešos 
medicīniskos nolūkos:

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst IVD regulas 14. grozījumam.

Grozījums Nr. 234
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un kurš paredzēto pamatiedarbību cilvēka 
ķermenī vai uz to nepanāk ar 
farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai 
metaboliskiem līdzekļiem, bet kura 
darbību šādi līdzekļi var sekmēt.

un kurš savu uzdevumu cilvēka ķermenī 
vai uz to neīsteno ar farmakoloģiskiem, 
imunoloģiskiem vai metaboliskiem 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Medicīniskām ierīcēm, ko ražo dažādi 
ražotāji un kas ir paredzētas lietošanai 
kopā ar mehānisku saiti vai savienojumu 
sistēmu šķidruma padevei, jābūt 
apstiprinātām tipveida/standarta ierīcēm, 
lai nodrošinātu, ka pacienti ar hronisku 
diagnozi saņemtu atbilstošu ārstēšanu; 
pretējā gadījumā būtu neiespējami
nodrošināt, ka ierīces tiek izmantotas 
atbilstīgi paredzētajam nolūkam.

Or. it

Grozījums Nr. 236
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XV pielikuma sarakstā norādītos 
implantējamos izstrādājumus vai citus 
invazīvos izstrādājumus, ko paredzēts 
izmantot cilvēkiem, uzskata par 
medicīniskām ierīcēm neatkarīgi no tā, 
vai ražotājs tos ir paredzējis izmantot 
medicīniskos nolūkos;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.
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Grozījums Nr. 237
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XV pielikuma sarakstā norādītos 
implantējamos izstrādājumus vai citus 
invazīvos izstrādājumus, ko paredzēts 
izmantot cilvēkiem, uzskata par 
medicīniskām ierīcēm neatkarīgi no tā, vai 
ražotājs tos ir paredzējis izmantot 
medicīniskos nolūkos;

XV pielikuma sarakstā norādītos 
implantējamos izstrādājumus vai citus 
invazīvos izstrādājumus un izstrādājumus, 
kas izmanto ārējos fizikālos faktorus, ko 
paredzēts izmantot cilvēkiem, uzskata par 
medicīniskām ierīcēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 238
Milan Cabrnoch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2) “medicīniskas ierīces piederums” ir 
priekšmets, kas nav medicīniska ierīce, bet 
ko ražotājs ir paredzējis izmantošanai kopā 
ar vienu vai vairākām konkrētām 
medicīniskām ierīcēm, lai noteiktā veidā 
darītu iespējamu ierīces(-ču) izmantošanu 
atbilstoši tai/tām paredzētajam 
uzdevumam(-iem) vai lai noteiktā veidā 
atbalstītu medicīniskās ierīces(-ču) 
funkcionalitāti, ņemot vērā tai/tām 
paredzēto uzdevumu(-s);

Or. en

Grozījums Nr. 239
Gilles Pargneaux
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2) “medicīniskas ierīces piederums” ir 
priekšmets, ko ražotājs ir paredzējis 
izmantošanai kopā ar vienu vai vairākām 
konkrētām medicīniskām ierīcēm, lai 
noteiktā veidā darītu iespējamu vai 
atbalstītu ierīces(-ču) izmantošanu 
atbilstoši tai/tām paredzētajam 
uzdevumam(-iem);

Or. fr

Pamatojums

Formulējums „kas nav medicīniska ierīce” rada pamatu neviennozīmīgai interpretācijai, 
ciktāl medicīnisko ierīču piederumi ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā un norādīti 
1. panta 1. punkta 2. daļā kā „ierīces” līdzvērtīgi medicīniskām ierīcēm. Lai novērstu šo 
divdomību, frāze „kas nav medicīniska ierīce” jāsvītro no „medicīniskas ierīces piederuma” 
definīcijas.

Grozījums Nr. 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2) “medicīniskas ierīces piederums” ir 
priekšmets, kas nav medicīniska ierīce, bet 
ko ražotājs ir paredzējis izmantošanai kopā 
ar vienu vai vairākām konkrētām 
medicīniskām ierīcēm, lai noteiktā veidā 
darītu iespējamu vai atbalstītu ierīces(-ču) 
izmantošanu atbilstoši tai/tām 
paredzētajam uzdevumam(-iem) vai lai 
noteiktā veidā (-os) atbalstītu ierīces(-ču) 
medicīnisko funkcionalitāti, ņemot vērā 
tai/tām paredzēto uzdevumu(-us);

Or. en
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Grozījums Nr. 241
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) “estētiskam nolūkam paredzēta 
ierīce” ir jebkurš instruments, aparāts, 
iekārta, programmatūra, protēze, 
materiāls, viela vai cits priekšmets, ko 
ražotājs ir paredzējis lietošanai atsevišķi 
vai kombinētā veidā cilvēku fiziskās 
ārienes modificēšanai bez terapeitiska vai 
atjaunojoša nolūka, implantējot cilvēka 
ķermenī, piestiprinot acs ābola ārējai 
virsmai vai izmantojot audu vai šūnu 
reakcijas izraisīšanai ārējās vai iekšējās 
cilvēka ķermeņa daļās.
Tetovēšanā izmantojamie izstrādājumi un 
pīrsings netiek uzskatīts par estētiskam 
nolūkam paredzētu ierīci;

Or. fr

Pamatojums

Regulas piemērošanas jomā jāiekļauj arī estētiskam nolūkam paredzētās ierīces.

Grozījums Nr. 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) medicīnisko ierīču piederumiem, ko 
ražo dažādi ražotāji, jābūt apstiprinātām 
tipveida/standarta ierīcēm, lai 
nodrošinātu, ka to veiktspēja vienmēr un 
visur atbilstu specifikācijai un ka, ārstējot 
pacientus, tie tiktu lietoti atbilstoši 
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paredzētajam nolūkam;

Or. it

Grozījums Nr. 243
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “pēc pasūtījuma izgatavota ierīce” ir 
jebkura tikai konkrēta pacienta lietošanai 
paredzēta ierīce, kas ir īpaši izgatavota
atbilstoši rakstiskam priekšrakstam, kuru 
sniedzis ārsts, zobārsts vai jebkura cita 
saskaņā ar kvalifikāciju nacionālo tiesību 
aktu pilnvarota persona un kurā, šai 
personai uzņemoties atbildību, ir norādītas 
konkrētas konstruktīvās īpatnības.

3) “pēc pasūtījuma izgatavota ierīce” ir 
ierīce, kuru atbilstoši kvalificēts speciālists 
ir izgatavojis tikai konkrēta pacienta 
individuālām prasībām un vajadzībām. Jo 
īpaši pēc pasūtījuma var izgatavot ierīci
atbilstoši rakstiskam priekšrakstam, kuru 
sniedzis ārsts, zobārsts vai jebkura cita 
saskaņā ar kvalifikāciju nacionālo tiesību 
aktu pilnvarota persona un kurā, šai 
personai uzņemoties atbildību, ir norādītas 
konkrētā izstrādājuma konstruktīvās 
īpatnības. Tomēr par ierīcēm, kas 
izgatavotas pēc pasūtījuma, neuzskata 
masveidā ražotas ierīces, kuras 
nepieciešams pielāgot atbilstoši ārsta, 
zobārsta vai jebkura cita profesionāla 
lietotāja īpašajām prasībām, un ierīces, 
kuras masveidā rūpnieciski ražotas pēc 
ārstu, zobārstu vai citu pilnvarotu 
personu rakstiskajiem priekšrakstiem.

Or. de

Pamatojums

Definīcija, kur „pēc pasūtījuma izgatavota ierīce” ir definēta tikai kā ierīce, ko obligāti 
izraksta speciālists, ir pārāk ierobežojoša. Piemēram, dzirdes aparātu speciālisti regulāri 
izgatavo auss formai individuāli pielāgotus dzirdes aparātus (plastmasas veidojumus). Lai 
izgatavotu auss formai individuāli pielāgotus dzirdes aparātus, nav vajadzīga ārsta recepte, 
tāpēc definīcija attiecīgi ir jāgroza.
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Grozījums Nr. 244
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “aktīva ierīce” ir jebkura ierīce, kuras 
darbība ir atkarīga no elektroenerģijas 
avota vai cita tādas enerģijas avota, kas nav 
smaguma spēka tieši radīta, un kura 
darbojas, mainot enerģijas blīvumu vai 
enerģiju pārveidojot. Par aktīvām ierīcēm 
nav uzskatāmas ierīces, kuru uzdevums ir 
starp aktīvo ierīci un slimnieku pārvadīt 
enerģiju, vielas vai citus elementus, 
neradot tajos ievērojamas pārmaiņas.

4) “aktīva ierīce” ir jebkura ierīce, kuras 
darbība ir atkarīga no elektroenerģijas 
avota vai cita tādas enerģijas avota, kas nav 
cilvēka ķermeņa vai smaguma spēka tieši 
radīta, un kura darbojas, mainot enerģijas 
blīvumu vai enerģiju pārveidojot. Par 
aktīvām ierīcēm nav uzskatāmas ierīces, 
kuru uzdevums ir starp aktīvo ierīci un 
slimnieku pārvadīt enerģiju, vielas vai citus 
elementus, neradot tajos ievērojamas 
pārmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “aktīva ierīce” ir jebkura ierīce, kuras 
darbība ir atkarīga no elektroenerģijas 
avota vai cita tādas enerģijas avota, kas nav 
smaguma spēka tieši radīta, un kura 
darbojas, mainot enerģijas blīvumu vai 
enerģiju pārveidojot. Par aktīvām ierīcēm 
nav uzskatāmas ierīces, kuru uzdevums ir 
starp aktīvo ierīci un slimnieku pārvadīt 
enerģiju, vielas vai citus elementus, 
neradot tajos ievērojamas pārmaiņas.

4) “aktīva ierīce” ir jebkura ierīce, kuras 
darbība ir atkarīga no elektroenerģijas 
avota vai cita tādas enerģijas avota, kas nav 
cilvēka ķermeņa vai smaguma spēka tieši 
radīta, un kura darbojas, mainot enerģijas 
blīvumu vai enerģiju pārveidojot. Par 
aktīvām ierīcēm nav uzskatāmas ierīces, 
kuru uzdevums ir starp aktīvo ierīci un 
slimnieku pārvadīt enerģiju, vielas vai citus 
elementus, neradot tajos ievērojamas 
pārmaiņas.

Or. de
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Grozījums Nr. 246
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķu programmatūru uzskata par 
aktīvu ierīci;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 247
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 5. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par implantējamu ierīci uzskatāma arī 
jebkura ierīce, ko paredzēts klīniskas 
iejaukšanās ceļā daļēji ievadīt cilvēka 
ķermenī un kas pēc procedūras tur paliek 
vismaz 30 dienas;

Par implantējamu ierīci uzskatāma arī 
jebkura ierīce, ko paredzēts klīniskas 
iejaukšanās ceļā daļēji ievadīt cilvēka 
ķermenī un kas pēc procedūras tur paliek 
vismaz 30 dienas, izņemot jebkuru ierīci, 
kas ir paredzēta ievietošanai zobos un ir 
iekļauta IIa klasē, un tādēļ tai nepiemēro 
šīs regulas 16. panta noteikumus;

Or. en

Pamatojums

Implantējama ierīce, kas ir paredzēta ievietošanai zobos (zobu plombas), saskaņā ar šīs 
regulas 8. noteikumu, ir iekļauta IIa klasē. Nav zinātniska vai medicīniska iemesla tam, lai 
zobu plombām piemērotu prasības, kas attiecas uz implantējamām ierīcēm šīs regulas 
nozīmē, piemēram, 16. pantā ietvertajai prasībai pievienot implanta karti.

Grozījums Nr. 248
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 5. apakšpunkts – 3.daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par implantējamu ierīci uzskatāma arī 
jebkura ierīce, ko paredzēts klīniskas 
iejaukšanās ceļā daļēji ievadīt cilvēka 
ķermenī un kas pēc procedūras tur paliek 
vismaz 30 dienas;

Par implantējamu ierīci uzskatāma arī 
jebkura ierīce, ko paredzēts klīniskas 
iejaukšanās ceļā daļēji ievadīt cilvēka 
ķermenī un kas pēc procedūras tur paliek 
vismaz 30 dienas;

“implantējama ierīce” ir jebkura ierīce, 
tostarp ierīces, kas cilvēka organismā 
daļēji vai pilnībā absorbējas un kas ir 
paredzētas 

Or. en

Pamatojums

Zobu plombas, kas tiek ievietotas zobos, nevar uzskatīt par implantējamām ierīcēm. Taču 
zobu protēzes, kas tiek ievietotas žokļa kaulā (malējās žokļa kaula protēzes), ir uzskatāmas 
par implantējamām ierīcēm.

Grozījums Nr. 249
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “vienreiz lietojama ierīce” ir ierīce, ko 
paredzēts izmantot individuālam pacientam 
vienā vienīgā procedūrā.

8) “vienreiz lietojama ierīce” ir ierīce, ko 
paredzēts izmantot individuālam pacientam 
vienā vienīgā procedūrā un kas ir testēta, 
un kuras atkārtota lietošana ir pierādīta 
kā neiespējama.

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem jāsniedz detalizēti dati, kas pamatotu, kādēļ medicīniska ierīce nevar tikt atkārtoti 
izmantota vai kādēļ tās atkārtota izmantošana apdraudētu pacientu/lietotāju drošumu. Ja 
ierīces atkārtota izmantošana ir objektīvi pierādīta, medicīnisko ierīci nepārstrādā. Šis 
konkrētais noteikums palīdzēs izvairīties no pārmērīgas medicīnisko ierīču marķēšanas kā 
„vienreiz lietojama ierīce”, lai labāk varētu veikt pārstrādes uzraudzību.
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Grozījums Nr. 250
Nora Berra

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 8.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) “vienreizējai lietošanai paredzēta 
ierīce” ir ierīce, kas ir paredzēta lietošanai 
vienam pacientam vienā vienīgā 
procedūrā un kuras atkārtotas lietošanas 
neiespējamība nav pierādīta;

Or. en

Pamatojums

Paplašinot „vienreiz lietojamas ierīces” definīciju, ja nav pierādīts, ka vienreiz lietojamo 
ierīci nav iespējams lietot atkārtoti, pārstrādātājam jādod iespēja izlemt par iespēju to 
pārstrādāt, ja ir pierādīts, ka tas ir droši un saskaņā ar 15. panta prasībām. Attiecīgi jāmaina 
marķējumā norādāmā informācija un lietošanas instrukcija (kā noteikts I pielikuma 19.2. un 
19.3. punktā), lai atspoguļotu ieviestās atšķirības starp „vienreiz lietojamu ierīci” un 
„vienreizējai lietošanai paredzētu ierīci”.

Grozījums Nr. 251
Nora Berra

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 8.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8b) “vairākkārtīgi lietojama ierīce” ir 
ierīce, kas ir lietojama atkārtoti un kam 
jāpievieno informācija par atbilstošām 
procedūrām, kas jāievēro, lai varētu to 
atkārtoti lietot, tostarp informācija par 
tīrīšanu, dezinficēšanu, iepakošanu un 
attiecīgā gadījumā arī par sterilizēšanas 
metodi ierīcēm, kurām nepieciešama 
atkārtota sterilizēšana, kā arī par 
atkārtotas lietošanas reižu skaita 
ierobežojumiem;

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku skaidrību, un — atšķirībā no „vienreizējai lietošanai paredzētām 
ierīcēm” — ierīces, kuru atkārtotas lietošanas iespējamība ir pierādīta, jādefinē kā 
„vairākkārtīgi lietojamas ierīces”.

Grozījums Nr. 252
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) “darīt pieejamu tirgū” nozīmē, ka 
ierīci, kas nav pētāma ierīce, veicot 
komercdarbību, par samaksu vai par brīvu 
jebkādā veidā piegādā izplatīšanai, 
patēriņam vai lietošanai Savienības tirgū;

16) “darīt pieejamu tirgū” nozīmē, ka 
ierīci, kas nav pētāma ierīce, par samaksu 
vai par brīvu jebkādā veidā piegādā 
izplatīšanai, patēriņam vai lietošanai 
Savienības tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 19. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo vai pilnīgi atjauno ierīci,
vai nodrošina ierīces izstrādi, ražošanu vai
pilnīgu atjaunošanu un šo ierīci tirgo ar 
savu nosaukumu vai tirdzniecības zīmi.

19) “ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīgs par ierīces
ražošanu, izstrādi, iepakošanu un
marķēšanu vai kas ierīci pilnībā atjauno
un šo ierīci tirgo ar savu nosaukumu.

Or. cs

Grozījums Nr. 254
Mairead McGuinness
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 19. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo vai pilnīgi atjauno ierīci, 
vai nodrošina ierīces izstrādi, ražošanu vai 
pilnīgu atjaunošanu un šo ierīci tirgo ar 
savu nosaukumu vai tirdzniecības zīmi.

19) “ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo vai pilnīgi atjauno ierīci, 
vai nodrošina ierīces izstrādi, ražošanu vai 
pilnīgu atjaunošanu un šo ierīci tirgo ar 
savu nosaukumu vai tirdzniecības zīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 19. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo vai pilnīgi atjauno ierīci, 
vai nodrošina ierīces izstrādi, ražošanu vai 
pilnīgu atjaunošanu un šo ierīci tirgo ar 
savu nosaukumu vai tirdzniecības zīmi.

19) “ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīga par ierīces
izstrādi, ražošanu, iepakošanu un 
marķēšanu pirms tā ar šīs pašas personas 
nosaukumu tiek laista tirgū, neatkarīgi no 
tā, vai persona šīs operācijas veic pati vai 
arī personas vārdā tās veic trešā puse. 
Šajā regulā ražotājiem paredzētās 
saistības attiecas arī uz fiziskām vai 
juridiskām personām, kuras nodrošina 
viena vai vairāku gatavo izstrādājumu 
montāžu, iepakošanu, apstrādi, pilnīgu 
atjaunošanu vai marķēšanu un/vai to 
ierīces paredzētā uzdevuma piešķiršanu ar 
mērķi to piedāvāt tirgū ar pašas šīs 
personas nosaukumu vai tirdzniecības 
zīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 19. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo vai pilnīgi atjauno ierīci, 
vai nodrošina ierīces izstrādi, ražošanu vai 
pilnīgu atjaunošanu un šo ierīci tirgo ar 
savu nosaukumu vai tirdzniecības zīmi.

19) “ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo vai pilnīgi atjauno ierīci, 
vai nodrošina ierīces izstrādi, ražošanu vai 
pilnīgu atjaunošanu un šo ierīci tirgo ar 
savu nosaukumu.

Or. de

Pamatojums

Tirdzniecības zīmei nav tiesiskas saiknes ar jēdzienu „ražotājs”.

Grozījums Nr. 257
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 24. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

24) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe un kam ir likumīgas pilnvaras 
iesaistīties šādās darbībās;

Or. cs

Grozījums Nr. 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 24. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

24) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe vai ārstēšana;
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Or. en

Pamatojums

Nav pietiekami skaidri noteikts, kas ietilpst tādas iestādes kategorijā, kuras galvenais 
uzdevums ir „sabiedrības veselības veicināšana”, jo tas nekur nav definēts. Tādēļ, lai 
izvairītos no pārpratumiem un neskaidrībām, tas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 27. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28) “pārstrādāšana” ir ar lietotu ierīci 
veikts process, kura mērķis ir darīt 
iespējamu tās drošu atkārtotu lietošanu un 
kurā ietilpst tīrīšana, dezinficēšana, 
sterilizēšana un saistītas procedūras, kā arī 
lietotās ierīces tehniskā un funkcionālā 
drošuma testēšana un atjaunošana;

27) “pārstrādāšana” ir ar lietotu ierīci 
veikts process, kura mērķis ir darīt 
iespējamu tās drošu atkārtotu lietošanu un 
kurā ietilpst tīrīšana, dezinficēšana, 
sterilizēšana un saistītas procedūras, kā arī 
lietotās ierīces tehniskā un funkcionālā 
drošuma testēšana un atjaunošana; 
definīcija neietver regulāros ierīces 
apkopes pasākumus;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir šajā kategorijā neiekļaut regulāros apkopes pasākumus (piemēram, plaušu 
ventilētāju pārbaude slimnīcās).

Grozījums Nr. 260
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 31.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31a) “drošums” ir pacientam vai 
lietotājam nepieļaujama riska neesamība 
vai šāda riska novēršana;
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Or. de

Grozījums Nr. 261
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 32. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33) “klīniska izvērtēšana” ir ar ierīci 
saistītu klīnisku datu novērtēšana un 
analīze, ko veic, lai pārbaudītu ierīces 
drošumu un veiktspēju, to lietojot, kā 
paredzējis ražotājs;

32) “klīniska izvērtēšana” ir ar ierīci 
saistītu klīnisku datu novērtēšana un 
analīze, ko veic, lai pārbaudītu ierīces 
drošumu, veiktspēju un iedarbīgumu, to 
lietojot, kā paredzējis ražotājs;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34) “klīnisks pētījums” ir jebkāds 
sistemātisks pētījums par vienu vai 
vairākām pētāmām personām, ko veic, lai 
novērtētu ierīces drošumu vai veiktspēju.

33) “klīnisks pētījums” ir jebkāds 
sistemātisks pētījums par vienu vai 
vairākām pētāmām personām, ko veic, lai 
novērtētu ierīces drošumu, veiktspēju vai 
efektivitāti.

Or. de

Pamatojums

Veicot klīnisku pētījumu, ir jāpārbauda ne vien izstrādājuma drošums un veiktspēja, bet arī šā 
izstrādājuma iedarbīgums salīdzinājumā ar citiem ārstēšanas veidiem.

Grozījums Nr. 263
Mairead McGuinness
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 37. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

37) “atbalstītājs” ir persona, uzņēmums, 
iestāde vai organizācija, kas uzņemas 
atbildību par klīniska pētījuma 
ierosināšanu un pārvaldību, veikšanu vai 
finansēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 37. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

37) “atbalstītājs” ir persona, uzņēmums, 
iestāde vai organizācija, kas uzņemas 
atbildību par klīniska pētījuma 
ierosināšanu, pārvaldību, vadību un/vai 
finansēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 265
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 37. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

37) “atbalstītājs” ir persona, uzņēmums, 
iestāde vai organizācija, kas uzņemas 
atbildību par klīniska pētījuma 
ierosināšanu, pārvaldību vai finansēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 37.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37a) klīniskā pētījuma atbilstības 
pārbaudi veic kompetentā iestāde, lai 
pārbaudītu oficiālos dokumentus, 
iestādes, pierakstus, kā arī pārbaudītu 
pietiekama apdrošināšanas seguma 
esamību; šo pārbaudi var veikt pie 
atbalstītāja un/vai pētniecības iestādē vai 
arī citā vietā, kur kompetentā iestāde pēc 
saviem ieskatiem vēlas veikt pārbaudi;

Or. de

Pamatojums

Pretēji priekšlikumam regulai (COM(2012)0369, galīgā redakcija) šajā regulā nav iekļauti 
priekšlikumi prasībai attiecībā uz klīniskā pētījuma atbilstības pārbaudi. Tomēr ir jāpilda 
obligātie standarti.

Grozījums Nr. 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 39. apakšpunkts – 2. ievilkums – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) hospitalizācija vai hospitalizācijas 
paildzināšana,

iii) hospitalizācija vai pacienta 
hospitalizācijas paildzināšana,

Or. en

Pamatojums

Šī redakcija atbilst standarta ISO 14155:2011 „Par labu klīnisko praksi cilvēkiem paredzēto 
medicīnisko ierīču klīniskajā izpētē” tekstam.
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Grozījums Nr. 268
Peter Liese

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 39. apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– augļa distress, augļa bojāeja vai 
piedzimta anomālija vai iedzimts defekts;

– augļa distress, augļa bojāeja vai iedzimta
fiziska vai garīga nepilnība vai iedzimts 
defekts;

Or. en

Pamatojums

Personas ar invaliditāti un to pārstāvji uztver terminu „iedzimta anomālija” kā 
diskriminējošu. Tādēļ tas jāaizstāj ar citu formulējumu.

Grozījums Nr. 269
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 40. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41) “ierīces nepilnība” ir jebkura pētāmas 
ierīces identitātes, kvalitātes, ilgizturības, 
uzticamības, drošuma vai veiktspējas 
nepietiekamība, arī disfunkcija, lietošanas 
kļūmes vai ražotāja sniegtās informācijas 
nepietiekamība.

40) “ierīces nepilnība” ir jebkura pētāmas 
ierīces identitātes, kvalitātes, ilgizturības, 
uzticamības, drošuma vai veiktspējas 
nepietiekamība, arī disfunkcija vai ražotāja 
sniegtās informācijas nepietiekamība.

Or. de

Grozījums Nr. 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 43. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44) “incidents” ir jebkāda disfunkcija vai 
īpašību vai veiktspējas pasliktināšanās 
tādai ierīcei, kas darīta pieejama tirgū, 
jebkāda nepietiekamība ražotāja sniegtajā 
informācijā vai jebkāda neparedzama 
nevēlama blakusiedarbība;

43) “incidents” ir jebkāda disfunkcija vai 
īpašību vai veiktspējas pasliktināšanās 
tādai ierīcei, kas darīta pieejama tirgū, 
jebkāda nepietiekamība ražotāja sniegtajā 
informācijā vai jebkāda neparedzama 
nevēlama blakusiedarbība, tostarp ierīces 
lietošana neparedzētam nolūkam;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai pēc pašas iniciatīvas ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa 
atbilst “medicīniskas ierīces” vai 
“medicīniskas ierīces piederuma” 
definīcijai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Par konkrēta izstrādājuma tiesisko statusu lemj dalībvalstis; tas ir paredzēts arī 
8. apsvērumā. Turklāt, lai pieņemtu lēmumus par konkrētu izstrādājumu klasifikāciju, 
īstenošanas akti nav tiesiski atbilstīgi „tiesību akti”.

Grozījums Nr. 272
Nora Berra

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai pēc pašas iniciatīvas ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“medicīniskas ierīces” vai “medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

1. Komisija pēc pašas iniciatīvas var 
noteikt vai pēc dalībvalsts pieprasījuma tai 
ar īstenošanas aktiem jānosaka, vai 
konkrēts izstrādājums, to kategorija vai 
grupa atbilst “medicīniskas ierīces” vai 
“medicīniskas ierīces piederuma” 
definīcijai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai pēc pašas iniciatīvas ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“medicīniskas ierīces” vai “medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai pēc pašas iniciatīvas un pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem ražotājiem, 
ņemot vērā apsvērumus attiecībā uz 
pacientu drošību vai jaunākos zinātnes 
atzinumus, ar īstenošanas aktiem var 
noteikt, vai konkrēts izstrādājums, to 
kategorija vai grupa atbilst “medicīniskas 
ierīces” vai “medicīniskas ierīces 
piederuma” definīcijai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

Or. de

Pamatojums

Lai medicīnisko ierīču ražotājiem nodrošinātu pietiekamu tiesisko noteiktību, ir jāparedz, 
kādos gadījumos Komisija var veikt pārbaudi. Ekspertu komitejai, kas veic pārbaudi, pirms 
lēmuma pieņemšanas būtu jāprasa attiecīgajam ražotājam iesniegt atzinumu un — vajadzības 
gadījumā — citus zinātniskus dokumentus.
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Grozījums Nr. 274
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai pēc pašas iniciatīvas ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“medicīniskas ierīces” vai “medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

1. Komisija pēc pašas iniciatīvas var 
noteikt vai pēc dalībvalsts pieprasījuma tai 
ar īstenošanas aktiem jānosaka, vai 
konkrēts izstrādājums, to kategorija vai 
grupa atbilst “medicīniskas ierīces” vai 
“medicīniskas ierīces piederuma” 
definīcijai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai pēc pašas iniciatīvas ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“medicīniskas ierīces” vai “medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai apspriežoties ar dalībvalstīm ar
īstenošanas aktiem var noteikt, vai 
konkrēts izstrādājums, to kategorija vai 
grupa atbilst “medicīniskas ierīces” vai 
“medicīniskas ierīces piederuma” 
definīcijai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Anja Weisgerber
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai pēc pašas iniciatīvas ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“medicīniskas ierīces” vai “medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
un pēc apspriešanās ar Medicīnisko 
izstrādājumu koordinācijas grupu un 
attiecīgajiem ražotājiem ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts jauna 
veida izstrādājums, jauna to kategorija vai 
jauna grupa atbilst “medicīniskas ierīces” 
vai “medicīniskas ierīces piederuma” 
definīcijai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā. Šo punktu 
nepiemēro jau apstiprinātiem 
izstrādājumiem.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis nosaka katra konkrēta izstrādājuma kategoriju. Turklāt uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, vajadzīga tiesiskā noteiktība. Šādu tiesisko noteiktību Komisija tikai pēc savas 
iniciatīvas nevar nodrošināt.

Grozījums Nr. 277
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai pēc pašas iniciatīvas ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“medicīniskas ierīces” vai “medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
un apspriežoties ar MDCG ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“medicīniskas ierīces” vai “medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.
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Or. en

Pamatojums

Ierīču klasifikācija un jebkāda to modifikācija jāveic, pamatojoties uz rūpīgu izvērtējumu, kas 
paredz apspriešanos ar MDCG, nevis tikai un vienīgi pēc Komisijas iniciatīvas.

Grozījums Nr. 278
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu izstrādājumu 
zinātniskās klasifikācijas procedūru, 
Komisija pēc 1. punktā minētās 
apspriešanās procedūras izstrādā 
pamatnostādnes.

Or. de

Pamatojums

Panta 1. punkta papildinājums.

Grozījums Nr. 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka dalībvalstis, lai 
noteiktu izstrādājuma, to kategorijas vai 
grupas attiecīgo tiesisko statusu, apmainās 
ar speciālajām zināšanām tādās jomās kā 
medicīniskās ierīces, in vitro diagnostikas 
medicīniskās ierīces, zāles, cilvēka audi un 
šūnas, kosmētikas līdzekļi, biocīdi, pārtika 
un, ja vajadzīgs, citi produkti.

2. Komisija nodrošina, ka dalībvalstis un 
attiecīgās ieinteresētās personas, tostarp 
pacientu grupas, lai noteiktu izstrādājuma, 
to kategorijas vai grupas attiecīgo tiesisko 
statusu, apmainās ar speciālajām 
zināšanām tādās jomās kā medicīniskās 
ierīces, in vitro diagnostikas medicīniskās 
ierīces, zāles, cilvēka audi un šūnas, 
kosmētikas līdzekļi, biocīdi, pārtika un, ja 
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vajadzīgs, citi produkti.

Or. en

Pamatojums

Pacienti ir tie, kuri lieto šīs ierīces ikdienā, un tiem ir atšķirīgs redzējums attiecībā uz riska 
un ieguvumu bilanci.

Grozījums Nr. 280
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka dalībvalstis, lai 
noteiktu izstrādājuma, to kategorijas vai 
grupas attiecīgo tiesisko statusu, apmainās 
ar speciālajām zināšanām tādās jomās kā 
medicīniskās ierīces, in vitro diagnostikas 
medicīniskās ierīces, zāles, cilvēka audi un 
šūnas, kosmētikas līdzekļi, biocīdi, pārtika
un, ja vajadzīgs, citi produkti.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt “uz robežlīnijas esošo”
izstrādājumu tiesisko statusu, pamatojoties 
uz tādas ES starpnozaru ekspertu grupas 
atzinumu, kura sastāv no ekspertiem tādās 
jomās kā medicīniskās ierīces, in vitro 
diagnostikas medicīniskās ierīces, zāles, 
cilvēka audi un šūnas, kosmētikas līdzekļi, 
biocīdi un pārtika. Šie īstenošanas akti 
jāpieņem saskaņā ar 88. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ar īstenošanas aktiem, 
pamatojoties uz faktisko risku un 
derīgiem zinātniskiem pierādījumiem. 
nosaka tādu izstrādājumu vai 
izstrādājumu grupu riska pakāpi, kuras 
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sastāv no vielām vai no vielu 
kombinācijas, ko ir paredzēts pa ķermeņa 
atveri vai caur tā virsmu ievadīt cilvēka 
organismā, un kuras starpnozaru 
ekspertu grupa uzskata par medicīniskām 
ierīcēm. Šie īstenošanas akti jāpieņem 
saskaņā ar 88. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vienā un tajā pašā veselības iestādē 
ražotas un izmantotas ierīces uzskata par 
ekspluatācijā nodotām ierīcēm. Ja šo ierīču 
ražošanu un izmantošanu reglamentē 
veselības iestādes vienotā kvalitātes 
pārvaldības sistēma, uz tām nav attiecināmi 
18. pantā minētie noteikumi par CE zīmi 
un 23.–27. pantā noteiktie pienākumi.

4. Vienā un tajā pašā veselības iestādē 
ražotas un izmantotas ierīces uzskata par 
ekspluatācijā nodotām ierīcēm. Ja šo ierīču 
ražošanu un izmantošanu reglamentē 
veselības iestādes vienotā kvalitātes 
pārvaldības sistēma, uz tām nav attiecināmi 
18. pantā minētie noteikumi par CE zīmi 
un 23., 26. un 27. pantā noteiktie 
pienākumi.

Or. en

Pamatojums

Lai paaugstinātu pacientu drošību, ir svarīgi nodrošināt pilnīgu vienā un tajā pašā veselības 
iestādē izmantoto izstrādājumu izsekojamību un pārredzamību. Tādēļ šīm ierīcēm pilnībā 
jāpiemēro arī 24. pants („Ierīces unikālā identifikatora sistēma”) un 25. pants („Ierīču un 
uzņēmēju reģistrācijas elektroniskā sistēma”) tāpat, kā tie ir piemērojami jebkurām citām 
ierīcēm, ko izmanto ārpus vienas un tās pašas veselības iestādes.

Grozījums Nr. 283
Milan Cabrnoch

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

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

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 285
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīce, kas fiziskai personai vai 
Savienībā dibinātai juridiskai personai 
piedāvāta, izmantojot informācijas 
sabiedrības pakalpojumu, kurš definēts 
Direktīvas 98/34/EK 1. panta 2. punktā, 

1. Ierīce, kas fiziskai personai vai 
Savienībā dibinātai juridiskai personai 
piedāvāta, izmantojot informācijas 
sabiedrības pakalpojumu, kurš definēts 
Direktīvas 98/34/EK 1. panta 2. punktā, 
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vēlākais tirgū laišanas brīdī atbilst šīs 
regulas prasībām.

vēlākais līdz tirgū laišanas dienai atbilst šīs 
regulas prasībām.

Or. sl

Pamatojums

ES direktīvās ir izmantotas dažādas terminu „laišana tirgū” un „darīt pieejamu tirgū” 
definīcijas. Ierīcēm jāatbilst regulai uzreiz, kad tās ir laistas tirgū (neatkarīgi no tā, vai tās 
nonāk pie gala lietotāja vai krājumos noliktavā).

Grozījums Nr. 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pakalpojumu sniedzējiem, kuri
nodrošina distances saziņu, saņemot 
kompetentās iestādes pieprasījumu, ir 
pienākums atklāt detalizētus datus par 
struktūrām, kas ir iesaistītas 
tālpārdošanā.

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 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.
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Grozījums Nr. 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Jānosaka aizliegums tādu
izstrādājumu laišanai tirgū, 
ekspluatācijai, izplatīšanai, piegādei un 
pieejamības nodrošināšanai, kuru 
nosaukumi, marķējums vai lietošanas 
instrukcijas var maldināt lietotājus par 
izstrādājuma īpašībām un iedarbību šādā 
veidā:
a) piedēvējot izstrādājumiem tādas 
īpašības, funkcijas un iedarbību, kādas 
tiem nav; 
b) radot maldīgu priekšstatu par to, ka, 
izmantojot šo izstrādājumu, ārstēšana vai 
diagnoze noteikti būs veiksmīga, vai 
neinformējot par iespējamu risku, kas ir 
saistīts ar izstrādājuma lietošanu atbilstīgi 
paredzētajam lietojumam vai lietojot to 
ilgāk, nekā paredzētajā laika periodā;
c) apgalvojot, ka izstrādājumam ir tādi 
lietojumi vai īpašības, kas nav 
apliecinātas atbilstības novērtējumā.
Reklāmas materiāli, prezentācijas un 
informācija par izstrādājumiem nedrīkst 
ietvert šī punkta pirmajā daļā minētos 
maldinošos datus.

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 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
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z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Grozījums Nr. 288
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 XIII pielikumā 
aprakstīto klīnisko izvērtēšanu un klīnisko
pēckontroli pēc laišanas tirgū pieņemt 
kopīgu tehnisku specifikāciju (KTS). KTS 
pieņem, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 88. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

1. Ja saskaņotu standartu nav, Komisija ir 
pilnvarota attiecībā uz I pielikumā 
izklāstītajām vispārīgajām drošuma un 
veiktspējas prasībām, II pielikumā 
izklāstīto tehnisko dokumentāciju vai 
XIII pielikumā aprakstīto klīnisko 
izvērtēšanu un klīnisko pēckontroli pēc 
laišanas tirgū pieņemt kopīgu tehnisku 
specifikāciju (KTS). KTS pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
88. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Nora Berra

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 XIII pielikumā 
aprakstīto klīnisko izvērtēšanu un klīnisko 
pēckontroli pēc laišanas tirgū pieņemt 

1. Ja saskaņotu standartu nav vai arī ja ir 
nepieciešams novērst apdraudējumus 
sabiedrības veselībai, Komisija ir 
pilnvarota attiecībā uz I pielikumā 
izklāstītajām vispārīgajām drošuma un 
veiktspējas prasībām, II pielikumā 
izklāstīto tehnisko dokumentāciju vai 
XIII pielikumā aprakstīto klīnisko 
izvērtēšanu un klīnisko pēckontroli pēc 



PE510.741v01-00 88/92 AM\935943LV.doc

LV

kopīgu tehnisku specifikāciju (KTS). KTS 
pieņem, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 88. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

laišanas tirgū pieņemt kopīgu tehnisku 
specifikāciju (KTS). KTS pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
88. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Mairead McGuinness

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 XIII pielikumā 
aprakstīto klīnisko izvērtēšanu un klīnisko 
pēckontroli pēc laišanas tirgū pieņemt 
kopīgu tehnisku specifikāciju (KTS). KTS 
pieņem, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 88. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

1. Ja saskaņotu standartu nav vai arī ja ir 
nepieciešams novērst apdraudējumus 
sabiedrības veselībai, Komisija ir 
pilnvarota attiecībā uz I pielikumā 
izklāstītajām vispārīgajām drošuma un 
veiktspējas prasībām, II pielikumā 
izklāstīto tehnisko dokumentāciju vai 
XIII pielikumā aprakstīto klīnisko 
izvērtēšanu un klīnisko pēckontroli pēc 
laišanas tirgū pieņemt kopīgu tehnisku 
specifikāciju (KTS). KTS pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
88. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Standartu saskaņošanas procesā tiek noteikts, kuras regulas pamatprasības tiek izpildītas, 
nodrošinot atbilstību standarta normām. Komisija nosaka, kuri standarti ir saskaņoti. Ja 
standarts vairs neatspoguļo faktisko stāvokli, Komisija to izslēdz no saskaņoto standartu 
kopuma un tas ir jāpārskata kompetentai iestādei. Tādēļ, 7. panta 1. punktā ietvertais teikums 
„... vai arī ja attiecīgie saskaņotie standarti nav pietiekami, ...” var radīt pārpratumu.

Grozījums Nr. 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini
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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 XIII pielikumā 
aprakstīto klīnisko izvērtēšanu un klīnisko 
pēckontroli pēc laišanas tirgū pieņemt 
kopīgu tehnisku specifikāciju (KTS). KTS 
pieņem, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 88. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

1. Ja saskaņotu standartu nav, Komisija ir 
pilnvarota attiecībā uz I pielikumā 
izklāstītajām vispārīgajām drošuma un 
veiktspējas prasībām, II pielikumā 
izklāstīto tehnisko dokumentāciju vai 
XIII pielikumā aprakstīto klīnisko 
izvērtēšanu un klīnisko pēckontroli pēc 
laišanas tirgū pieņemt kopīgu tehnisku 
specifikāciju (KTS). KTS pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
88. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

KTS jāizstrādā vienīgi tādā gadījumā, ja nav standartu. Ja standarts ir publicēts ES 
„Oficiālajā Vēstnesī”, tas tiek uzskatīts par pietiekamu pasākumu atbilstības prezumpcijas 
nodrošināšanai ar attiecīgajām vispārējām drošuma un veiktspējas prasībām. Izveidojot KTS, 
kas būtu derīgs tikai attiecībā uz ES nolūkā aizstāt saskaņotu standartu, tiktu radītas 
neatbilstības starp noteikumiem pasaules un ES līmenī. Līdz ar to samazinātos ES pacientu 
iespējas izmantot ieguvumus, ko sniedz novatoriskas tehnoloģijas, un tas varētu kaitēt mazo 
ES uzņēmumu iespējām eksportēt savus novatoriskos izstrādājumus.

Grozījums Nr. 292
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pieņemot 1. punktā minētos KTS, 
Komisija nedrīkst apdraudēt Eiropas 
standartizācijas sistēmas saskaņotību. 
KTS ir saskaņoti, ja tie nav pretrunā 
Eiropas standartiem, proti, ja tie attiecas 
uz jomām, kurās nav saskaņoto standartu, 
ja nav paredzama jaunu Eiropas 
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standartu pieņemšana atbilstošā laika 
periodā, ja esošie standarti nav ieviesti 
tirgū vai ja šie standarti ir morāli 
novecojuši, vai ja saskaņā ar vigilances 
vai uzraudzības datiem ir pierādīts, ka tie 
nepārprotami ir nepietiekami, kā arī, ja 
atbilstošā laika periodā nav paredzama 
tehnisko specifikāciju transponēšana 
Eiropas standartizācijas dokumentos.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ir jānodrošina, lai Komisija
gadījumos, kad nav vajadzīgo standartu 
un/vai ja to trūkumus skaidri norāda 
kompetentās iestādes vai speciālisti, 
varētu pilnvarot speciālistus ierosināt 
grozījumus šajā konkrētajā jomā.
Šajā regulā tas jāparedz īstenošanas aktu 
veidā.

Or. de

Pamatojums

Neatkarīgiem ekspertiem katram augsta riska kategorijas medicīniskajam izstrādājumam 
jāizstrādā īpaši, starptautiski klīniskie izstrādājuma standarti, ko piemēro jaunu izstrādājumu 
novērtēšanas kritērijiem un izvēloties atbilstīgāko novērtējumu konkrētam produktam pirms 
laišanas tirgū.

Grozījums Nr. 294
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja jaunu medicīnisko ierīču ražotāji 
iesniedz pieteikumu tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai un to rīcībā nav konkrētu 
atsauces standartu, Komisija apspriežas 
ar visām dalībvalstu iestādēm un iesniedz 
jaunos standartus neatkarīgu ekspertu 
grupai. Ekspertu grupa iepazīstas ar visu 
attiecīgo zinātnisko literatūru un ņem 
vērā mazākumgrupu viedokļus. Tiem 
jābūt norādītiem ekspertu grupas 
sniegtajā atzinumā un par to jāinformē 
medicīnas speciālisti un pacienti.

Or. fr

Grozījums Nr. 295
Nora Berra

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija pieņem 1. punktā minētos 
KTS pēc apspriešanās ar MDCG, kurā 
piedalās arī Eiropas standartizācijas 
organizāciju pārstāvis.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzskata, ka 1. punktā minētajām KTS 
atbilstīgas ierīces atbilst šīs regulas 
prasībām, ko aptver minētās KTS vai to 
daļas.

2. Uzskata, ka 1. punktā minētajām KTS 
atbilstīgas ierīces atbilst šīs regulas 
prasībām, ko aptver minētās KTS vai to 
daļas.
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KTS tehnisko saturu izstrādā, izmantojot 
tādu ieinteresēto personu pietiekamu 
atbalstu, uz kurām attiecas KTS, un tā, lai 
tas neskartu standartu un norādījumu 
izstrādi.

Or. en


