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Grozījums Nr. 238
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klasificēšana un atbilstības novērtēšana Klasificēšana, tirdzniecības atļauja un 
atbilstības novērtēšana

Or. en

Grozījums Nr. 239
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīces, ņemot vērā to paredzēto 
uzdevumu un tām raksturīgos riskus, iedala 
A, B, C un D klasē. Klasificēšanu veic 
saskaņā ar VII pielikumā izklāstītajiem 
klasifikācijas kritērijiem.

1. Ierīces, ņemot vērā to paredzēto 
uzdevumu, jaunieviesumu, sarežģītību un 
tām raksturīgos riskus, iedala A, B, C un 
D klasē. Klasificēšanu veic saskaņā ar 
VII pielikumā izklāstītajiem klasifikācijas 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V nodaļa III nodaļa
Klasificēšana un atbilstības novērtēšana Tirdzniecības atļauja un atbilstības 

novērtēšana

Or. en

Grozījums Nr. 241
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – 1. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. iedaļa. Klasificēšana II nodaļa
Klasificēšana

Or. en

Grozījums Nr. 242
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – 1.a iedaļa – 39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a iedaļa. Tirdzniecības atļauja
39.a pants

Vispārīgi principi attiecībā uz 
tirdzniecības atļauju

1. Nevienu no inovatīvām D klases 
ierīcēm nedrīkst laist Savienības tirgū, 
izņemot, ja centralizētas procedūras 
kārtībā, kas minēta 39.c pantā, un 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem ir 
piešķirta tirdzniecības atļauja.
2. Nevienu no neinovatīvām D klases 
ierīcēm nedrīkst laist dalībvalsts tirgū, 
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izņemot, ja attiecīgās dalībvalsts 
kompetentā iestāde decentralizētas 
procedūras kārtībā, kas minēta 
39.d pantā, un saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem ir piešķīrusi valsts 
tirdzniecības atļauju.
3. Atkāpjoties no šā panta 2. punktā 
minētā, ražotājs var izlemt pieteikties 
tirdzniecības atļaujas saņemšanai saskaņā 
ar centralizēto procedūru, kas paredzēta 
šā panta 2. punktā minētajām ierīcēm.
4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 85. pantu, lai 
grozītu šā panta 1. punktā minēto 
sarakstu, ņemot vērā tehnikas attīstību.
5. Ierīcēm, kas minētas šā panta 1. un 
2. punktā un kuras ir jau laistas 
Savienības tirgū šīs regulas spēkā 
stāšanās dienā, no to sertifikāta derīguma 
termiņa beigām ir jābūt izsniegtai 
tirdzniecības atļaujai saskaņā ar šajā 
iedaļā izklāstīto procedūru.
6. Tirdzniecības atļauja, kas piešķirta 
saskaņā ar šajā iedaļā minēto, ir derīga 
piecus gadus.
Pēc iepriekš minētā piecu gadu termiņa 
tirdzniecības atļauju var atjaunot, 
pamatojoties uz aģentūras veiktu riska un 
ieguvumu samēra atkārtotu novērtējumu.
7. Visus tirdzniecības atļauju pieteikumus 
un saskaņā ar 39.c, 39.d, 39.e un 
39.f pantā minētajiem noteikumiem 
izsniegtās tirdzniecības atļaujas, kā arī 
39.b pantā minēto informāciju Komisija 
vai attiecīgā gadījumā dalībvalstis 
nekavējoties un ne vēlāk kā 15 dienu laikā 
pēc saņemšanas ievada 39.b panta 
1. punktā minētajā elektroniskajā sistēmā.
Pirms tiek izskatīts pieteikums attiecībā uz 
medicīnisku ierīci, 41.c pantā minētā 
Medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komiteja vai attiecīgās dalībvalsts 
kompetentā iestāde pārbauda, vai 
attiecībā uz to pašu medicīnisko ierīci nav 
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iesniegts cits pieteikums.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – 1.a iedaļa – 39.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.b pants
Tirdzniecības atļauju elektroniskā sistēma
1. Sadarbībā ar dalībvalstīm Komisija 
izveido un pārvalda elektronisku 
reģistrācijas sistēmu, kurā reģistrē 
tirdzniecības atļauju pieteikumus un 
saskaņā ar šajā iedaļā minētajiem 
noteikumiem piešķirtās tirdzniecības 
atļaujas, kā arī nolūkā salīdzināt un 
apstrādāt šādu informāciju:
– ražotāja nosaukums,
– medicīniskās ierīces nosaukums un 
riska klase,
– piemērojamā procedūra,
– decentralizētas procedūras gadījumā 
dalībvalsts, kurā ražotājs ir iesniedzis 
pieteikumu,
– dokumentācija, ko iesniedz kopā ar 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu,
– medicīniskās ierīces novērtējuma 
ziņojums, kas izsniegts tirdzniecības 
atļaujas procedūras laikā,
– tirdzniecības atļaujas apstiprinājuma 
izsniegšanas datums un, ja tas atšķiras, 
datums, kurā ierīce tiek laista tirgū,
– cita informācija par tirdzniecības 
atļaujas apturēšanu vai atsaukšanu.
2. Elektroniskajā sistēmā salīdzināto un 
apstrādāto informāciju, kas saistīta ar 
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39.c pantā minēto centralizēto procedūru, 
Eiropas Zāļu aģentūra ieraksta 
elektroniskajā reģistrācijas sistēmā.
Elektroniskajā sistēmā salīdzināto un 
apstrādāto informāciju, kas saistīta ar 
39.d pantā minēto decentralizēto 
procedūru, dalībvalstis ieraksta 
elektroniskajā reģistrācijas sistēmā.
3. Ja minētā informācija ir jāatjaunina 
saistībā ar ierīces laišanu tirgū, par 
ierīces apturēšanu vai atsaukšanu no 
tirgus ražotājs nekavējoties informē 
aģentūru vai attiecīgā gadījumā valsts 
kompetento iestādi, kura nekavējoties 
atjaunina informāciju elektroniskajā 
sistēmā.
4. Elektroniskajā sistēmā salīdzinātā un 
apstrādātā informācija, kas saistīta ar 
tirdzniecības atļauju pieteikumiem, ir 
pieejama vienīgi dalībvalstīm, aģentūrai 
un Komisijai.
Elektroniskajā sistēmā salīdzinātā un 
apstrādātā informācija, kas saistīta ar 
piešķirtajām tirdzniecības atļaujām, ir 
jādara zināma atklātībai.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – 1.a iedaļa – 39.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.c pants
Centralizētā procedūra

1. Saskaņā ar 39.d panta noteikumiem 
tiek izveidota In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komiteja. Tā ir Eiropas Zāļu aģentūras 
struktūrvienība.
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2. In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komiteja atbild par 
aģentūras atzinuma sagatavošanu ikvienā 
jautājumā par to pieteikumu 
pieņemamību, kas iesniegti atbilstoši 
centralizētajai procedūrai, saistībā ar 
atļaujas laist tirgū D klases ierīces 
piešķiršanu, grozīšanu, apturēšanu vai 
atcelšanu.
3. Katrā pieteikumā, kas iesniegts par 
39.a panta 1. punktā minētu ierīci,
attiecīgā gadījumā sniedz VII, IX un 
X pielikumā minētās ziņas un 
dokumentus.
4. Kopā ar pieteikumu aģentūrai 
pārskaita maksājumu par pieteikuma 
izskatīšanu.
5. Aģentūra nodrošina, ka In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komitejas atzinums tiek 
sniegts 210 dienu laikā pēc derīga 
pieteikuma saņemšanas.
Pēc pieteikuma saņemšanas Medicīnisko 
ierīču atļauju izsniegšanas komitejas 
rīcībā ir vismaz 80 dienas, lai analizētu 
zinātniskos datus, kas minēti 
dokumentācijā, kura iesniegta kopā ar 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu. Pēc 
pienācīgi pamatota In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komitejas pieprasījuma aģentūra iepriekš 
minēto periodu var pagarināt.
6. Vienu reizi komiteja var pieprasīt 
ražotājam sniegt papildu informāciju, kas 
zinātniski pamatotu iemeslu dēļ ir 
nepieciešama, lai novērtētu tirdzniecības 
atļaujas pieteikumu. Cita starpā var 
pieprasīt paraugus vai ražotāja telpu 
apmeklējumu. Ja šāds pieprasījums ir 
bijis, šā panta 5. punktā minēto periodu 
aptur līdz pieprasītās papildu informācijas 
saņemšanai.
7. Apspriežoties ar aģentūru un 
dalībvalstīm, kā arī ieinteresētajām 
pusēm, Komisija sagatavo sīki izstrādātus 
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norādījumus par kārtību, kādā ir 
noformējami atļauju pieteikumi.
8. Ja In vitro diagnostikas medicīnisko 
ierīču atļauju izsniegšanas komiteja 
uzskata to par nepieciešamu pieteikuma 
izskatīšanas pabeigšanai, tā var pieprasīt, 
lai pieteikuma iesniedzējam tiktu veikta 
īpaša attiecīgās ierīces ražotnes pārbaude.
Šādu pārbaudi veic, iepriekš par to 
nepaziņojot.
Dalībvalsts atbilstoši kvalificēti inspektori 
veic pārbaudi šā panta 5. punktā 
noteiktajā termiņā. Inspektorus var 
pavadīt referents vai eksperts, ko 
izraudzījusies In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komiteja.
9. Aģentūra nekavējoties informē 
pieteikuma iesniedzēju, ja In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komitejas atzinumā ir 
norādīts, ka
a) pieteikums neatbilst šajā regulā 
noteiktajiem atļaujas piešķiršanas 
kritērijiem;
b) dokumentācija, kas iesniegta kopā ar 
pieteikumu, neatbilst šīs regulas 
noteikumiem vai ir jāgroza, vai 
jāpapildina;
c) tirdzniecības atļauja ir piešķirama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus;
d) tirdzniecības atļauja attiecīgai 
medicīniskai ierīcei ir jāatsaka, ja šī ierīce 
neatbilst regulas prasībām.
10. Pieteikuma iesniedzējs 15 dienu laikā 
pēc 9. punktā minētā atzinuma 
saņemšanas var rakstveidā paziņot 
aģentūrai par savu nodomu pieprasīt 
atzinuma atkārtotu pārbaudi. Tādā 
gadījumā pieteikuma iesniedzējs 60 dienu 
laikā pēc atzinuma saņemšanas nosūta 
aģentūrai sīki izstrādātu pieprasījuma 
pamatojumu.
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Pēc pieprasījuma pamatojuma 
saņemšanas In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komiteja 60 dienu laikā pārskata savu 
atzinumu atbilstoši nosacījumiem, kas 
izklāstīti Regulas (EK) Nr. 726/2004 
62. panta 1. punkta ceturtajā daļā.
Slēdziena pamatojumu pievieno galīgajam 
atzinumam.
11. Piecpadsmit dienu laikā pēc atzinuma 
pieņemšanas aģentūra In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komitejas galīgo atzinumu 
nosūta Komisijai, dalībvalstīm un 
pieteikuma iesniedzējam, papildinot to ar 
ziņojumu, kurā aprakstīts In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komitejas veiktais ierīces 
novērtējums, kā arī sniegts slēdziena 
pamatojums.
12. Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc 
aģentūrai iesniegtu tirdzniecības atļaujas 
pieteikumu, pirms par to ir sniegts 
atzinums, pieteikuma iesniedzējs šāda 
atsaukuma iemeslus paziņo aģentūrai.
Aģentūra šo informāciju dara zināmu 
atklātībai un publicē novērtējuma 
ziņojumu, ja tas ir pieejams, pēc tam, kad 
ir dzēsta visa komerciāli konfidenciālā 
rakstura informācija.
13. Pēc šā panta 11. punktā minētā 
atzinuma saņemšanas Komisija 15 dienās 
sagatavo par pieteikumu pieņemamā 
lēmuma projektu.
Ja lēmuma projekts atšķiras no aģentūras 
atzinuma, Komisija pievieno arī 
paskaidrojumu, kurā sīki izklāstīti šo 
atšķirību iemesli.
Lēmuma projektu nosūta dalībvalstīm un 
pieteikuma iesniedzējam.
Dalībvalstu rīcībā ir 22 dienas, lai 
nosūtītu Komisijai savus rakstveida 
apsvērumus par lēmuma projektu. Tomēr, 
ja lēmums jāpieņem steidzami, In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču komitejas 
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priekšsēdētājs var noteikt īsāku termiņu 
saskaņā ar attiecīgo steidzamības pakāpi.
Šis termiņš nevar būt īsāks par piecām 
dienām, izņemot ārkārtējus gadījumus.
14. Dalībvalstis var rakstveidā pieprasīt 
apspriest šā panta 13. punktā minēto 
lēmuma projektu In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komitejas pilnsapulcē, sīki izklāstot šāda 
pieprasījuma iemeslus.
Ja saskaņā ar Komisijas atzinumu 
dalībvalsts rakstveida apsvērumi izraisa 
jaunus svarīgus zinātniska un tehniska 
rakstura jautājumus, kam nav pievērsta 
uzmanība aģentūras nosūtītajā atzinumā, 
In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
komitejas priekšsēdētājs aptur procedūru 
un nosūta pieteikumu aģentūrai papildu 
izskatīšanai.
15. Komisija 30 dienu laikā pēc 84. panta 
3. punktā minētās pārbaudes procedūras 
beigām pieņem galīgo lēmumu.
16. Tirdzniecības atļaujas atteikums 
nozīmē aizliegumu Savienības tirgū laist 
39.a panta 1. punktā minētās ierīces.
17. Pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
tirdzniecības atļaujas turētājs informē 
aģentūru par ierīces faktiskās tirgū 
laišanas datumiem dalībvalstīs, ņemot 
vērā dažādos atļautos noformēšanas 
veidus.
18. Tirdzniecības atļaujas turētājs informē 
arī aģentūru, ja izstrādājuma laišana 
tirgū uz laiku vai pastāvīgi tiek 
pārtraukta, kā arī sniedz medicīniska 
un/vai ekonomiska rakstura pamatojumu 
par šādu rīcību.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Dagmar Roth-Behrendt
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Regulas priekšlikums
5. nodaļa – 1.a iedaļa – 39.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.d pants
In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 

atļauju izsniegšanas komiteja 
1. In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komitejas sastāvā ir:
a) viens loceklis un viens aizstājējs, kuru 
izraugās katra dalībvalsts atbilstoši šā 
panta 3. punktam;
b) seši locekļi, kurus izraugās Komisija, 
pamatojoties uz publisku uzaicinājumu 
izteikt ieinteresētību, lai nodrošinātu to, 
ka komitejā ir pieejama atbilstīga pieredze 
medicīnisko ierīču jomā;
c) viens loceklis un viens aizstājējs, kurus 
izraugās Komisija, pamatojoties uz 
publisku uzaicinājumu izteikt 
ieinteresētību, un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu, lai būtu pārstāvēti 
veselības aprūpes speciālisti;
d) viens loceklis un viens aizstājējs, kurus 
izraugās Komisija, pamatojoties uz 
publisku uzaicinājumu izteikt 
ieinteresētību, un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu, lai būtu pārstāvētas 
pacientu organizācijas.
Aizstājēji pārstāv locekļus viņu 
prombūtnes laikā un balso viņu vietā. Šā 
punkta a) apakšpunktā minētos 
aizstājējus var izraudzīties, lai viņi 
darbojas kā referenti saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 62. pantu.
2. Savus pienākumus In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komitejā viena dalībvalsts 
var deleģēt citai dalībvalstij. Katra 
dalībvalsts var pārstāvēt ne vairāk kā 
vienu citu dalībvalsti.
3. In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komiteju locekļus un 
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aizstājējus izraugās, pamatojoties uz to 
attiecīgajām zināšanām in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču jomā, lai 
nodrošinātu speciālistu kvalifikācijas 
augstāko līmeni un plašu attiecīgās 
kompetences spektru. Šā iemesla dēļ 
dalībvalstis darbojas saskaņoti ar 
aģentūras valdi un Komisiju, lai 
nodrošinātu, ka In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komitejas galīgais sastāvs aptver visas 
zinātniskās jomas, kas saistītas ar tās 
pienākumiem.
4. In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komitejas locekļu un 
viņu aizstājēju pilnvaru termiņš ir trīs 
gadi, un to var pagarināt vienu reizi un 
pēc tam atjaunot, ievērojot 1. punktā 
minēto kārtību. No savu locekļu vidus 
komiteja ievēl priekšsēdētāju uz trīs gadu 
termiņu, kuru var pagarināt vienu reizi.
5. Uz In vitro diagnostikas medicīnisko 
ierīču atļauju izsniegšanas komiteju 
attiecas Regulas (EK) Nr. 726/2004 
61. panta 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punkts.
6. In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komitejas pilnvaras 
aptver visus medicīnisko ierīču 
novērtēšanas aspektus saskaņā ar 39.c un 
39.f pantā minēto procedūru 
piemērošanas jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – 1.a iedaļa – 39.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Decentralizētā procedūra
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1. Izmantojot 39.b pantā minēto 
tirdzniecības atļauju elektronisko sistēmu, 
dalībvalstis pārbauda, vai attiecīgajā brīdī 
netiek izskatīts cits pieteikums un vai 
attiecībā uz to pašu medicīnisko ierīci nav 
piešķirta cita tirdzniecības atļauja.
2. Ja dalībvalsts konstatē, ka citā 
dalībvalstī izskata vēl vienu pieteikumu 
tirdzniecības atļaujas saņemšanai 
attiecībā uz to pašu in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīci, attiecīgā dalībvalsts 
atsakās izskatīt pieteikumu un 
nekavējoties informē pieteikuma 
iesniedzēju.
3. Ja dalībvalsts ir izsniegusi tirdzniecības 
atļauju attiecībā uz in vitro diagnostikas 
medicīnisku ierīci, par kuru citā 
dalībvalstī ir iesniegts pieteikums 
tirdzniecības atļaujas saņemšanai, pēdējā 
minētā dalībvalsts noraida pieteikumu un 
nekavējoties informē pieteikuma 
iesniedzēju.
4. Dalībvalstis veic visus atbilstošos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
39.a panta 2. punktā minēto ierīču 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūru pabeidz ne vēlāk kā 210 dienās 
pēc derīga pieteikuma iesniegšanas.
5. Vienu reizi dalībvalsts kompetentā 
valsts iestāde var pieprasīt ražotājam 
sniegt papildu informāciju, kas zinātniski 
pamatotu iemeslu dēļ ir nepieciešama, lai 
novērtētu tirdzniecības atļaujas 
pieteikumu. Cita starpā var pieprasīt 
paraugus vai ražotāja telpu apmeklējumu.
Šā panta 4. punktā minēto termiņu atliek, 
kamēr tiek iesniegta prasītā papildu 
informācija, bet ne vairāk kā uz 
60 dienām.
6. Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc 
dalībvalsts kompetentajā iestādē iesniegtu 
pieteikumu tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai, pirms par to ir sniegts 
atzinums, pieteikuma iesniedzējs savas 
rīcības iemeslus paziņo attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei. Valsts 



AM\936067LV.doc 15/107 PE510.755v01-00

LV

kompetentā iestāde šo informāciju dara 
zināmu atklātībai un publicē novērtējuma 
ziņojumu, ja tas ir pieejams, pēc tam, kad 
ir dzēsta visa komerciāli konfidenciālā 
rakstura informācija.
7. Tiklīdz tirdzniecības atļauja ir izsniegta, 
attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
informē pieteikuma iesniedzēju.
8. Valsts kompetentā iestāde nekavējoties 
un 15 dienu laikā tirdzniecības atļauju 
dara zināmu atklātībai.
9. Valsts kompetentā iestāde sagatavo 
novērtējuma ziņojumu un sniedz 
atsauksmi par dokumentu, proti, attiecībā 
uz klīnisko pētījumu rezultātu un riska 
pārvaldības sistēmu.
10. Pēc tam, kad valsts kompetentā iestāde 
ir izdzēsusi visu komerciāli konfidenciālā 
rakstura informāciju, tā nekavējoties, bet 
ne vēlāk kā 15 dienu laikā novērtējuma 
ziņojumu dara zināmu atklātībai un 
sniedz sava atzinuma pamatojumu.
11. Dalībvalstis informē aģentūru par 
visām piešķirtajām tirdzniecības atļaujām.
12. Pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
tirdzniecības atļaujas turētājs informē tās 
dalībvalsts kompetento iestādi, kura ir 
izsniegusi atļauju, par medicīniskās 
ierīces faktiskās tirgū laišanas datumu 
attiecīgajā dalībvalstī.
13. Tirdzniecības atļaujas turētājs informē 
arī kompetento iestādi, ja medicīniskās 
ierīces laišana dalībvalsts tirgū uz laiku 
vai pastāvīgi tiek pārtraukta, kā arī sniedz 
medicīniska un/vai ekonomiska rakstura 
pamatojumu par šādu rīcību.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – 1.a iedaļa – 39.f pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.f pants
Decentralizēto tirdzniecības atļauju 

savstarpējā atzīšana
1. Saskaņā ar 76. pantu izveidotā MDCG 
izskata jautājumus, kas saistīti ar tādas 
medicīniskās ierīces tirdzniecības atļauju 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, kas ir 
piemērota atļaujas saņemšanai saskaņā 
ar 39.e pantā izklāstīto procedūru.
2. Lai saņemtu in vitro diagnostikas 
medicīniskās ierīces tirdzniecības atļauju 
vairākās dalībvalstīs, pieteikuma 
iesniedzējs attiecīgo dalībvalstu 
kompetentajās iestādēs iesniedz 
pieteikumu, kas pamatots uz identisku 
dokumentāciju. Dokumentācijā iekļauj šīs 
regulas VIII, IX un X pielikumā minēto 
informāciju un dokumentus.
Iesniegtajiem dokumentiem pievieno to 
dalībvalstu sarakstu, uz kurām attiecas 
konkrētais pieteikums. Pieteikuma 
iesniedzējs prasa vienu dalībvalsti rīkoties 
kā „atsauces dalībvalsti” un sagatavot tai 
in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces 
novērtējuma ziņojumu saskaņā ar šā 
panta 3. vai 4. punktu.
3. Ja pieteikuma iesniegšanas brīdī in 
vitro diagnostikas medicīniskajai ierīcei 
tirdzniecības atļauja jau ir piešķirta, 
attiecīgā dalībvalsts atzīst atsauces 
dalībvalsts piešķirto tirdzniecības atļauju, 
tātad tās dalībvalsts atļauju, kura to ir 
pirmā izsniegusi. Šajā saistībā 
tirdzniecības atļaujas turētājs pieprasa 
atsauces dalībvalstij atjaunināt pašreizējo 
novērtējuma ziņojumu par to in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīci, kurai 
atļauja ir izsniegta. Atsauces dalībvalsts 
atjaunina novērtējuma ziņojumu 90 dienu 
laikā no derīga pieteikuma saņemšanas.
Novērtējuma ziņojumu, kā arī citu 
nozīmīgu informāciju un dokumentus 
nosūta attiecīgajai dalībvalstij un
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pieteikuma iesniedzējam.
4. Ja pieteikuma iesniegšanas brīdī in 
vitro diagnostikas medicīniskajai ierīcei 
tirdzniecības atļauja nav piešķirta, 
pieteikuma iesniedzējs pieprasa atsauces 
dalībvalsti sagatavot novērtējuma 
ziņojuma projektu. Atsauces dalībvalsts 
ziņojumu sagatavo 120 dienu laikā pēc 
derīga pieteikuma saņemšanas un nosūta 
tos attiecīgajām dalībvalstīm un 
pieteikuma iesniedzējam.
5. Pēc šā panta 3. un 4. punktā minēto 
dokumentu saņemšanas attiecīgās 
dalībvalstis 90 dienu laikā apstiprina 
novērtējuma ziņojumu un attiecīgi 
informē atsauces dalībvalsti. Atsauces 
dalībvalsts reģistrē visu pušu vienošanos, 
noslēdz procedūru un attiecīgi informē 
par to pieteikuma iesniedzēju.
6. Katra dalībvalsts, kurā pieteikums ir 
iesniegts saskaņā ar šā panta 2. punkta 
noteikumiem, 30 dienu laikā pēc 
vienošanās atzīšanas pieņem lēmumu 
atbilstoši apstiprinātajam novērtējuma 
ziņojumam.
7. Ja šā panta 5. punktā minētajā termiņā 
attiecīgā dalībvalsts nevar apstiprināt 
novērtējuma ziņojumu, pamatojoties uz 
nopietna riska iespējamību sabiedrības 
veselībai, tā sīki izstrādātu aprakstu ar 
savas nostājas pamatojumu iesniedz 
atsauces dalībvalstij, citām attiecīgajām 
dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam.
Jautājumus, par kuriem nav panākta 
vienošanās, nosūta MDCG.
8. MDCG ietvaros visas šā panta 
7. punktā minētās dalībvalstis cenšas 
vienoties par īstenojamo pasākumu. Tās 
dod pieteikuma iesniedzējam iespēju 
mutiski vai rakstveidā darīt zināmu savu 
viedokli. Ja 60 dienu laikā pēc to 
jautājumu paziņošanas, kuros nav 
panākta vienošanās, dalībvalstis panāk 
vienošanos, atsauces dalībvalsts to 
reģistrē, slēdz procedūru un attiecīgi 
informē pieteikuma iesniedzēju. Piemēro 
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šā panta 6. punktu.
9. Ja 60 dienu laikā, kā noteikts šā panta 
7. punktā, dalībvalsts nevar panākt 
vienošanos, par to nekavējoties informē 
aģentūru, lai piemērotu 39.g pantā 
noteikto procedūru. Aģentūrai sniedz sīki 
izstrādātu to jautājumu izklāstu, par 
kuriem dalībvalstis nav panākušas 
vienošanos, kā arī norāda domstarpību 
iemeslus. Kopiju nosūta arī pieteikuma 
iesniedzējam.
10. Tiklīdz pieteikuma iesniedzēju informē 
par to, ka jautājums ir nodots izskatīšanai 
aģentūrā, viņš nekavējoties nosūta 
aģentūrai šā panta 2. punktā minētās 
informācijas un dokumentu kopiju.
11. Šā panta 9. punktā minētajā gadījumā 
dalībvalstis, kuras ir apstiprinājušas 
atsauces dalībvalsts novērtējuma 
ziņojumu, pēc pieteikuma iesniedzēja 
pieprasījuma var izsniegt atļauju 
medicīniskajai ierīcei, negaidot 39.g pantā 
minētās procedūras rezultātu. Šādā 
gadījumā piešķirtā atļauja nav 
ierobežojama saistībā ar procedūras 
rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – 1.a iedaļa – 39.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.g pants
Šķīrējtiesas procedūra gadījumā, ja netiek 

panākta vienošanās par decentralizēto 
tirdzniecības atļauju savstarpēju atzīšanu
1. Ja ir atsauce uz šajā pantā izklāstīto 
procedūru, 84. panta 1. punktā minētā 
Medicīnisko ierīču komiteja izskata 
attiecīgo jautājumu un sniedz pamatotu 
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atzinumu 60 dienu laikā no datuma, kurā 
tai tika nodota lieta.
Steidzamos gadījumos komiteja pēc tās 
priekšsēdētāja ierosinājuma var vienoties 
par īsāku termiņu.
2. Jautājuma izskatīšanai Medicīnisko 
ierīču komiteja izraugās vienu no saviem 
locekļiem par referentu. Komiteja var 
izraudzīties arī neatkarīgus ekspertus, lai 
tie konsultētu īpašos jautājumos.
Izraugoties ekspertus, komiteja nosaka to 
uzdevumus un precizē termiņu šo 
uzdevumu izpildei.
3. Pirms atzinuma sniegšanas 
Medicīnisko ierīču komiteja tās noteiktajā 
laikposmā dod iespēju pieteikuma 
iesniedzējam vai tirdzniecības atļaujas 
turētājam sniegt rakstveida vai mutisku 
paskaidrojumu.
Komiteja var apturēt šā panta 1. punktā 
minēto termiņu, atļaujot pieteikuma 
iesniedzējam vai tirdzniecības atļaujas 
turētājam sagatavot paskaidrojumus.
4. Aģentūra nekavējoties informē 
pieteikuma iesniedzēju vai tirdzniecības 
atļaujas turētāju par komitejas atzinumu 
saistībā ar tirdzniecības atļauju 
attiecīgajai in vitro diagnostikas 
medicīniskajai ierīcei.
Pēc Medicīnisko ierīču komitejas 
atzinuma saņemšanas pieteikuma 
iesniedzējs vai tirdzniecības atļaujas 
turētājs 15 dienu laikā var rakstveidā 
paziņot aģentūrai par savu nodomu 
pieprasīt atzinuma atkārtotu izskatīšanu.
Šādā gadījumā viņš 60 dienu laikā pēc 
atzinuma saņemšanas nosūta aģentūrai 
sīki izstrādātu minētā pieprasījuma 
pamatojumu.
Komiteja 60 dienu laikā pēc pieprasījuma 
pamatojuma saņemšanas atkārtoti izskata 
tās atzinumu. Tā izraugās citu referentu 
un vajadzības gadījumā citu līdzreferentu, 
kas nav sākotnējā atzinuma sniegšanai 
izraudzītais referents vai līdzreferents. 
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Atkārtotas izskatīšanas procedūrā izskata 
tikai pieteikuma iesniedzēja vai 
tirdzniecības atļaujas turētāja norādītos 
atzinuma aspektus, pamatojoties uz tiem 
zinātniskajiem datiem, kas komitejai 
bijuši pieejami sākotnējā atzinuma 
pieņemšanas brīdī. Attiecībā uz atkārtotu 
pārbaudi pieteikuma iesniedzējs vai 
tirdzniecības atļaujas turētājs var lūgt, lai 
komiteja apspriežas ar komiteju, kas 
izveidota ar Regulas (ES) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] 
78.a pantu.
Atkārtotā izskatīšanā sniegto slēdzienu 
pamatojumu pievieno šā panta 5. punktā 
minētajam novērtējuma ziņojumam.
5. Pēc Medicīnisko ierīču komitejas galīgā 
atzinuma pieņemšanas aģentūra 15 dienu 
laikā to nosūta dalībvalstīm, Komisijai un 
pieteikuma iesniedzējam vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam, kā arī nosūta in vitro 
diagnostikas medicīniskās ierīces 
novērtējuma ziņojumu, kurā sniegts 
slēdzienu pamatojums.
Ja tiek pieņemts labvēlīgs atzinums 
saistībā ar pieteikumu medicīniskās 
ierīces decentralizētās tirdzniecības 
atļaujas savstarpējai atzīšanai, kā minēts 
39.f pantā, atzinumam pievieno šādus 
dokumentus:
a) dokumentāciju, kas minēta 39.f panta 
2. punktā;
b) visus nosacījumus, kas var ietekmēt 
atļaujas izsniegšanu;
c) sīku informāciju par visiem 
nosacījumiem vai ierobežojumiem 
attiecībā uz in vitro diagnostikas 
medicīniskās ierīces drošu un efektīvu 
lietošanu;
d) ierosināto formulējumu medicīniskās 
ierīces marķējumam un lietošanas 
instrukcijai.
6. Pēc šā panta 5. punktā minētā 
atzinuma saņemšanas Komisija 15 dienu 
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laikā sagatavo tā lēmuma projektu, kas 
jāpieņem attiecībā uz pieteikumu, ņemot 
vērā Savienības tiesību aktus.
Ja lēmuma projektā paredzēta 
tirdzniecības atļaujas piešķiršana, tam 
pievieno šā panta 5. punktā minētos 
dokumentus.
Ja lēmuma projekts nesaskan ar 
aģentūras atzinumu, Komisija pievieno 
arī paskaidrojumu, kurā sīki izklāstīti šo 
atšķirību iemesli.
Lēmuma projektu nosūta dalībvalstīm un 
pieteikuma iesniedzējam vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam.
Dalībvalstu rīcībā ir 22 dienas, lai 
nosūtītu Komisijai savus rakstveida 
apsvērumus par lēmuma projektu. Tomēr, 
ja lēmums jāpieņem steidzami, 
Medicīnisko ierīču komitejas 
priekšsēdētājs var noteikt īsāku termiņu 
saskaņā ar attiecīgo steidzamības pakāpi.
Šis termiņš nevar būt īsāks par piecām 
dienām, izņemot ārkārtējus gadījumus.
7. Dalībvalstis var rakstveidā pieprasīt 
apspriest šā panta 6. punktā minēto 
lēmuma projektu Medicīnisko ierīču 
komitejas pilnsapulcē, kā norādīts 
84. panta 1. punktā, sīki izklāstot šāda 
pieprasījuma iemeslus.
Ja saskaņā ar Komisijas atzinumu 
dalībvalsts rakstveida apsvērumi izraisa 
jaunus svarīgus zinātniska un tehniska 
rakstura jautājumus, kam nav pievērsta 
uzmanība aģentūras nosūtītajā atzinumā, 
Medicīnisko ierīču komitejas 
priekšsēdētājs aptur procedūru un nosūta 
pieteikumu aģentūrai papildu 
izskatīšanai.
8. Komisija pieņem galīgo lēmumu 
saskaņā ar 84. panta 3. punktā minēto 
procedūru un 30 dienu laikā pēc tās 
noslēguma. Komisija 39.b pantā minētajā 
elektroniskajā sistēmā atjaunina 
informāciju par attiecīgo ierīci.
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9. Tirdzniecības atļaujas atteikums 
nozīmē aizliegumu attiecīgo ierīci laist 
tirgū visā Savienībā.
10. Šā panta 8. punktā minēto lēmumu 
nosūta visām dalībvalstīm un paziņo 
tirdzniecības atļaujas turētājam vai 
pieteikuma iesniedzējam. Attiecīgās 
dalībvalstis un atsauces dalībvalsts 
30 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas 
piešķir vai anulē tirdzniecības atļauju, vai 
vajadzības gadījumā maina atļaujas 
nosacījumus, lai tie atbilstu lēmumam.
Par to tās attiecīgi informē Komisiju un 
aģentūru.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – 1.a iedaļa – 39.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.h punkts
Izmaiņas tirdzniecības atļaujā

1. Visus tirdzniecības atļaujas turētāja 
pieteikumus attiecībā uz izmaiņu veikšanu 
tirdzniecības atļaujā, kas piešķirta 
saskaņā ar 39.c, 39.e un 39.f panta 
noteikumiem, iesniedz visām dalībvalstīm, 
kas iepriekš ir izsniegušas atļauju 
attiecīgajai in vitro diagnostikas 
medicīniskajai ierīcei.
Komisijai, apspriežoties ar aģentūru, ir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar šīs regulas 85. pantu, lai noteiktu 
atbilstošus pasākumus tirdzniecības 
atļaujas noteikumu izmaiņu 
pārbaudīšanai.
2. Gadījumā, ja Komisijai ir iesniegts 
šķīrējtiesas jautājums, attiecībā uz 
tirdzniecības atļaujās veiktām izmaiņām 
analogi piemēro 39.g pantā izklāstīto 
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procedūru.
3. Ja dalībvalsts uzskata, ka pārmaiņas 
tirdzniecības atļaujā, kas piešķirta 
saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, vai 
tās apturēšana vai atsaukšana ir 
vajadzīga, lai aizsargātu sabiedrības 
veselību, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties 
nosūta jautājumu aģentūrai 39.g pantā 
minētās procedūras piemērošanai.
Izņēmuma gadījumos, kad sabiedrības 
veselības aizsardzības nolūkos ir 
nepieciešama steidzama rīcība, līdz galīgā 
lēmuma pieņemšanai dalībvalsts var 
apturēt attiecīgās ierīces tirdzniecību un 
izmantošanu savā teritorijā. Ne vēlāk kā 
nākamajā darba dienā pēc šādas rīcības 
tā par savas rīcības iemesliem informē 
Komisiju, aģentūru un pārējās 
dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Tirdzniecības atļaujas izsniegšanas 

procedūra
1. D klases ierīces drīkst laist Savienības 
tirgū, ja centralizētas procedūras kārtībā, 
kas minēta 41.c pantā, un saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir piešķirta 
tirdzniecības atļauja.
2. Ierīcēm, kas minētas šā panta 1. punktā 
un kuras ir jau laistas Savienības tirgū šīs 
regulas spēkā stāšanās dienā, no to 
sertifikāta derīguma termiņa beigām ir 
jābūt izsniegtai tirdzniecības atļaujai 
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saskaņā ar šajā iedaļā izklāstīto 
procedūru.
3. Tirdzniecības atļauja, kas piešķirta 
saskaņā ar šajā iedaļā minēto, ir derīga 
piecus gadus. Pēc iepriekš minētā piecu 
gadu termiņa tirdzniecības atļauju var 
atjaunot, pamatojoties uz aģentūras veiktu 
riska un ieguvumu samēra atkārtotu 
novērtējumu.
4. Visus tirdzniecības atļauju pieteikumus 
vai saskaņā ar 41.c, 41.d, 41.e un 
41.f pantā minētajiem noteikumiem 
izsniegtās tirdzniecības atļaujas, kā arī 
41.b pantā minēto informāciju Komisija 
vai attiecīgā gadījumā dalībvalstis 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu 
laikā pēc saņemšanas ievada 41.b panta 
1. punktā minētajā elektroniskajā sistēmā.
Pirms tiek izskatīts pieteikums attiecībā uz 
medicīnisku ierīci, 41.c pantā minētā 
Medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komiteja vai attiecīgās dalībvalsts 
kompetentā iestāde pārbauda, vai 
attiecībā uz to pašu medicīnisko ierīci nav 
iesniegts cits pieteikums.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.b pants
Tirdzniecības atļauju elektroniskā sistēma
1. Sadarbībā ar dalībvalstīm Komisija 
izveido un pārvalda elektronisku 
reģistrācijas sistēmu, kurā reģistrē 
tirdzniecības atļauju pieteikumus un 
saskaņā ar šajā iedaļā minētajiem 
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noteikumiem piešķirtās tirdzniecības 
atļaujas, kā arī nolūkā salīdzināt un 
apstrādāt šādu informāciju:
– ražotāja nosaukums,
– in vitro diagnostikas medicīniskās 
ierīces nosaukums,
– dokumentācija, ko iesniedz kopā ar 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu,
– in vitro diagnostikas medicīniskās 
ierīces novērtējuma ziņojums, kas 
izsniegts tirdzniecības atļaujas procedūras 
laikā,
– tirdzniecības atļaujas apstiprinājuma 
izsniegšanas datums un, ja tas atšķiras, 
datums, kurā ierīce tiek laista tirgū,
– cita informācija par tirdzniecības 
atļaujas apturēšanu vai atsaukšanu.
2. Apkopoto un apstrādāto informāciju 
Eiropas Zāļu aģentūra ievada 
elektroniskajā reģistrācijas sistēmā.
3. Ja minētā informācija ir jāatjaunina 
saistībā ar ierīces laišanu tirgū, par 
ierīces apturēšanu vai atsaukšanu no 
tirgus ražotājs nekavējoties informē 
aģentūru, kura nekavējoties atjaunina 
informāciju elektroniskajā sistēmā.
4. Elektroniskajā sistēmā salīdzinātā un 
apstrādātā informācija, kas saistīta ar 
tirdzniecības atļauju pieteikumiem, ir 
pieejama vienīgi dalībvalstīm, aģentūrai 
un Komisijai. Elektroniskajā sistēmā 
salīdzinātā un apstrādātā informācija, kas 
saistīta ar piešķirtajām tirdzniecības 
atļaujām, ir jādara zināma atklātībai.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
39.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.c pants
Centralizētā procedūra

1. Saskaņā ar 39.d panta noteikumiem 
tiek izveidota In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komiteja. Tā ir Eiropas Zāļu aģentūras 
struktūrvienība.
2. In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komiteja atbild par 
aģentūras atzinuma sagatavošanu ikvienā 
jautājumā par to pieteikumu 
pieņemamību, kas iesniegti atbilstoši 
centralizētajai procedūrai.
3. Katrā pieteikumā, kas iesniegts par 
39.a panta 1. punktā minētu ierīci, 
attiecīgā gadījumā sniedz VII, VIII, IX un 
X pielikumā minētās ziņas un 
dokumentus.
4. Kopā ar pieteikumu aģentūrai 
pārskaita maksājumu par pieteikuma 
izskatīšanu.
5. Aģentūra nodrošina, ka In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komitejas atzinums tiek 
sniegts 210 dienu laikā pēc derīga 
pieteikuma saņemšanas. Pēc pieteikuma 
saņemšanas In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komitejas rīcībā ir vismaz 80 dienas, lai 
analizētu zinātniskos datus, kas minēti 
dokumentācijā, kura iesniegta kopā ar 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu. Pēc 
pienācīgi pamatota In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komitejas pieprasījuma aģentūra iepriekš 
minēto periodu var pagarināt.
6. Vienu reizi komiteja var pieprasīt 
ražotājam sniegt papildu informāciju, kas 
zinātniski pamatotu iemeslu dēļ ir 
nepieciešama, lai novērtētu tirdzniecības 
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atļaujas pieteikumu. Ja šāds pieprasījums 
ir bijis, šā panta 5. punktā minēto periodu 
aptur līdz pieprasītās papildu informācijas 
saņemšanai.
7. Apspriežoties ar aģentūru un 
dalībvalstīm, kā arī ieinteresētajām 
pusēm, Komisija sagatavo sīki izstrādātus 
norādījumus par kārtību, kādā ir 
noformējami atļauju pieteikumi.
8. Ja In vitro diagnostikas medicīnisko 
ierīču atļauju izsniegšanas komiteja 
uzskata to par nepieciešamu pieteikuma 
izskatīšanas pabeigšanai, tā var pieprasīt, 
lai pieteikuma iesniedzējam tiktu veikta 
īpaša attiecīgās in vitro diagnostikas 
medicīniskās ierīces ražotnes pārbaude.
Šādu pārbaudi veic, iepriekš par to
nepaziņojot. Dalībvalsts atbilstoši 
kvalificēti inspektori veic pārbaudi šā 
panta 5. punktā noteiktajā termiņā.
Inspektorus var pavadīt referents vai 
eksperts, ko izraudzījusies In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komiteja.
9. Aģentūra nekavējoties informē 
pieteikuma iesniedzēju, ja In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komitejas atzinumā ir 
norādīts, ka
a) pieteikums neatbilst šajā regulā 
noteiktajiem atļaujas piešķiršanas 
kritērijiem;
b) dokumentācija, kas iesniegta kopā ar 
pieteikumu, neatbilst šīs regulas 
noteikumiem vai ir jāgroza, vai 
jāpapildina;
c) tirdzniecības atļauja ir piešķirama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus;
d) tirdzniecības atļauja attiecīgai in vitro 
diagnostikas medicīniskai ierīcei ir 
jāatsaka, ja šī ierīce neatbilst regulas 
prasībām.
10. Pieteikuma iesniedzējs 15 dienu laikā 
pēc 9. punktā minētā atzinuma 
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saņemšanas var rakstveidā paziņot 
aģentūrai par savu nodomu pieprasīt 
atzinuma atkārtotu pārbaudi. Tādā 
gadījumā pieteikuma iesniedzējs 60 dienu 
laikā pēc atzinuma saņemšanas nosūta 
aģentūrai sīki izklāstītu pieprasījuma 
pamatojumu. In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komiteja 60 dienu laikā pēc pieprasījuma 
pamatojuma saņemšanas atkārtoti 
pārbauda tās atzinumu. In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komiteja ieceļ citu referentu 
un vajadzības gadījumā citu līdzreferentu, 
kas nav sākotnējā atzinuma sniegšanai 
izraudzītais referents vai līdzreferents. 
Atkārtotas pārbaudes procedūrā var 
izskatīt tikai tos atzinuma punktus, ko 
norādījis pieteikuma iesniedzējs, un to var 
pamatot tikai ar zinātniskajiem datiem, 
kas pieejami laikā, kad In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komiteja pieņēma sākotnējo 
atzinumu. Pieteikuma iesniedzējs var lūgt, 
lai In vitro diagnostikas medicīnisko 
ierīču atļauju izsniegšanas komiteja 
saistībā ar atkārtoto pārbaudi apspriežas 
ar zinātniski konsultatīvo grupu.
11. Piecpadsmit dienu laikā pēc atzinuma 
pieņemšanas aģentūra In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komitejas galīgo atzinumu 
nosūta Komisijai, dalībvalstīm un 
pieteikuma iesniedzējam, papildinot to ar 
ziņojumu, kurā aprakstīts In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komitejas veiktais 
medicīniskās ierīces novērtējums, kā arī 
sniegts slēdziena pamatojums.
12. Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc 
aģentūrai iesniegtu tirdzniecības atļaujas 
pieteikumu, pirms par to ir sniegts 
atzinums, pieteikuma iesniedzējs šāda 
atsaukuma iemeslus paziņo aģentūrai.
Aģentūra šo informāciju dara zināmu 
atklātībai un publicē novērtējuma 
ziņojumu, ja tas ir pieejams, pēc tam, kad 
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ir dzēsta visa komerciāli konfidenciālā 
rakstura informācija.
13. Pēc šā panta 11. punktā minētā 
atzinuma saņemšanas Komisija 15 dienās 
sagatavo par pieteikumu pieņemamā 
lēmuma projektu. Ja lēmuma projekts 
atšķiras no aģentūras atzinuma, Komisija 
pievieno arī paskaidrojumu, kurā sīki 
izklāstīti šo atšķirību iemesli. Lēmuma 
projektu nosūta dalībvalstīm un 
pieteikuma iesniedzējam. Dalībvalstu 
rīcībā ir 22 dienas, lai nosūtītu Komisijai 
savus rakstveida apsvērumus par lēmuma 
projektu. Tomēr, ja lēmums jāpieņem 
steidzami, In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču komitejas 
priekšsēdētājs var noteikt īsāku termiņu 
saskaņā ar attiecīgo steidzamības pakāpi.
Šis termiņš nevar būt īsāks par piecām 
dienām, izņemot ārkārtējus gadījumus.
14. Dalībvalstis var rakstveidā pieprasīt 
apspriest šā panta 13. punktā minēto 
lēmuma projektu In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komitejas pilnsapulcē, sīki izklāstot šāda 
pieprasījuma iemeslus. Ja saskaņā ar 
Komisijas atzinumu dalībvalsts rakstveida 
apsvērumi izraisa jaunus svarīgus 
zinātniska un tehniska rakstura 
jautājumus, kam nav pievērsta uzmanība 
aģentūras nosūtītajā atzinumā, In vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču komitejas 
priekšsēdētājs aptur procedūru un nosūta 
pieteikumu aģentūrai papildu 
izskatīšanai.
15. Komisija 30 dienu laikā pēc [..]. pantā 
minētās pārbaudes procedūras beigām 
pieņem galīgo lēmumu.
16. Tirdzniecības atļaujas atteikums 
nozīmē aizliegumu Savienības tirgū laist 
39.a panta 1. punktā minētās ierīces.
17. Pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
tirdzniecības atļaujas turētājs informē 
aģentūru par medicīniskās ierīces 
faktiskās tirgū laišanas datumiem 
dalībvalstīs, ņemot vērā dažādos atļautos 
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noformēšanas veidus.
18. Tirdzniecības atļaujas turētājs informē 
arī aģentūru, ja izstrādājuma laišana 
tirgū uz laiku vai pastāvīgi tiek 
pārtraukta, kā arī sniedz medicīniska 
un/vai ekonomiska rakstura pamatojumu 
par šādu rīcību.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.d pants
In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 

atļauju izsniegšanas komiteja 
1. In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komitejas sastāvā ir:
a) viens loceklis un viens aizstājējs, kuru 
izraugās katra dalībvalsts atbilstoši šā 
panta 3. punktam;
b) seši locekļi, kurus izraugās Komisija, 
pamatojoties uz publisku uzaicinājumu 
izteikt ieinteresētību, lai nodrošinātu to, 
ka komitejā ir pieejama atbilstīga pieredze 
medicīnisko ierīču jomā;
c) viens loceklis un viens aizstājējs, kurus 
izraugās Komisija, pamatojoties uz 
publisku uzaicinājumu izteikt 
ieinteresētību, un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu, lai būtu pārstāvēti 
veselības aprūpes speciālisti;
d) viens loceklis un viens aizstājējs, kurus 
izraugās Komisija, pamatojoties uz 
publisku uzaicinājumu izteikt 
ieinteresētību, un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu, lai būtu pārstāvētas 
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pacientu organizācijas. Aizstājēji pārstāv 
locekļus viņu prombūtnes laikā un balso 
viņu vietā. Šā punkta a) apakšpunktā 
minētos aizstājējus var izraudzīties, lai 
viņi darbojas kā referenti saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 62. pantu.
2. Savus pienākumus Medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komitejā viena 
dalībvalsts var deleģēt citai dalībvalstij.
Katra dalībvalsts var pārstāvēt ne vairāk 
kā vienu citu dalībvalsti.
3. Medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komiteju locekļus un aizstājējus izraugās, 
pamatojoties uz to attiecīgajām zināšanām 
medicīnisko ierīču jomā, lai nodrošinātu 
speciālistu kvalifikācijas augstāko līmeni 
un plašu attiecīgās kompetences spektru.
Šā iemesla dēļ dalībvalstis darbojas 
saskaņoti ar aģentūras valdi un Komisiju, 
lai nodrošinātu, ka In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču atļauju izsniegšanas 
komitejas galīgais sastāvs aptver visas 
zinātniskās jomas, kas saistītas ar tās 
pienākumiem.
4. In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komitejas locekļu un 
viņu aizstājēju pilnvaru termiņš ir trīs 
gadi, un to var pagarināt vienu reizi un 
pēc tam atjaunot, ievērojot 1. punktā 
minēto kārtību. No savu locekļu vidus 
komiteja ievēl priekšsēdētāju uz trīs gadu 
termiņu, kuru var pagarināt vienu reizi.
5. Uz Medicīnisko ierīču atļauju 
izsniegšanas komiteju attiecas Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 61. panta 3., 4., 5., 6., 
7. un 8. punkts.
6. In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komitejas pilnvaras 
aptver visus medicīnisko ierīču 
novērtēšanas aspektus saskaņā ar 
39.c pantā minēto procedūru 
piemērošanas jomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 254
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.e pants
In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
atļauju izsniegšanas komitejas dalībnieki 
apņemas darboties neatkarīgi un 
sabiedrības interesēs. Šie dalībnieki pirms 
stāšanās amatā iesniedz saistību 
deklarāciju un interešu deklarāciju, kurā 
norāda vai nu jebkādu tādu interešu 
neesību, kuras var uzskatīt par kaitējošām 
viņu neatkarībai, vai tiešu vai netiešu tādu 
interešu esību, kuras varētu kaitēt viņu 
neatkarībai. Šīs deklarācijas pārbauda 
Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.f pants
Izmaiņas tirdzniecības atļaujā

1. Visus tirdzniecības atļaujas turētāja 
iesniegumus grozīt tādu tirdzniecības 
atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 
41.c panta noteikumiem, iesniedz 
Komisijai. Komisijai, apspriežoties ar 
aģentūru, ir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar šīs regulas 89. pantu, lai 
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noteiktu atbilstošus pasākumus 
tirdzniecības atļaujas noteikumu izmaiņu 
pārbaudīšanai.
2. Ja dalībvalsts uzskata, ka pārmaiņas 
tirdzniecības atļaujā, kas piešķirta 
saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, vai 
tās apturēšana vai atsaukšana ir 
vajadzīga, lai aizsargātu sabiedrības 
veselību, attiecīgā dalībvalsts var 
pieprasīt, lai In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču komitejas plenārsēdē 
notiktu diskusija, izklāstot detalizēti savu 
pamatojumu. Izņēmuma gadījumos, ja 
saskaņā ar Komisijas atzinumu 
dalībvalsts rakstveida apsvērumi izraisa 
jaunus svarīgus zinātniska vai tehniska 
rakstura jautājumus, kas nav iztirzāti 
sniegtajā atļaujā, In vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču komitejas 
priekšsēdētājs aptur atļauju un nosūta 
pieteikumu aģentūrai papildu 
izskatīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz ražotājiem, kas ražo D klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, attiecas atbilstības 
novērtēšana, pamatojoties uz pilnīgas 
kvalitātes nodrošināšanu, izstrādes 
dokumentācijas pārbaudi un partijas 
verifikāciju, kas detalizēti aprakstīta 
VIII pielikumā. Kā alternatīvu ražotājs 
var izmantot atbilstības novērtēšanu, 
kuras pamatā ir tipa pārbaude, kas 
detalizēti aprakstīta IX pielikumā, kopā ar 

Uz ražotājiem, kas ražo D klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, attiecas centralizētā 
tirdzniecības atļauju izsniegšanas 
procedūra.
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X pielikumā detalizēti aprakstīto 
atbilstības novērtēšanu, pamatojoties uz 
ražošanas kvalitātes nodrošināšanu, 
tostarp partijas verifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz ražotājiem, kas ražo D klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, attiecas atbilstības 
novērtēšana, pamatojoties uz pilnīgas 
kvalitātes nodrošināšanu, izstrādes 
dokumentācijas pārbaudi un partijas 
verifikāciju, kas detalizēti aprakstīta 
VIII pielikumā. Kā alternatīvu ražotājs var 
izmantot atbilstības novērtēšanu, kuras 
pamatā ir tipa pārbaude, kas detalizēti 
aprakstīta IX pielikumā, kopā ar 
X pielikumā detalizēti aprakstīto 
atbilstības novērtēšanu, pamatojoties uz 
ražošanas kvalitātes nodrošināšanu, tostarp 
partijas verifikāciju.

Uz ražotājiem, kas ražo D klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, attiecas tirdzniecības atļauja, 
pamatojoties uz pilnīgas kvalitātes 
nodrošināšanu, izstrādes dokumentācijas 
pārbaudi un partijas verifikāciju, kas 
detalizēti aprakstīta VIII pielikumā. Kā 
alternatīvu ražotājs var izmantot 
tirdzniecības atļauju, kuras pamatā ir tipa 
pārbaude, kas detalizēti aprakstīta 
IX pielikumā, kopā ar X pielikumā 
detalizēti aprakstīto tirdzniecības atļauju, 
pamatojoties uz ražošanas kvalitātes 
nodrošināšanu, tostarp partijas verifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja saskaņā ar 78. pantu ir iecelta 
references laboratorija, paziņotā 
institūcija, kas veic atbilstības 

Turklāt, ja saskaņā ar 78. pantu ir iecelta 
references laboratorija, 39.c pantā minētā
In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
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novērtēšanu, references laboratorijai 
pieprasa pārbaudīt ierīces atbilstību 
piemērojamai KTS, ja tāda ir, vai citiem 
ražotāja izvēlētiem risinājumiem, kas 
paredzēti, lai nodrošinātu vismaz KST
līdzvērtīgu drošuma un veiktspējas līmeni, 
kā precizēts VIII pielikuma 5.4. iedaļā un 
IX pielikuma 3.5. iedaļā.

atļauju izsniegšanas komiteja vai valsts 
iestāde references laboratorijai pieprasa 
pārbaudīt ierīces atbilstību piemērojamai 
KTS, ja tāda ir, vai citiem ražotāja 
izvēlētiem risinājumiem, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu vismaz KTS līdzvērtīgu 
drošuma un veiktspējas līmeni, kā precizēts 
VIII pielikuma 5.4. iedaļā un IX pielikuma 
3.5. iedaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja saskaņā ar 78. pantu ir iecelta 
references laboratorija, paziņotā institūcija, 
kas veic atbilstības novērtēšanu, references 
laboratorijai pieprasa pārbaudīt ierīces 
atbilstību piemērojamai KTS, ja tāda ir, 
vai citiem ražotāja izvēlētiem 
risinājumiem, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu vismaz KST līdzvērtīgu 
drošuma un veiktspējas līmeni, kā 
precizēts VIII pielikuma 5.4. iedaļā un 
IX pielikuma 3.5. iedaļā.

Turklāt, ja saskaņā ar 78. pantu ir iecelta 
references laboratorija, paziņotā institūcija, 
kas veic atbilstības novērtēšanu, references 
laboratorijai pieprasa laboratorijas testā
pārbaudīt ierīces atbilstību piemērojamai 
KTS, kā precizēts VIII pielikuma 
5.4. iedaļā un IX pielikuma 3.5.iedaļā.
References laboratorijas veiktajos testos 
jo īpaši koncentrējas uz analītisko jutību 
un specifiskumu, izmantojot references 
materiālus, un diagnostisko jutību un 
specifiskumu, izmantojot paraugus no 
infekcijas agrīnā un akūtā stadijā.

Or. en

Pamatojums

Pieredze saistībā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem prasa skaidri norādīt, ka references 
laboratoriju iesaistīšana nozīmē testēšanas veikšanu, nevis uz papīra veiktu izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 260
Anna Rosbach
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Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par kompanjondiagnostiku, ko paredzēts 
izmantot, lai novērtētu, vai pacientam var 
izmantot ārstēšanu ar kādām konkrētām 
zālēm, paziņotā institūcija apspriežas ar 
kādu no kompetentajām iestādēm, ko 
dalībvalstis iecēlušas saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
6. novembra Direktīvu 2001/83/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm vai ar 
Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) saskaņā ar 
procedūrām, kas noteiktas VIII pielikuma 
6.2. iedaļā un IX pielikuma 3.6. iedaļā.

Par kompanjondiagnostiku, ja saskaņā ar 
78. pantu ir iecelta references 
laboratorija, paziņotā institūcija, kas veic 
atbilstības novērtēšanu, pieprasa 
references laboratorijai pārbaudīt ierīces 
atbilstību piemērojamajām KTS, ja tādas 
ir.

Or. en

Pamatojums

Mainīsies kompanjondiagnostikas attīstības tendences, un EMA un IVD speciālisti no 
paziņotajām institūcijām un IVD medicīnisko ierīču kompetentās iestādes vienlaikus 
pilnveidos KTS.

Grozījums Nr. 261
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz ražotājiem, kas ražo C klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, attiecas atbilstības novērtēšana, 
kuras pamatā ir pilnīga kvalitātes 
nodrošināšana, kura detalizēti aprakstīta
VIII pielikumā, un tehniskajā 
dokumentācijā ietilpstošās izstrādes 
dokumentācijas reprezentatīva novērtēšana.
Kā alternatīvu ražotājs var izmantot 
atbilstības novērtēšanu, kuras pamatā ir 

Atkāpjoties no 39.a panta noteikumiem, 
uz ražotājiem, kas ražo C klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, attiecas atbilstības novērtēšana, 
kuras pamatā ir pilnīga kvalitātes 
nodrošināšana, kura detalizēti aprakstīta 
VIII pielikumā, un tehniskajā 
dokumentācijā ietilpstošās izstrādes 
dokumentācijas reprezentatīva novērtēšana.
Kā alternatīvu ražotājs var izmantot 
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tipa pārbaude, kas detalizēti aprakstīta 
IX pielikumā, kopā ar X pielikumā 
detalizēti aprakstīto atbilstības 
novērtēšanu, pamatojoties uz ražošanas 
kvalitātes nodrošināšanu.

atbilstības novērtēšanu, kuras pamatā ir 
tipa pārbaude, kas detalizēti aprakstīta 
IX pielikumā, kopā ar X pielikumā 
detalizēti aprakstīto atbilstības 
novērtēšanu, pamatojoties uz ražošanas 
kvalitātes nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par kompanjondiagnostiku, ko paredzēts 
izmantot, lai novērtētu, vai pacientam var 
izmantot ārstēšanu ar kādām konkrētām 
zālēm, paziņotā institūcija apspriežas ar 
kādu no kompetentajām iestādēm, ko 
dalībvalstis iecēlušas saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK, vai ar Eiropas 
Zāļu aģentūru (EMA) saskaņā ar 
procedūrām, kas noteiktas VIII pielikuma 
6.2. iedaļā un IX pielikuma 3.6. iedaļā.

Par kompanjondiagnostiku, ja saskaņā ar 
78. pantu ir iecelta references 
laboratorija, paziņotā institūcija, kas veic 
atbilstības novērtēšanu, pieprasa 
references laboratorijai pārbaudīt ierīces 
atbilstību piemērojamajām KTS, ja tādas 
ir.

Or. en

Pamatojums

Mainīsies kompanjondiagnostikas attīstības tendences, un EMA un IVD speciālisti no 
paziņotajām institūcijām un IVD medicīnisko ierīču kompetentās iestādes vienlaikus 
pilnveidos KTS.

Grozījums Nr. 263
Dagmar Roth-Behrendt

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

Uz ražotājiem, kas ražo B klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, attiecas atbilstības novērtēšana, 
pamatojoties uz pilnīgas kvalitātes 
nodrošināšanu, kā detalizēti aprakstīts 
VIII pielikumā.

Atkāpjoties no 39.a panta noteikumiem,
uz ražotājiem, kas ražo B klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, attiecas atbilstības novērtēšana, 
pamatojoties uz pilnīgas kvalitātes 
nodrošināšanu, kā detalizēti aprakstīts 
VIII pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji, kas ražo A klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, savu izstrādājumu atbilstību 
deklarē, vispirms izstrādājot II pielikumā 
aprakstīto tehnisko dokumentāciju un tad 
izdodot 15. pantā minēto ES atbilstības 
deklarāciju.

Atkāpjoties no 39. panta noteikumiem, 
ražotāji, kas ražo A klasē klasificētas 
ierīces un kas nav ierīces, kurām izvērtē 
veiktspēju, savu izstrādājumu atbilstību 
deklarē, vispirms izstrādājot II pielikumā 
aprakstīto tehnisko dokumentāciju un tad 
izdodot 15. pantā minēto ES atbilstības 
deklarāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
40. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji var izvēlēties piemērot 
atbilstības novērtēšanas procedūru, kas 
attiecas uz augstākas klases ierīcēm, nekā 
attiecīgā ierīce.

6. Ražotāji var izvēlēties piemērot 
tirdzniecības atļaujas vai atbilstības 
novērtēšanas procedūru, kas attiecas uz 
augstākas klases ierīcēm nekā attiecīgā 
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ierīce.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
40. pants – 9. punkts – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ražoto D klasē klasificēto ierīču vai 
ierīču partiju to paraugu ņemšanas 
biežums, kuri jāsūta uz references 
laboratoriju, kas iecelta saskaņā ar 
78. pantu atbilstīgi VIII pielikuma 
5.7. iedaļai un X pielikuma 5.1. iedaļai, 
vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 267
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
41. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņoto institūciju iesaiste Paziņoto institūciju iesaiste atbilstības 
novērtēšanas procedūrā

Or. en

Grozījums Nr. 268
Dagmar Roth-Behrendt

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

1. Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir 
nepieciešams iesaistīt kādu paziņotu 
institūciju, ražotājs var pieteikties paziņotai 
institūcijai pēc savas izvēles, ja vien šī 
institūcija ir paziņota attiecīgajiem 
atbilstības novērtēšanas pasākumiem, 
atbilstības novērtēšanas procedūrām un 
ierīcēm. Uz vienu un to pašu atbilstības 
novērtēšanas pasākumu pieteikumu var 
iesniegt tikai vienai paziņotajai institūcijai.

1. Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir 
nepieciešams iesaistīt kādu paziņotu 
institūciju, ražotājs var pieteikties paziņotai 
institūcijai pēc savas izvēles, ja vien šī 
institūcija ir paziņota attiecīgajiem 
atbilstības novērtēšanas pasākumiem, 
atbilstības novērtēšanas procedūrām un 
ierīcēm. Ja ražotājs pieteikumu iesniedz 
paziņotā institūcijā, kas atrodas 
dalībvalstī, kurā tas nav reģistrēts, tas par 
šāda pieteikuma iesniegšanu informē 
savu par paziņotajām institūcijām 
atbildīgo valsts iestādi. Uz vienu un to 
pašu atbilstības novērtēšanas pasākumu 
pieteikumu var iesniegt tikai vienai 
paziņotajai institūcijai.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(..) Šis pants ir svītrots.

Or. cs

Grozījums Nr. 270
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(..) Šis pants ir svītrots.
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Or. de

Pamatojums

Ja tiks paaugstināta medicīnisko ierīču drošība, ir īpaši svarīgi stiprināt paziņoto institūciju 
lomu. Kontroles procedūras izmantošana var nozīmēt to, ka izteikti novatoriskas medicīniskās 
ierīces pacientiem kļūs pieejamas tikai pēc ilga laika.

Grozījums Nr. 271
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(..) Šis pants ir svītrots.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(..) Šis pants ir svītrots.

Or. en

Pamatojums

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.
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Grozījums Nr. 273
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par pieteikumiem uz atbilstības 
novērtēšanu tādām ierīcēm, kas klasificētas 
D klasē, izņemot pieteikumus uz esošu 
sertifikātu papildināšanu vai atjaunošanu, 
paziņotās institūcijas paziņo Komisijai. 
Paziņojumam pievieno I pielikuma 
17.3. iedaļā minēto lietošanas pamācības 
projektu un 24. pantā minētā drošuma un 
veiktspējas kopsavilkuma projektu. 
Paziņotā institūcija paziņojumā norāda 
paredzēto dienu, līdz kurai atbilstības 
novērtēšana jāpabeidz. Paziņojumu un tā 
pavaddokumentus Komisija tūlīt nosūta 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupai 
(MDCG).

1. Par pieteikumiem uz atbilstības 
novērtēšanu tādām ierīcēm, kas klasificētas 
D klasē, un C klasē klasificētām ierīcēm,
kas atbilst 2. panta 12.a punktā 
norādītajai jaunieviesuma definīcijai,
izņemot pieteikumus uz esošu sertifikātu 
papildināšanu vai atjaunošanu, paziņotās 
institūcijas paziņo Komisijai. Paziņojumam 
pievieno I pielikuma 17.3. iedaļā minēto 
lietošanas pamācības projektu un 24. pantā 
minētā drošuma un veiktspējas 
kopsavilkuma projektu. Paziņotā institūcija 
paziņojumā norāda paredzēto dienu, līdz 
kurai atbilstības novērtēšana jāpabeidz. 
Paziņojumu un tā pavaddokumentus 
Komisija tūlīt nosūta Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupai (MDCG).

Or. en

Grozījums Nr. 274
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sertifikāti, ko saskaņā ar VIII, IX un 
X pielikumu ir izsniegušas paziņotās 
institūcijas, ir kādā no oficiālajām 
Savienības valodām, ko nosaka 
dalībvalsts, kurā paziņotā institūcija ir
nodibināta, bet, ja valsts to nav noteikusi, 
— kādā no oficiālajām Savienības 
valodām, kas ir pieņemama paziņotajai 
institūcijai. Sertifikātu satura minimums ir 
izklāstīts XI pielikumā.

1. Sertifikāti, ko saskaņā ar VIII, IX un 
X pielikumu ir izsniegušas paziņotās 
institūcijas, ir kādā no oficiālajām 
Savienības valodām, kas ir pieņemama 
paziņotajai institūcijai. Sertifikātu satura 
minimums ir izklāstīts XI pielikumā.
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Or. cs

Grozījums Nr. 275
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja attiecībā uz vienas un tās pašas ierīces 
atbilstības novērtēšanu ražotājs lauž
līgumu ar vienu paziņoto institūciju un 
noslēdz līgumu ar citu paziņoto institūciju, 
paziņotās institūcijas maiņas kārtību 
skaidri noteic ražotāja, atceltās paziņotās 
institūcijas un jaunieceltās paziņotās 
institūcijas noslēgts līgums. Šis līgums 
aptver vismaz šādus aspektus:

1. Ja attiecībā uz vienas un tās pašas ierīces 
atbilstības novērtēšanu ražotājs nolemj 
lauzt līgumu ar vienu paziņoto institūciju 
un noslēdz līgumu ar citu paziņoto 
institūciju, tas informē savu par 
paziņotajām institūcijām atbildīgo valsts 
iestādi par šīm izmaiņām. Paziņotās 
institūcijas maiņas kārtību skaidri noteic 
ražotāja, atceltās paziņotās institūcijas un 
jaunieceltās paziņotās institūcijas noslēgts 
līgums. Šis līgums aptver vismaz šādus 
aspektus:

Or. en

Grozījums Nr. 276
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc kādas dalībvalsts lūguma, ja tas 
atbilst sabiedrības veselības vai pacientu 
drošības interesēm vairākās dalībvalstīs, 
Komisija ar īstenošanas aktiem var uz 
noteiktu termiņu pagarināt tādas atļaujas 
derīgumu Savienības teritorijā, ko kāda 
dalībvalsts piešķīrusi saskaņā ar 
1. punktu, un paredzēt nosacījumus, ar 
kādiem ierīci var laist tirgū vai nodot 
ekspluatācijā. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 

svītrots
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kas minēta 84. panta 3. punktā.
Pienācīgi pamatotu ar cilvēku veselību un 
drošību saistītu nenovēršamu un 
steidzamu iemeslu gadījumā Komisija 
pieņem īstenošanas aktus, kas saskaņā ar 
84. panta 4. punktā minēto procedūru 
jāpiemēro nekavējoties.

Or. pl

Pamatojums

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Grozījums Nr. 277
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6.nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VI nodaļa V nodaļa
Klīniskie pierādījumi Klīniskie pierādījumi

Or. en

Grozījums Nr. 278
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) verificēt, ka ierīces nodrošina
pacientam paredzētos ieguvumus, ko 
detalizēti aprakstījis ražotājs;

b) verificēt ierīces klīnisko drošību un 
efektivitāti, tostarp pacientam paredzētos 
ieguvumus, izmantojot ierīci paredzētajam 
mērķim, iedzīvotāju mērķa grupai un 
atbilstoši lietošanas instrukcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Klīniskās veiktspējas pētījumus plāno un 
veic tā, lai būtu nodrošināta klīniskajā 
veiktspējas pētījumā līdzdalīgo pētāmo 
personu tiesību, drošības un labjutības 
aizsardzība un šajā klīniskās veiktspējas 
pētījumā iegūto klīnisko datu ticamība un 
noturība.

4. Klīniskās veiktspējas pētījumus plāno un 
veic tā, lai būtu nodrošināta klīniskajā 
veiktspējas pētījumā līdzdalīgo pētāmo 
personu tiesību, drošības un labjutības 
aizsardzība atbilstoši 48.a panta 3. punkta 
noteikumiem un šajā klīniskās veiktspējas 
pētījumā iegūto klīnisko datu ticamība un 
noturība.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
48.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48.a pants
Ētikas komitejas iesaiste

1. Atļauju veikt klīnisko veiktspējas 
pētījumu var piešķirt tikai tad, ja 
neatkarīga ētikas komiteja ir iepriekš 
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sniegusi pozitīvu šāda veiktspējas 
pētījuma novērtējumu.
2. Ētikas komitejas paziņojumā īpaši min 
medicīnisko pamatojumu, klīniskās 
veiktspējas pētījumā līdzdalīgo pētāmo 
personu piekrišanu pēc pilnīgas 
informācijas saņemšanas par klīnisko 
veiktspējas pētījumu un pētnieku 
piemērotību, kā arī pētījuma ierīcēm.
3. Ētikas komiteja nodrošina, ka tiek 
aizsargātas klīniskajā veiktspējas pētījumā 
līdzdalīgo pētāmo personu tiesības, 
drošība un labjutība.
4. Šai komitejai jābūt neatkarīgai no 
pētniekiem, sponsoriem un jebkādas citas 
nevēlamas ietekmes. Tā rīkojas saskaņā 
ar tās valsts vai valstu normatīvajiem 
aktiem, kurā(-ās) paredzēts veikt 
pētījumu, un tai jāievēro visas attiecīgās 
starptautiskās normas un standarti.
5. Ir skaidri noteikts Ētikas komitejas 
locekļu un to aizstājēju skaits, tostarp 
veselības aprūpes speciālistus, 
nespeciālistus un vismaz vienu 
pieredzējušu un zinošu pacientu vai 
pacienta pārstāvi, kuriem visiem kopā ir 
vajadzīgā kvalifikācija un pieredze, kas 
tiem ļauj pārbaudīt un novērtēt iecerētā 
klīniskās veiktspējas pētījuma zinātniskos, 
medicīnas un ētikas aspektus.
6. Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai izveidotu ētikas komitejas, 
ja tādu nav, un sekmētu to darbu.
Dalībvalstis publisko Ētikas komitejas 
locekļu un to aizstājēju skaitu, vārdus un 
uzvārdus un profesionālo kvalifikāciju un 
informē Komisiju par Ētikas komitejas 
sastāvu un par to, kad tā sāks darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Dagmar Roth-Behrendt



AM\936067LV.doc 47/107 PE510.755v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskās veiktspējas pētījuma sponsors 
dalībvalstij(-īm), kurā(-s) pētījums 
veicams, iesniedz pieteikumu, pievienojot 
XIII pielikumā minēto dokumentāciju.
Sešu dienu laikā no pieteikuma 
saņemšanas attiecīgā dalībvalsts paziņo 
sponsoram, vai klīniskās veiktspējas 
pētījums ir šīs regulas darbības jomā un vai 
pieteikums uzskatāms par pilnīgu.

Klīniskās veiktspējas pētījuma sponsors 
dalībvalstij(-īm), kurā(-s) pētījums 
veicams, iesniedz pieteikumu, pievienojot 
XIII pielikumā minēto dokumentāciju.
Desmit dienu laikā no pieteikuma 
saņemšanas attiecīgā dalībvalsts paziņo 
sponsoram, vai klīniskās veiktspējas 
pētījums ir šīs regulas darbības jomā un vai 
pieteikums uzskatāms par pilnīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir vairāk par vienu attiecīgo dalībvalsti 
un nav panākta vienošanās par to, vai 
klīniskās veiktspējas pētījums 
jāapstiprina, attiecīgās dalībvalstis 
mēģina vienoties par slēdzienu. Ja 
slēdziens netiek panākts, Eiropas 
Komisija pieņem lēmumu pēc attiecīgo 
dalībvalstu uzklausīšanas, vajadzības 
gadījumā konsultējoties ar EMA.

Or. en

Pamatojums

Ziņotājas dalībvalsts lēmums ir saistošs citām dalībvalstīm. Var gadīties, ka ziņotāja 
dalībvalsts atbalsta klīniskās veiktspējas pētījumu, taču iestādes un ētikas komitejas lielākajā 
daļā attiecīgo dalībvalstu to neatbalsta. Pat ja iestādes un ētikas komitejas sadarbojas, lai 
panāktu vienošanos, ir jābūt risinājumam konfliktu gadījumā. Komisija pakļaujas EP un 
Padomes kontrolei, tādēļ tā ir labāk pilnvarota pieņemt šādu lēmumu nekā ziņotāja 
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dalībvalsts.

Grozījums Nr. 283
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts konstatē, ka klīniskās 
veiktspējas pētījums, par kuru iesniegts 
pieteikums, nav šīs regulas darbības jomā 
vai ka pieteikums nav uzskatāms par 
pilnīgu, tā attiecīgi informē sponsoru un 
sponsoram nosaka ne vairāk kā sešas
dienas, kuru laikā sniegt komentāru vai 
iesniegt pilnīgu pieteikumu.

Ja dalībvalsts konstatē, ka klīniskās
veiktspējas pētījums, par kuru iesniegts 
pieteikums, nav šīs regulas darbības jomā 
vai ka pieteikums nav uzskatāms par 
pilnīgu, tā attiecīgi informē sponsoru un 
sponsoram nosaka ne vairāk kā desmit
dienas, kuru laikā sniegt komentāru vai 
iesniegt pilnīgu pieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
49. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja trīs dienu laikā no komentāru vai 
pabeigtā pieteikuma saņemšanas 
dalībvalsts nav sponsoram atbilstoši 
2. punktam ziņojusi, uzskata, ka klīniskās 
veiktspējas pētījums ir šīs regulas darbības 
jomā, un pieteikums ir uzskatāms par 
pilnīgu.

Ja piecu dienu laikā no komentāru vai 
pabeigtā pieteikuma saņemšanas 
dalībvalsts nav sponsoram atbilstoši 
2. punktam ziņojusi, uzskata, ka klīniskās 
veiktspējas pētījums ir šīs regulas darbības 
jomā, un pieteikums ir uzskatāms par 
pilnīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Dagmar Roth-Behrendt
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Regulas priekšlikums
49. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kad pēc 4. punktā minētās validēšanas 
dienas pagājušas 35 dienas, ja vien 
attiecīgā dalībvalsts šajā laikā sponsoram 
nav paziņojusi par atteikumu, kura pamatā 
ir sabiedrības veselības, pacientu drošības 
vai sabiedriskās politikas apsvērumi.

c) kad pēc 4. punktā minētās validēšanas 
dienas pagājušas 60 dienas, ja vien 
attiecīgā dalībvalsts šajā laikā sponsoram 
nav paziņojusi par atteikumu, kura pamatā 
ir sabiedrības veselības, pacientu drošības 
vai sabiedriskās politikas apsvērumi.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) izmantojamā metodika, iesaistīto 
personu skaits un paredzamais pētījuma 
rezultāts,

Or. en

Grozījums Nr. 287
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc klīniskās veiktspējas pētījuma 
plāna pabeigšanas atbalstītājs ievada 
51.a pantā minētajā elektroniskajā 
sistēmā šā plāna rezultātu apkopojumu, 
ko sagatavo tā, lai tas būtu viegli 
saprotams nespeciālistam.

Or. en
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Grozījums Nr. 288
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācija ar 51. pantā minētās 
elektroniskās sistēmas starpniecību ir 
publiski pieejama, ja vien attiecībā uz visu 
informāciju vai tās daļu nav pamatoti 
ievērot konfidencialitāti, balstoties uz 
kādu no šādiem apsvērumiem:

3. Informācija ar 51. pantā minētās 
elektroniskās sistēmas starpniecību ir 
publiski pilnībā pieejama.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) personas datu aizsargāšana saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 45/2001;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Personas datu aizsardzība jau ir nodrošināta šā panta 4. punktā, kurā norādīts, ka „klīniskās 
veiktspējas pētījumos līdzdalīgo pētāmo personu datus nedara publiski pieejamus”.

Grozījums Nr. 290
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) komerciāli sensitīvas informācijas 
aizsargāšana;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi nodrošinātu pārredzamību un neatkarīgiem pētniekiem būtu pieejami nejaušas 
izlases veiktspējas pētījumi un metaanalīze, datubāzei jābūt publiski pieejamai.

Grozījums Nr. 291
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) komerciāli sensitīvas informācijas 
aizsargāšana;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 292
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) efektīva klīniskās veiktspējas pētījuma 
veikšanas uzraudzīšana, ko veic 
attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is).

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Lai veiktspējas pētījumu uzraudzība būtu efektīva, tai jābūt nevis aizsegtai, bet pārredzamai 
un uz to jāattiecina publiskas pārbaudes.

Grozījums Nr. 293
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija kopā ar dalībvalstīm izveido 
un pārvalda tādu elektronisku sistēmu 
klīniskās veiktspējas pētījumiem ar 
iejaukšanos un citiem klīniskās veiktspējas 
pētījumiem, kas saistīti ar risku pētāmajām 
personām, ar kuru ģenerē 49. panta 
1. punktā minētos vienotos identifikācijas 
numurus, kas paredzēti šādiem klīniskās 
veiktspējas pētījumiem, un apkopo un 
apstrādā informāciju, kas attiecas uz:

1. Komisija kopā ar dalībvalstīm izveido 
un pārvalda tādu elektronisku sistēmu 
klīniskās veiktspējas pētījumiem ar 
iejaukšanos un citiem klīniskās veiktspējas 
pētījumiem, kas saistīti ar risku pētāmajām 
personām. Šādas datubāzes pieejamība 
ļaus sabiedrībai sameklēt īpašus 
veiktspējas pētījumus un iedzīvotājiem un 
speciālistiem pieņemt apzinātus lēmumus 
par in vitro ierīcēm. Lai to nodrošinātu, 
elektroniskā sistēma palīdzēs ģenerēt
49. panta 1. punktā minētos vienotos 
identifikācijas numurus, kas paredzēti 
šādiem klīniskās veiktspējas pētījumiem, 
un apkopot un apstrādāt informāciju, kas 
attiecas uz:

Or. en

Pamatojums

Datubāze jāizveido ar nolūku sniegt gan iedzīvotājiem, gan ārstiem, gan neatkarīgiem 
pētniekiem informāciju, kas ļauj viņiem pieņemt apzinātus lēmumus par in vitro ierīču 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 294
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) klīniskās veiktspējas pētījumu 
ziņojumiem, ko iesnieguši sponsori 
atbilstoši 56. panta 5. punktam;

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka klīniskās veiktspējas pētījuma ziņojumi ir daļa no informācijas, kas pieejama 
sabiedrībai un veselības aprūpes speciālistiem. Šie grozījumi nodrošina, ka saskaņotību var 
panākt piemērotā klīnisko izmēģinājumu sarunu iznākumā.

Grozījums Nr. 295
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 
sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
sakarā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [Ref. 
of future Regulation on clinical trials] 
[..] pantu. Izņemot 50. pantā minēto 
informāciju, elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija ir 
pieejama tikai dalībvalstīm un Komisijai.

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 
sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
sakarā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [Ref. 
of future Regulation on clinical trials] 
[..] pantu. Izņemot 50. pantā minēto 
informāciju, elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija ir 
pieejama dalībvalstīm un Komisijai.
Komisija nodrošina arī veselības aprūpes 
speciālistu piekļuvi minētajai 
elektroniskajai sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 
sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
sakarā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [Ref. 
of future Regulation on clinical trials] 
[..] pantu. Izņemot 50. pantā minēto 
informāciju, elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija ir 
pieejama tikai dalībvalstīm un Komisijai.

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 
sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
sakarā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [Ref. 
of future Regulation on clinical trials] 
[..] pantu. Elektroniskajā sistēmā apkopotā 
un apstrādātā informācija ir pieejama 
dalībvalstīm un Komisijai, un Komisija arī 
nodrošina, ka veselības aprūpes 
speciālistiem un pacietiem ir pieeja 
elektroniskajai sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc pamatota pieprasījuma visu 
informāciju par īpašo in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīci 
elektroniskajā sistēmā dara pieejamu 
pieprasījumu iesniegušajai pusei, izņemot, 
ja visas informācijas vai tās daļas 
konfidencialitāte ir pamatota šādu 
iemeslu dēļ:
a) personas datu aizsargāšana saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 45/2001;
b) komerciāli sensitīvas informācijas 
aizsargāšana;
c) efektīva klīniskās veiktspējas pētījuma 
veikšanas uzraudzīšana, ko veic 
attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is).
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Or. en

Grozījums Nr. 298
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts klīniskās veiktspējas 
pētījuma izdarīšanu ir atteikusi, apturējusi 
vai izbeigusi, vai arī ir pieprasījusi 
klīniskās veiktspējas pētījumu būtiski 
grozīt vai uz laiku apturēt, vai ja sponsors 
tai paziņojis, ka klīniskās veiktspējas 
pētījums tiek priekšlaikus izbeigts drošības 
apsvērumu dēļ, šī dalībvalsts savu lēmumu 
un tā pamatojumu ar 51. pantā minētās 
elektroniskās sistēmas starpniecību paziņo 
visām dalībvalstīm un Komisijai.

1. Ja dalībvalsts klīniskās veiktspējas 
pētījuma izdarīšanu ir atteikusi, apturējusi 
vai izbeigusi, vai arī ir pieprasījusi 
klīniskās veiktspējas pētījumu būtiski 
grozīt vai uz laiku apturēt, vai ja sponsors 
tai paziņojis, ka klīniskās veiktspējas 
pētījums tiek priekšlaikus izbeigts drošības 
apsvērumu vai efektivitātes dēļ, šī 
dalībvalsts savu lēmumu un šāda lēmuma
pamatojumu ar 51. pantā minētās 
elektroniskās sistēmas starpniecību paziņo 
visām dalībvalstīm un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja sponsors klīniskās veiktspējas 
pētījumu uz laiku apturējis drošuma 
apsvērumu dēļ, 15 dienu laikā no brīža, kad 
pētījums uz laiku apturēts, tas informē 
attiecīgās dalībvalstis.

1. Ja sponsors klīniskās veiktspējas 
pētījumu uz laiku apturējis drošuma vai 
efektivitātes apsvērumu dēļ, 15 dienu laikā 
no brīža, kad pētījums uz laiku apturēts, tas 
informē attiecīgās dalībvalstis.

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par klīniskās veiktspējas pētījuma beigām 
attiecībā uz katru attiecīgo dalībvalsti 
sponsors tai paziņo, par priekšlaikus 
izbeigtiem klīniskiem izmēģinājumiem 
norādot pamatojumu. Šo paziņojumu 
sniedz 15 dienu laikā no klīniskās 
veiktspējas pētījuma beigām attiecībā uz šo 
dalībvalsti.

Par klīniskās veiktspējas pētījuma beigām 
attiecībā uz katru attiecīgo dalībvalsti 
sponsors tai paziņo, par priekšlaikus 
izbeigtiem klīniskiem izmēģinājumiem 
norādot pamatojumu, lai visas dalībvalstis 
varētu informēt sponsorus, kas vienlaikus 
veic līdzīgus klīniskās veiktspējas 
pētījumus Savienībā, par minētā klīniskās 
veiktspējas pētījuma rezultātiem. Šo 
paziņojumu sniedz 15 dienu laikā no 
klīniskās veiktspējas pētījuma beigām 
attiecībā uz šo dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pētījums notiek vairākās dalībvalstīs, 
sponsors visām attiecīgajām dalībvalstīm 
paziņo par klīniskās veiktspējas pētījuma 
kopējām beigām. Šo paziņojumu sniedz 
15 dienu laikā no klīniskās veiktspējas 
pētījuma kopējām beigām.

Ja pētījums notiek vairākās dalībvalstīs, 
sponsors visām attiecīgajām dalībvalstīm 
paziņo par klīniskās veiktspējas pētījuma 
kopējām beigām. Par klīniskās veiktspējas 
pētījuma priekšlaicīgas pārtraukšanas 
iemesliem informē arī visas dalībvalstis, 
lai tās varētu informēt sponsorus, kas 
vienlaikus veic līdzīgus klīniskos 
pētījumus Savienībā, par klīniskās 
veiktspējas pētījuma rezultātiem. Šo 
paziņojumu sniedz 15 dienu laikā no 
klīniskās veiktspējas pētījuma kopējām 
beigām.

Or. en
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Grozījums Nr. 302
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada laikā no klīniskās veiktspējas 
pētījuma beigām sponsors attiecīgajām 
dalībvalstīm iesniedz klīniskās veiktspējas 
pētījuma rezultātu apkopojumu, ko 
noformē kā XII pielikuma A daļas 
2.3.3. iedaļā minēto klīniskās veiktspējas 
pētījuma ziņojumu. Ja zinātnisku 
apsvērumu dēļ gada laikā klīniskās 
veiktspējas pētījuma ziņojumu iesniegt nav 
iespējams, to iesniedz, tiklīdz tas kļuvis 
pieejams. Šajā gadījumā XII pielikuma 
A daļas 2.3.2. iedaļā minētajā klīniskās 
veiktspējas pētījuma protokolā kopā ar 
paskaidrojumu norāda laiku, kad klīniskās 
veiktspējas pētījuma rezultāti tiks iesniegti.

3. Gada laikā no klīniskās veiktspējas 
pētījuma beigām sponsors attiecīgajām 
dalībvalstīm iesniedz klīniskās veiktspējas 
pētījuma rezultātus, ko noformē kā 
XII pielikuma A daļas 2.3.3. iedaļā minēto 
klīniskās veiktspējas pētījuma ziņojumu. Ja 
zinātnisku apsvērumu dēļ gada laikā 
klīniskās veiktspējas pētījuma ziņojumu 
iesniegt nav iespējams, to iesniedz, tiklīdz 
tas kļuvis pieejams. Šajā gadījumā 
XII pielikuma A daļas 2.3.2. iedaļā 
minētajā klīniskās veiktspējas pētījuma 
protokolā kopā ar paskaidrojumu norāda 
laiku, kad klīniskās veiktspējas pētījuma 
rezultāti tiks iesniegti.

Or. en

Pamatojums

Lai gan klīniskās veiktspējas pētījuma ziņojums ir kopsavilkuma veids, ir svarīgi, lai ražotāji 
saprastu, ka šis ziņojums kļūs par daļu no sabiedrībai pieejamās informācijas.

Grozījums Nr. 303
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vienotajā pieteikumā sponsors vienu no 
attiecīgajām dalībvalstīm ierosina par 
koordinētāju dalībvalsti. Ja minētā 
dalībvalsts nevēlas būt par koordinētāju 
dalībvalsti, pēc vienotā pieteikuma 

2. Vienotajā pieteikumā sponsors vienu no 
attiecīgajām dalībvalstīm ierosina par 
koordinētāju dalībvalsti. Ziņotāju 
dalībvalsti izraugās to attiecīgo 
dalībvalstu vidū, kurās lielākā skaitā dzīvo 
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iesniegšanas tā sešu dienu laikā vienojas ar 
citu attiecīgo dalībvalsti, ka koordinētāja 
dalībvalsts būs šī pēdējā minētā valsts. Ja 
neviena cita dalībvalsts nepiekrīt būt par 
koordinētāju dalībvalsti, par koordinētāju 
dalībvalsti kļūst sponsora ierosinātā 
dalībvalsts. Ja par koordinētāju dalībvalsti 
kļūst nevis sponsora ierosinātā dalībvalsts, 
bet cita dalībvalsts, 49. panta 2. punktā 
minētā laikposma sākuma diena ir diena 
pēc attiecīgās valsts piekrišanas veikt šo 
funkciju.

šajā klīniskās veiktspējas pētījumā 
iesaistītās pētāmās personas. Ja minētā 
dalībvalsts nevēlas būt par koordinētāju 
dalībvalsti, pēc vienotā pieteikuma 
iesniegšanas tā sešu dienu laikā vienojas ar 
citu attiecīgo dalībvalsti, ka koordinētāja 
dalībvalsts būs šī pēdējā minētā valsts. Ja 
neviena cita dalībvalsts nepiekrīt būt par 
koordinētāju dalībvalsti, par koordinētāju 
dalībvalsti kļūst sponsora ierosinātā 
dalībvalsts. Ja par koordinētāju dalībvalsti 
kļūst nevis sponsora ierosinātā dalībvalsts, 
bet cita dalībvalsts, 49. panta 2. punktā 
minētā laikposma sākuma diena ir diena 
pēc attiecīgās valsts piekrišanas veikt šo 
funkciju.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nopietns nevēlams notikums, kam ir 
cēloņsakarība ar ierīci, kurai izvērtē 
veiktspēju, salīdzināmo ierīci vai pētījuma 
procedūru, vai arī šāda cēloņsakarība ir 
pamatoti iespējama;

a) jebkāds nevēlams notikums, kam ir 
cēloņsakarība ar ierīci, kurai izvērtē 
veiktspēju, salīdzināmo ierīci vai pētījuma 
procedūru, vai arī šāda cēloņsakarība ir 
pamatoti iespējama;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
7. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII nodaļa VIII nodaļa
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Vigilance un tirgus uzraudzība Vigilance un tirgus uzraudzība

Or. en

Grozījums Nr. 306
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkuru nopietnu incidentu attiecībā uz 
ierīcēm, kas darītas pieejamas Savienības 
tirgū;

a) jebkuru nopietnu incidentu, tostarp 
incidenta datumu un vietu, attiecībā uz 
ierīcēm, kas darītas pieejamas Savienības 
tirgū; ja iespējams, ražotājs norāda 
informāciju par incidentā iesaistīto 
pacientu vai lietotāju un veselības aprūpes 
speciālistu;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkuru nopietnu incidentu attiecībā uz 
ierīcēm, kas darītas pieejamas Savienības 
tirgū;

a) jebkuru incidentu attiecībā uz ierīcēm, 
kas darītas pieejamas Savienības tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 308
Dagmar Roth-Behrendt

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

Dalībvalstis veic visus pienācīgos 
pasākumus, lai veicinātu, ka veselības 
aprūpes speciālisti, lietotāji un pacienti 
savām kompetentajām iestādēm ziņo par 
varbūtējiem nopietniem incidentiem, kas 
minēti 1. punkta a) apakšpunktā. Šādus 
ziņojumus tās centrāli reģistrē valsts 
līmenī. Ja kādas dalībvalsts kompetentā 
iestāde saņem šādus ziņojumus, tā veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka par incidentu ir informēts 
ierīces ražotājs. Ražotājs nodrošina 
attiecīgu pēckontroli.

Dalībvalstis veic visus pienācīgos 
pasākumus, tostarp mērķtiecīgas 
informēšanas kampaņas, lai veicinātu, ka 
veselības aprūpes speciālisti, lietotāji un 
pacienti savām kompetentajām iestādēm 
ziņo par varbūtējiem nopietniem 
incidentiem, kas minēti 1. punkta 
a) apakšpunktā. Šādus ziņojumus tās 
centrāli reģistrē valsts līmenī. Ja kādas 
dalībvalsts kompetentā iestāde saņem 
šādus ziņojumus, tā nekavējoties informē 
attiecīgās ierīces ražotāju. Ražotājs 
nodrošina attiecīgu pēckontroli.

Ja dalībvalsts kompetentā iestāde 
ziņojumus, kas saņemti saskaņā ar pirmo 
daļu, saista ar nopietnu incidentu, tā šos 
ziņojumus nekavējoties paziņo 60. pantā 
minētajā elektroniskajā sistēmā, ja vien 
par to pašu incidentu jau nav ziņojis 
ražotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic visus pienācīgos 
pasākumus, lai veicinātu, ka veselības 
aprūpes speciālisti, lietotāji un pacienti 
savām kompetentajām iestādēm ziņo par 
varbūtējiem nopietniem incidentiem, kas 
minēti 1. punkta a) apakšpunktā. Šādus 
ziņojumus tās centrāli reģistrē valsts 
līmenī. Ja kādas dalībvalsts kompetentā 
iestāde saņem šādus ziņojumus, tā veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka par incidentu ir informēts 

Dalībvalstis veic visus pienācīgos 
pasākumus, lai veicinātu, ka veselības 
aprūpes speciālisti, tostarp ārsti un 
farmaceiti, lietotāji un pacienti savām 
kompetentajām iestādēm ziņo par 
varbūtējiem nopietniem incidentiem, kas 
minēti 1. punkta a) apakšpunktā. Šādus 
ziņojumus tās centrāli reģistrē valsts 
līmenī. Ja kādas dalībvalsts kompetentā 
iestāde saņem šādus ziņojumus, tā veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
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ierīces ražotājs. Ražotājs nodrošina 
attiecīgu pēckontroli.

nodrošinātu, ka par incidentu ir informēts 
ierīces ražotājs. Ražotājs nodrošina 
attiecīgu pēckontroli.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums atspoguļo pieeju, kas izmantota Farmakoviligances direktīvā.

Grozījums Nr. 310
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošanā par varbūtējiem nopietniem 
incidentiem ņem vērā, vai detaļas vai 
komponenti ir nomainīti, kā norādīts 
19. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ziņošana par aizvietotāju detaļu vai komponentu izmantošanu ļautu kompetentajām iestādēm 
ātri identificēt problēmas, ko izraisa aizvietotājas detaļas vai komponenti.

Grozījums Nr. 311
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un 
apspriežoties ar attiecīgajiem partneriem, 
tostarp pacientu un patērētāju 
organizācijām, izstrādā veselības aprūpes 
speciālistiem, lietotājiem un pacientiem 
paredzētas elektroniska formāta un 
formāta, kas nav elektronisks,
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standartveidlapas nopietnu incidentu 
paziņošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) kompetento iestāžu ziņojumi par 
nopietniem incidentiem un praktiskiem 
koriģējošiem drošuma pasākumiem, kas 
veikti veselības iestādēs, izmantojot 
4. panta 4. punktā minētās ierīces;

Or. en

Pamatojums

Uz iekšējo atbrīvojumu ierīcēm, kas ražotas un izmantotas vienā atsevišķā veselības iestādē, 
jāattiecina ziņošanas prasības. Eiropas Komisija, turpmāk pārskatot šīs jomas tiesību aktus, 
gūs labumu no šīs informācijas pieejamības.

Grozījums Nr. 313
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Elektroniskās sistēmas apkopotā un 
apstrādātā informācija ir pieejama 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai un paziņotajām institūcijām.

2. Elektroniskās sistēmas apkopotā un 
apstrādātā informācija ir pieejama 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai un paziņotajām institūcijām. 
Komisija, apspriežoties ar Medicīnisko 
ierīču koordinācijas grupu, ik pēc 
6 mēnešiem sabiedrībai un veselības 
aprūpes speciālistiem sniedz pārskatu par 
šo informāciju. Šī informācija ir pieejama 
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25. pantā minētajā Eiropas datubankā.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālisti un sabiedrība gūs labumu no viligances pārskata un tirgus 
uzraudzības informācijas. Tā kā šī informācija būs jāapstrādā slepeni, MGCG ir atbilstošais 
forums, kas sniedz šo informāciju Eiropas datubankai.

Grozījums Nr. 314
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Elektroniskās sistēmas apkopotā un 
apstrādātā informācija ir pieejama 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai un paziņotajām institūcijām.

2. Elektroniskās sistēmas apkopotā un 
apstrādātā informācija ir pieejama 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai, aģentūrai, paziņotajām 
institūcijām un veselības aprūpes
speciālistiem.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
60. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nodrošina, lai attiecīga līmeņa 
piekļuve elektroniskajai sistēmai būtu 
veselības aprūpes speciālistiem un 
plašākai sabiedrībai.

3. Komisija nodrošina, ka sabiedrībai ir
attiecīga līmeņa piekļuve elektroniskajai 
sistēmai. Tā jo īpaši nodrošina, ka 
informāciju, kas pieprasīta par īpašu in 
vitro diagnostikas medicīnisko ierīci, dara 
pieejamu nekavējoties un 15 dienu laikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 316
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde ziņojumus, kas 
saņemti saskaņā ar 59. panta 3. punktu, 
vērtē kā saistītus ar nopietnu incidentu, tā 
šos ziņojumus nekavējoties paziņo 
60. pantā minētajā elektroniskajā sistēmā, 
ja vien par to pašu incidentu jau nav 
ziņojis ražotājs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 317
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
66. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju ar 
elektroniskās sistēmas starpniecību 
nekavējoties nosūta visām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, un tā ir pieejama 
dalībvalstīm un Komisijai.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju ar 
elektroniskās sistēmas starpniecību 
nekavējoties nosūta visām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, un tā ir pieejama 
dalībvalstīm un Komisijai. Komisija, 
apspriežoties ar Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupu, ik pēc 6 mēnešiem 
sabiedrībai un veselības aprūpes 
speciālistiem sniedz pārskatu par šo
informāciju. Šī informācija ir pieejama 
25. pantā minētajā Eiropas datubankā.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālisti un sabiedrība gūs labumu no viligances pārskata un tirgus 
uzraudzības informācijas. Tā kā šī informācija būs jāapstrādā slepeni, MGCG ir atbilstošais 
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forums, kas sniedz šo informāciju Eiropas datubankai.

Grozījums Nr. 318
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
66. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju ar 
elektroniskās sistēmas starpniecību 
nekavējoties nosūta visām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, un tā ir pieejama 
dalībvalstīm un Komisijai.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju ar 
elektroniskās sistēmas starpniecību 
nekavējoties nosūta visām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, un tā ir pieejama 
dalībvalstīm, Komisijai, aģentūrai un 
veselības aprūpes speciālistiem. Komisija 
arī nodrošina, lai sabiedrībai ir attiecīga 
līmeņa piekļuve elektroniskajai sistēmai.
Tā jo īpaši nodrošina, ka informāciju, kas 
pieprasīta par īpašu in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīci, dara pieejamu 
nekavējoties un 15 dienu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
8. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIII nodaļa IX nodaļa
Sadarbība starp dalībvalstīm, Medicīnisko 
ierīču koordinācijas grupa, ES references 
laboratorijas, ierīču reģistri

Sadarbība starp dalībvalstīm, Medicīnisko 
ierīču koordinācijas grupa, ES references 
laboratorijas, ierīču reģistri

Or. en

Grozījums Nr. 320
Dagmar Roth-Behrendt
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Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izskatīt ar savstarpējas atzīšanas 
procedūru saistītos jautājumus atbilstīgi 
39.e panta noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 321
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uzraudzīt paziņoto institūciju 
koordinācijas grupu, kas norādīta 
39. pantā;

Or. en

Pamatojums

MDCG būtu jāuzrauga paziņoto institūciju koordinācijas grupa, lai nodrošinātu, ka ir 
ievērotas prasības par piedalīšanos, un ļautu tai saņemt labāku informāciju par paziņoto 
institūciju stāvokli visā ES.

Grozījums Nr. 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izskatīt noteiktus atbilstības 
novērtējumus saskaņā ar 42. pantu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izskatīt noteiktus atbilstības 
novērtējumus saskaņā ar 42. pantu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

MDCG ir ļoti svarīga tiesiskā regulējuma daļa. Tāpēc būtu sīkāk jāapraksta tās uzdevums.

Grozījums Nr. 324
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) darboties kā arbitrāžas forumam 
strīdos par IV nodaļu attiecībā uz 
paziņoto institūciju kompetencēm.

Or. en

Pamatojums

Apvienotajai novērtēšanas grupai un MDCG būtu efektīvi jāuzrauga paziņoto institūciju 
darbs. Nosakot, ka MDCG ir atbildīga par paziņotās institūcijas apturējuma anulēšanu, 
uzlabosies tās uzraudzība.

Grozījums Nr. 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palīdzēt izstrādāt norādījumus, kuru 
mērķis ir nodrošināt šīs regulas faktisku 
saskaņotu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz 
paziņoto institūciju iecelšanu un 
pārraudzību, vispārīgo drošuma un 
veiktspējas prasību piemērošanu un 
klīnisko izvērtēšanu, ko veic ražotāji, un 
novērtēšanu, ko veic paziņotās 
institūcijas;

c) palīdzēt izstrādāt norādījumus, kuru 
mērķis ir nodrošināt šīs regulas faktisku 
saskaņotu īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

MDCG ir ļoti svarīga tiesiskā regulējuma daļa. Tāpēc būtu sīkāk jāapraksta tās uzdevums.

Grozījums Nr. 326
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) palīdzēt Komisijai sniegt pārskatu par 
viligances datiem un tirgus uzraudzības 
pasākumiem, tostarp visiem veiktajiem 
preventīvajiem veselības aizsardzības 
pasākumiem, ik pēc 6 mēnešiem. Šī 
informācija ir pieejama 75. pantā 
minētajā Eiropas datubankā;

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālisti un sabiedrība gūs labumu no viligances pārskata un tirgus 
uzraudzības informācijas. Tā kā šī informācija būs jāapstrādā slepeni, MGCG ir atbilstošais 
forums, kas sniedz šo informāciju Eiropas datubankai.

Grozījums Nr. 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pēc Komisijas pieprasījuma to konsultēt 
un tai palīdzēt novērtēt jebkādus ar šīs 
regulas īstenošanu saistītus jautājumus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

MDCG ir ļoti svarīga tiesiskā regulējuma daļa. Tāpēc būtu sīkāk jāapraksta tās uzdevums.

Grozījums Nr. 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) palīdzēt dalībvalstīs veidot saskaņotu 
administratīvo praksi attiecībā uz in vitro 
diagnostikas medicīniskajām ierīcēm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

MDCG ir ļoti svarīga tiesiskā regulējuma daļa. Tāpēc būtu sīkāk jāapraksta tās uzdevums.

Grozījums Nr. 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. daļa – fa līdz fk apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pastāvīgi uzraudzīt tehnisko progresu, 
jo īpaši implantējamo ierīču jomā, un 
novērtēt, vai šajā regulā paredzētās 
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drošības un veiktspējas pamatprasības ir 
atbilstošas, lai nodrošinātu medicīnisko 
ierīču drošumu un veiktspēju un noteiktu 
nepieciešamību grozīt I pielikumu;
fb) izstrādāt norādījumus par konkrētu 
medicīnisko ierīču klīniskajiem 
izmēģinājumiem;
fc) sekmēt medicīnisko ierīču standartu 
izstrādi;
fd) sekmēt kopīgo tehnisko specifikāciju 
(KTS) izstrādi;
fe) izstrādāt un uzturēt Eiropas tirgus 
uzraudzības programmas sistēmu;
ff) izstrādāt minimālās prasības par 
kvalitātes pārvaldības sistēmu valstu 
tirgus uzraudzības iestādēm;
fg) organizēt kopīgu tirgus uzraudzību un 
kopīgus testēšanas projektus;
fh) organizēt apmācību programmas un 
valsts amatpersonu apmaiņu tirgus 
uzraudzības, paziņoto institūciju 
izraudzīšanas un uzraudzības un klīnisko 
pētījumu jomā;
fi) organizēt informācijas kampaņas un 
kopīgu apmeklējumu programmas;
fj) sniegt atzinumu par VII pielikumā 
norādīto klasifikācijas kritēriju 
piemērošanu konkrētai ierīcei vai ierīču 
kategorijai vai grupai saskaņā ar 
41. panta 3. punkta noteikumiem sešu 
mēnešu laikā;
fk) sniegt pēc Komisija lūguma atzinumu 
par ierīces vai ierīču kategorijas vai 
grupas klasifikāciju atbilstoši 41. panta 
4. punkta noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

MDCG ir ļoti svarīga tiesiskā regulējuma daļa. Tāpēc būtu sīkāk jāapraksta tās kompetences.
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Grozījums Nr. 330
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
77.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

77.a pants
Padomdevēja komiteja

Padomdevēja komiteja, kas izveidota 
saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, 
kura definēta 78.a pantā Regulā (ES) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices], veic tai ar šo regulu uzticētos 
uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Peter Liese

Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veikt piemērotus testus D klasē ražoto 
ierīču vai to partiju paraugiem, kā noteikts 
VIII pielikuma 5.7. iedaļā un X pielikuma 
5.1. iedaļā.

b) veikt piemērotus laboratorijas testus 
D klasē ražoto ierīču vai to partiju 
paraugiem, kā noteikts VIII pielikuma 
5.7. iedaļā un X pielikuma 5.1. iedaļā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka tai jābūt laboratorijā veiktai testēšanai, nevis tikai „uz papīra veiktai 
testēšanai”.

Grozījums Nr. 332
Anna Rosbach
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Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veikt piemērotus testus D klasē ražoto 
ierīču vai to partiju paraugiem, kā noteikts 
VIII pielikuma 5.7. iedaļā un X pielikuma 
5.1. iedaļā.

b) veikt piemērotus paraugu testus D klasē 
ražotajām ierīcēm — pēc kompetento 
iestāžu lūguma paraugiem, kas savākti 
tirgus uzraudzības pasākumos atbilstoši 
65. pantam, un pēc paziņoto institūciju 
lūguma paraugiem, kas savākti 
nepieteiktās inspekcijās atbilstoši 
VIII 4.4. iedaļai. 

Or. en

Pamatojums

Partiju izlaides testu veikšana paraugiem, ko izraudzījies ražotājs, saskaņā ar ietekmes 
novērtējumu nav praktiski vērtīga, lai nodrošinātu pacienta drošību. Kontrole, izmantojot 
efektīvu paraugu testēšanu tirgū, ārpus ražotāja telpām, būtu izmaksu ziņā lietderīga un 
neprasītu papildu līdzekļus. Šī pāreja no partiju izlaides kontroles uz nepieteiktu kontroli pēc 
laišanas tirgū labāk atklās viltotus, neīstus un bojātus izstrādājumus un nodrošinās izmaksu 
ziņā lietderīgu kontroles sistēmu.

Grozījums Nr. 333
Peter Liese

Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz konkrētām ierīcēm vai kādu 
ierīču kategoriju vai grupu sniegt 
zinātniskas konsultācijas par sasniegto 
tehnisko līmeni;

d) attiecībā uz konkrētām ierīcēm vai kādu 
ierīču kategoriju vai grupu sniegt 
zinātniskas konsultācijas un tehnisko 
palīdzību par sasniegtā tehniskā līmeņa 
definīciju;

Or. en

Pamatojums

Uzlabots formulējums un skaidrāka references laboratoriju uzdevumu definīcija.



AM\936067LV.doc 73/107 PE510.755v01-00

LV

Grozījums Nr. 334
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) palīdzēt izstrādāt attiecīgas testēšanas un 
analīzes metodes, ko izmanto atbilstības 
novērtēšanas procedūrās un tirgus 
uzraudzībā;

f) palīdzēt izstrādāt attiecīgas testēšanas un 
analīzes metodes, ko izmanto atbilstības 
novērtēšanas procedūrās, jo īpaši D klases 
ierīču partijas verifikācijā, un tirgus 
uzraudzībā;

Or. en

Pamatojums

Regulas 78. pantā jānorāda references laboratoriju uzdevums būt atbildīgām arī par D klases 
IVD medicīnisko ierīču partijas verifikāciju.

Grozījums Nr. 335
Peter Liese, Nora Berra

Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) palīdzēt izstrādāt starptautiska līmeņa 
standartus;

i) palīdzēt izstrādāt kopīgās tehniskās 
specifikācijas (KTS), kā arī starptautiskos
standartus;

Or. en

Pamatojums

References laboratorijām ir attiecīgās zināšanas, pieredze un tehniskās prasmes, lai palīdzētu 
izstrādāt KTS. Uzlabots formulējums.

Grozījums Nr. 336
Peter Liese

Regulas priekšlikums
78. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tām ir pienācīgi kvalificēti darbinieki ar 
pietiekamām zināšanām un pieredzi to in 
vitro diagnostikas medicīnisko ierīču jomā, 
attiecībā uz kurām laboratorija ir iecelta;

a) tām ir pienācīgi kvalificēti darbinieki ar 
pietiekamām zināšanām un pieredzi to in 
vitro diagnostikas medicīnisko ierīču jomā, 
attiecībā uz kurām laboratorija ir iecelta;

atbilstošās zināšanas un pieredze 
pamatojas uz:
– pieredzi novērtēt augsta riska IVD 
medicīniskās ierīces un veikt attiecīgos 
laboratorijas testus;
– padziļinātām zināšanām par augsta 
riska in vitro diagnostikas medicīniskajām 
ierīcēm un attiecīgajām tehnoloģijām;
– apliecinātu pieredzi laboratoriskajā 
testēšanā vienā no šādām jomām: 
testēšanas vai kalibrēšanas laboratorija, 
uzraudzības iestāde vai institūcija, 
D klases ierīču valsts references 
laboratorija, in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču kvalitātes kontrole, 
IVD medicīnisko ierīču references 
materiālu izstrāde, diagnostikas 
medicīnisko ierīču kalibrēšana; 
laboratorijas vai asins bankas, kas 
eksperimentāli novērtē un izmanto augsta 
riska IVD medicīniskās ierīces vai 
attiecīgā gadījumā ražo tās savā ražotnē;
– zināšanām un pieredzi attiecībā uz 
izstrādājumu vai partijas testēšanu, 
kvalitātes pārbaudēm, konstrukciju, 
ražošanu un IVD medicīnisko ierīču 
izmantošanu;
– zināšanām par risku veselībai, ar ko 
saskaras pacienti, viņu partneri un 
asins/orgānu/audu ziedojumu/preparātu 
saņēmēji saistībā ar augsta riska IVD 
medicīnisko ierīču lietošanu un jo īpaši 
nepareizu darbību;
– zināšanām par šo regulu un 
piemērojamajiem tiesību aktiem, 
noteikumiem un vadlīnijām, zināšanām 
par kopīgajām tehniskajām specifikācijām 
(KTS), piemērojamajiem saskaņotajiem 
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standartiem, produktam raksturīgajām 
prasībām un attiecīgajiem vadlīniju 
dokumentiem;
– līdzdalību attiecīgajās ārējās un iekšējās 
kvalitātes novērtēšanas shēmās, ko 
organizē starptautiskās vai valsts 
organizācijas.

Or. en

Pamatojums

Prasības references laboratorijām jānorāda skaidri.

Grozījums Nr. 337
Peter Liese

Regulas priekšlikums
78. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. No paziņotajām institūcijām vai 
dalībvalstīm, kas pieprasa ES references 
laboratorijas zinātnisku vai tehnisku 
palīdzību vai zinātnisku atzinumu, var 
pieprasīt maksu, kura pilnīgi vai daļēji
sedz izmaksas, kas šai laboratorijai 
radušās, saskaņā ar iepriekš noteiktu un 
caurredzamu noteikumu un nosacījumu 
kopumu pildot pieprasīto uzdevumu.

5. No paziņotajām institūcijām vai 
dalībvalstīm, kas pieprasa ES references 
laboratorijas zinātnisku vai tehnisku 
palīdzību vai zinātnisku atzinumu, 
pieprasa maksu, kura pilnīgi sedz 
izmaksas, kas šai laboratorijai radušās, 
saskaņā ar iepriekš noteiktu un 
caurredzamu noteikumu un nosacījumu 
kopumu pildot pieprasīto uzdevumu.

Or. en

Pamatojums

Maksām būtu pilnībā jāsedz izmaksas, lai izvairītos no konkurences kropļošanas starp 
references laboratorijām.

Grozījums Nr. 338
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis veic visus 
pienācīgos pasākumus, kas rosinātu
izveidot konkrētu tipu ierīču reģistrus, ar 
kuru palīdzību apkopot pieredzi par šo 
ierīču izmantošanu pēc laišanas tirgū. Šādi 
reģistri palīdz neatkarīgi izvērtēt ierīču 
drošuma un veiktspējas ilglaicību.

Komisija un dalībvalstis veic visus 
pienācīgos pasākumus, kas nodrošinātu in 
vitro diagnostikas ierīču reģistrus, ar kuru 
palīdzību apkopot pieredzi par šo ierīču 
izmantošanu pēc laišanas tirgū.
Sistemātiski izveido C un D klases ierīču 
reģistrus. Šādi reģistri palīdz neatkarīgi 
izvērtēt ierīču drošuma un veiktspējas 
ilglaicību.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
9. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IX nodaļa X nodaļa
Konfidencialitāte, datu aizsardzība, 
finansēšana, sankcijas

Konfidencialitāte, datu aizsardzība, 
finansēšana, sankcijas

Or. en

Grozījums Nr. 340
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neskar iespēju, ka dalībvalstis par 
tajā izklāstītajām darbībām iekasē maksu, 
ja vien maksas apmērs ir noteikts 
caurredzami un tā pamatā ir izmaksu 
atgūšanas princips. Tās Komisiju un citas 
dalībvalstis informē vismaz trīs mēnešus 
pirms maksu struktūras un apmēra 

Šī regula neskar iespēju, ka dalībvalstis par 
tajā izklāstītajām darbībām iekasē maksu, 
ja vien maksas apmērs ir salīdzināms un 
noteikts caurredzami un tā pamatā ir 
izmaksu atgūšanas princips. Tās Komisiju 
un citas dalībvalstis informē vismaz trīs 
mēnešus pirms maksu struktūras un apmēra 
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apstiprināšanas. apstiprināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par šīs regulas 
normu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sankcijas īsteno. Paredzētās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.
Dalībvalstis par šiem noteikumiem 
Komisiju informē vēlākais līdz [3 mēneši 
pirms šīs regulas piemērošanas dienas] un 
nekavējoties to informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par šīs regulas 
normu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sankcijas īsteno un ka tās ir pietiekami 
atturošas. Paredzētās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.
Dalībvalstis par šiem noteikumiem 
Komisiju informē vēlākais līdz [3 mēneši 
pirms šīs regulas piemērošanas dienas] un 
nekavējoties to informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par šīs regulas 
normu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sankcijas īsteno. Paredzētās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un preventīvas. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem 
Komisiju informē vēlākais līdz [3 mēneši 
pirms šīs regulas piemērošanas dienas] un 

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par šīs regulas 
normu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sankcijas īsteno. Paredzētās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un preventīvas. 
Sankciju preventīvo raksturu nosaka 
attiecībā pret pārkāpuma rezultātā gūto 
finansiālo labumu. Dalībvalstis par šiem 
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nekavējoties to informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

noteikumiem Komisiju informē vēlākais 
līdz [3 mēneši pirms šīs regulas 
piemērošanas dienas] un nekavējoties to 
informē par jebkuriem turpmākiem 
grozījumiem, kas tos skar.

Or. es

Pamatojums

Lai sankcija būtu preventīvs pasākums attiecībā uz krāpšanu un lai nodrošinātu tās 
efektivitāti, sankcijas apjomam ievērojami jāpārsniedz tā finansiālā labuma apjoms, ko 
ražotājs guvis pārkāpuma vai krāpšanas rezultātā.

Grozījums Nr. 343
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
10. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

X nodaļa XI nodaļa

Nobeiguma noteikumi Nobeiguma noteikumi

Or. en

Grozījums Nr. 344
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
90. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. To piemēro no [pieci gadi pēc stāšanās 
spēkā].

2. To piemēro no [trīs gadi pēc stāšanās 
spēkā].

Or. en
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Grozījums Nr. 345
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) klīniskā veiktspēja, piemēram, 
diagnostiskā jutība, diagnostiskais 
specifiskums, pozitīvā un negatīvā 
prognostiskā vērtība, varbūtības 
koeficients, paredzamās vērtības skartā vai 
neskartā populācijā.

b) klīniskā veiktspēja, tostarp klīniski 
vērtīgi pasākumi, piemēram, diagnostiskā 
jutība, diagnostiskais specifiskums, 
pozitīvā un negatīvā prognostiskā vērtība, 
varbūtības koeficients, paredzamās vērtības 
skartā vai neskartā populācijā un attiecīgā 
gadījumā klīniski derīgi pasākumi.
Kompanjondiagnostikas gadījumā ir 
vajadzīgs pierādījums par ierīces klīnisko 
derīgumu paredzētajā nolūkā (kādai 
mērķterapijai atlasīti pacienti ar kādu 
iepriekš diagnosticētu medicīnisku 
stāvokli vai noslieci uz to). 
Kompanjondiagnostikas nolūkā 
ražotājam jāsniedz klīniskais pierādījums 
par pozitīva vai negatīva testa ietekmi uz 
1) pacienta aprūpi un 2) ārstēšanas 
rezultātiem veselības jomā, lietojot, kā 
norādīts, ar noteikto terapeitisko 
intervenci.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 7. punkts – 7.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.3. Ierīces izstrādā un ražo tā, lai iespēju 
robežās samazinātu apdraudējumu, ko rada 
iespējama vielu izskalošanās vai noplūde 
ārpus ierīces. Īpašu vērību velta vielām, 
kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 

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

maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu un ar ko groza un atceļ 
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un 
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
VI pielikuma 3. daļu ir kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai 
sistēmai, un vielām, kurām piemīt īpašība 
radīt endokrīnās sistēmas traucējumus un 
par kurām ir zinātniski pierādījumi, ka tās 
var nopietni ietekmēt cilvēku veselību.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā ir ierobežota īpašā vērība, kas būtu jāpievērš endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumiem, kuri noteikti atbilstoši REACH. Tas ir pārāk ierobežojoši. Turpmākie 
Komisijas kritēriji par endokrīnās sistēmas darbības traucējumiem, piemēram, arī būtu jāņem 
vērā.

Grozījums Nr. 347
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a Paštestēšanai paredzētās ierīces 
palīdz patērētājiem iegūt informāciju par 
savu veselību. Tomēr pienācīgas 
konsultācijas trūkums attiecībā uz 
paštestēšanas ierīču lietošanu, piemēram, 
paraugu ņemšanu, rezultātu nolasīšanu 
un interpretāciju, var izraisīt traumatiskus 
gadījumus un kaitēt lietotājiem. Tāpēc 
dalībvalstīm jānodrošina atbilstoša 
konsultācija, ko veic personas, kurām 
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atļauts strādāt medicīnas jomā atbilstoši 
spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem, 
pirms šādu paštestēšanas ierīču 
lietošanas, kas ir izgatavotas, lai 
pārbaudītu hroniskas vai transmisīvas 
slimības.

Or. en

Pamatojums

Paraugu ņemšana un rezultātu nolasīšana un interpretācija ir procedūras, kas pieļauj 
nepareizu apiešanos un nepilnīgas darbības, ja tās veic nelietpratīgas personas. 
Paštestēšanai ir nozīme tikai tad, ja tā ir daļa no saskaņotas medicīniskā stāvokļa 
daudzdisciplīnu pārzināšanas. Bez pienācīgas ārsta konsultācijas daži cilvēki var uzskatīt, ka 
paštestēšanas ierīču sniegtā informācija ir precīza. Pienācīga konsultācija var arī palīdzēt 
samazināt iespējamo ļaunprātīgas izmantošanas risku, piemēram, partnera vai kāda 
darbinieka veiktu piespiešanu.

Grozījums Nr. 348
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 17. punkts – 17.1. apakšpunkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrai ierīcei pievieno tās un tās ražotāja 
identificēšanai nepieciešamo informāciju, 
un ierīce attiecīgi lietotājam –
profesionālam vai neprofesionālam - vai 
citai personai nodrošina ar drošumu un 
veiktspēju saistītu informāciju. Šādu 
informāciju var norādīt uz pašas ierīces, uz 
iepakojuma vai lietošanas pamācībā, ņemot 
vērā šādus aspektus.

Katrai ierīcei pievieno tās un tās ražotāja 
identificēšanai nepieciešamo informāciju, 
un ierīce attiecīgi lietotājam –
profesionālam vai neprofesionālam - vai 
citai personai nodrošina ar drošumu un 
veiktspēju saistītu informāciju. Šādu 
informāciju var norādīt uz pašas ierīces, uz 
iepakojuma vai lietošanas pamācībā, un tai 
jābūt pieejamai ražotāja tīmekļa vietnē,
ņemot vērā šādus aspektus.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā etiķetes definīcija neprasa norādīt laboratoriski izstrādātus testus. Šādu ierīču 
radīto rezultātu saņēmējiem jābūt tādai pašai pieejai etiķetē ietvertajai informācijai, kā citu 
IVD medicīnisko ierīču lietotājiem.
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Grozījums Nr. 349
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 17. punkts – 17.2. apakšpunkts – 1. daļa – xv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xv) ja ierīce ir vienreiz lietojama, norāde 
par šo faktu. Ražotāja norāde par to, ka 
ierīce ir vienreiz lietojama, visā Savienībā 
ir vienāda;

xv) ja ierīce ir vienreiz lietojama, norāde 
par šo faktu. Ražotājs nodrošina 
pietiekamus pierādījumus, ka ierīci nevar 
droši pārstrādāt. Ražotāja norāde par to, 
ka ierīce ir vienreiz lietojama, visā 
Savienībā ir vienāda;

Or. en

Grozījums Nr. 350
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 17. punkts – 17.3. apakšpunkts – 17.3.1. punkts – ii apakšpunkts 
– 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– funkcijas (piemēram, skrīnings, kontrole, 
diagnozes noteikšana vai piederums 
diagnozes noteikšanai);

– funkcijas (piemēram, skrīnings, kontrole, 
diagnozes noteikšana vai piederums 
diagnozes noteikšanai, prognoze, 
kompanjondiagnostika);

Or. en

Grozījums Nr. 351
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 17. punkts – 17.3. apakšpunkts – 17.3.1. punkts – ii apakšpunkts 
– 7.a ievilkums (jauns)



AM\936067LV.doc 83/107 PE510.755v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kompanjondiagnostikas gadījumā, 
attiecīgā mērķpopulācija un lietošanas 
norādījumi ar saistīto terapeitisko līdzekli 
vai līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 17. punkts – 17.3. apakšpunkts – 17.3.1. punkts –
xii apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ja ierīce ir vienreiz lietojama, norāde par 
šo faktu. Ražotāja norāde par to, ka ierīce 
ir vienreiz lietojama, visā Savienībā ir 
vienāda;

– ja ierīce ir vienreiz lietojama, norāde par 
šo faktu. Ražotājs nodrošina pietiekamus 
pierādījumus, ka ierīci nevar droši 
pārstrādāt. Ražotāja norāde par to, ka 
ierīce ir vienreiz lietojama, visā Savienībā 
ir vienāda;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 17. punkts – 17.3. apakšpunkts – 17.3.1. punkts –
xii apakšpunkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ja ierīci var lietot atkārtoti, informācija 
par pienācīgām procedūrām, pēc kurām 
iespējama atkārtota lietošana, to skaitā par 
tīrīšanu, dezinficēšanu, dekontamināciju, 
iepakošanu un attiecīgā gadījumā par 
validētu atkārtotas sterilizācijas metodi; 
sniedz informāciju, kas palīdzētu konstatēt, 

– ja ierīci var lietot atkārtoti, informācija 
par pienācīgām procedūrām, pēc kurām 
iespējama atkārtota lietošana, to skaitā par 
tīrīšanu, dezinficēšanu, dekontamināciju, 
iepakošanu, atļauto lietošanas reižu 
maksimālo skaitu un attiecīgā gadījumā 
par validētu atkārtotas sterilizācijas metodi; 
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kad ierīci atkārtoti lietot vairs nedrīkst, 
piemēram, materiāla nolietošanās vai 
atļauto lietošanas reižu maksimālais 
skaits;

sniedz informāciju, kas palīdzētu konstatēt, 
kad ierīci atkārtoti lietot vairs nedrīkst, 
piemēram, materiāla nolietošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 354
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – c punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tās funkcijas (piem., skrīnings, 
monitorēšana, diagnozes noteikšana vai 
palīgierīce diagnozes noteikšanai);

ii) tās funkcijas (piem., skrīnings, 
monitorēšana, diagnozes noteikšana vai 
palīgierīce diagnozes noteikšanai, 
prognoze, kompanjondiagnostika);

Or. en

Grozījums Nr. 355
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – c punkts – viiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viiia) kompanjondiagnostikas gadījumā, 
attiecīgā mērķpopulācija un lietošanas 
norādījumi ar saistīto terapeitisko līdzekli 
vai līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 6. punkts – 2. daļa – 6.2 apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskajā dokumentācijā iekļauj 
XII pielikuma 3. iedaļā minēto klīnisko 
pierādījumu ziņojumu un/vai sniedz 
nepārprotamu atsauci uz to.

Tehniskajā dokumentācijā iekļauj 
XII pielikuma 3. iedaļā minēto klīnisko 
pierādījumu ziņojumu un sniedz 
nepārprotamu atsauci uz to.

Or. en

Pamatojums

Klīniskā pierādījuma pētījuma ziņojumam tehniskajā dokumentācijā jābūt iekļautam pilnībā.

Grozījums Nr. 357
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tehniskās dokumentācijas publiska 
pieejamība
Tehniskajai dokumentācijai un 
klīniskajam pierādījumam, ko 
paziņotajām institūcijām iesnieguši 
ražotāji, jābūt publiski pieejamiem.

Or. en

Pamatojums

Tehniskās dokumentācijas un klīniskā pierādījuma atklāšana pilnā apjomā ir nepieciešama, 
lai nodrošinātu, ka produkti ir droši un labi funkcionējoši.

Grozījums Nr. 358
Peter Liese

Regulas priekšlikums
3. pielikums – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Atsauces uz attiecīgajiem 
saskaņotajiem standartiem vai 
izmantotajām KTS, kurām atbilstoši 
apliecināta atbilstība.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz saskaņotajiem standartiem un piemērotajām standartu daļām ir pieejama 
tehniskajā dokumentācijā, un to līdz ar visām pierādījumu vienībām var pārbaudīt publiskās 
iestādes. Pastāvīga grozījumu nepieciešamība, atjauninot standartus atbilstības deklarācijā, 
būtu pārmērīga, neradot nekādu papildu vērtību pacientu drošībai un ierīces drošībai 
kopumā. Tas ir milzīgs apgrūtinājums ražotājiem, un tāpēc šis punkts būtu jāsvītro, lai 
izvairītos no pārmērīgi traucējošas birokrātijas.

Grozījums Nr. 359
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pielikums – 1. iedaļa – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a Pilna tehniskā dokumentācija un 
klīniskās veiktspējas ziņojums.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās augstākā līmeņa vadības un pārējā 
personāla, kas var ietekmēt atbilstības 
novērtēšanas darbību sniegumu un 

Tās augstākā līmeņa vadības un pārējā 
personāla, kas var ietekmēt atbilstības 
novērtēšanas darbību sniegumu un 
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rezultātus, organizatoriskā struktūra un 
funkcijas, pienākumi un pilnvaras precīzi 
jādokumentē.

rezultātus, organizatoriskā struktūra un 
funkcijas, pienākumi un pilnvaras precīzi 
jādokumentē. Šo informāciju dara 
publiski pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.3.a Paziņotā institūcija iesniedz valsts 
iestādei pierādījumu, ka atbilstīgi 
1.2.3. punktam nav interešu konflikta.
Valsts iestāde divas reizes gadā iesniedz 
Komisijai ziņojumu, ievērojot pilnīgu 
pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.6. Paziņotā institūcija nodrošina un 
dokumentē, ka tās filiāļu vai 
apakšuzņēmēju vai kādas iesaistītās 
organizācijas darbība neskar tās atbilstības 
novērtēšanas darbību neatkarību, 
objektivitāti vai taisnīgumu.

1.2.6. Paziņotā institūcija nodrošina un 
dokumentē, ka tās filiāļu vai 
apakšuzņēmēju vai kādas iesaistītās 
organizācijas darbība neskar tās atbilstības 
novērtēšanas darbību neatkarību, 
objektivitāti vai taisnīgumu.

Paziņotā institūcija iesniedz pierādījumu 
valsts iestādei saskaņā ar šo punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 363
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņotās institūcijas darbinieki ievēro 
dienesta noslēpumu attiecībā uz 
informāciju, ko tie ieguvuši, veicot savus 
pienākumus saskaņā ar šo regulu, izņemot 
attiecībā uz valsts iestādēm, kas ir 
atbildīgas par paziņotajām institūcijām, 
kompetentajām iestādēm un Komisiju.
Īpašumtiesības ir aizsargātas. Tādēļ 
paziņotajai institūcijai ir ieviestas 
dokumentētas procedūras.

Paziņotās institūcijas darbinieki ievēro 
dienesta noslēpumu attiecībā uz 
informāciju, ko tie ieguvuši, veicot savus 
pienākumus saskaņā ar šo regulu, tikai 
pamatotos gadījumos un izņemot attiecībā 
uz valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par 
paziņotajām institūcijām, kompetentajām 
iestādēm un Komisiju. Īpašumtiesības ir 
aizsargātas. Tādēļ paziņotajai institūcijai ir 
ieviestas dokumentētas procedūras.

Ja informāciju un datus pieprasa valsts 
iestāde vai veselības aprūpes speciālisti, 
paziņotā institūcija dara zināmus 
atklātībai iemeslus, kādēļ informācija nav 
izpaužama.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.1. Paziņotā institūcija piedalās vai 
nodrošina, ka tās darbinieki, kuri veic 
novērtēšanu, ir informēti par attiecīgajām 
standartizācijas darbībām un par paziņotās 
institūcijas koordinācijas grupas darbībām 
un ka tās darbinieki, kuri veic novērtēšanu 
un pieņem lēmumus, ir informēti par 
visiem attiecīgajiem tiesību aktiem, 
vadlīnijām un paraugpraksi, kas pieņemta 

1.6.1. Paziņotā institūcija piedalās vai 
nodrošina, ka tās darbinieki, kuri veic 
novērtēšanu, ir informēti par attiecīgajām 
standartizācijas darbībām un par paziņotās 
institūcijas koordinācijas grupas darbībām 
un ka tās darbinieki, kuri veic novērtēšanu 
un pieņem lēmumus, ir informēti par 
visiem attiecīgajiem tiesību aktiem, 
vadlīnijām un paraugpraksi, kas pieņemta 
saistībā ar šo regulu. Paziņotā institūcija 
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saistībā ar šo regulu. reģistrē darbības, kas veiktas saistībā ar 
tās personāla informēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā priekšnoteikums ir pietiekams skaits 
zinātnisko darbinieku organizācijā, kam ir 
atbilstošas zināšanas un pieredze, lai 
novērtētu ierīču medicīnisko 
funkcionalitāti un veiktspēju, attiecībā uz 
ko tā ir pilnvarota, ņemot vērā šīs regulas 
un jo īpaši I pielikumā izklāstītās prasības.

Kā priekšnoteikums ir pastāvīgi pietiekams 
skaits zinātnisko darbinieku organizācijā, 
kam ir atbilstošas zināšanas un pieredze, lai 
novērtētu ierīču medicīnisko 
funkcionalitāti un veiktspēju, attiecībā uz 
ko tā ir pilnvarota, ņemot vērā šīs regulas 
un jo īpaši I pielikumā izklāstītās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.2. Paziņotajai institūcijai pastāvīgi un 
katrā atbilstības novērtēšanas procedūrā un 
katram ražojuma veidam vai kategorijai, 
attiecībā uz kuru tā ir pilnvarota, ir 
organizācijā nepieciešamais 
administratīvais, tehniskais un zinātniskais 
personāls ar tehniskām zināšanām un 
pietiekamu un atbilstošu pieredzi, kas 
saistīta ar in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm, kā arī atbilstošas 
tehnoloģijas, lai veiktu atbilstības 
novērtēšanas uzdevumus, tostarp klīnisko 
datu novērtēšanu.

3.1.2. Paziņotajai institūcijai pastāvīgi un 
katrā atbilstības novērtēšanas procedūrā un 
katram ražojuma veidam vai kategorijai, 
attiecībā uz kuru tā ir pilnvarota, ir 
organizācijā nepieciešamais 
administratīvais, tehniskais un zinātniskais 
personāls ar zināšanām farmakoloģijā un 
medicīnā un tehniskām zināšanām un 
pietiekamu un atbilstošu pieredzi, kas 
saistīta ar in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm, kā arī atbilstošas 
tehnoloģijas, lai veiktu atbilstības 
novērtēšanas uzdevumus, tostarp klīnisko 
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datu novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.3.a Paziņotā institūcija nodrošina 
Komisijai un pēc pieprasījuma citām 
personām piekļuvi tās personāla un 
ekspertu sarakstam. Šo sarakstu 
atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.3. punkts – 7.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbilstīga vismaz trīs gadu pieredze 
atbilstības novērtēšanas jomā paziņotajā 
institūcijā,

Or. en

Grozījums Nr. 369
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.4. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.4. Paziņotajām institūcijām ir 
darbinieki ar klīnisko pieredzi. Šie 
darbinieki pastāvīgi ir iesaistīti paziņotās 
institūcijas lēmumu pieņemšanas procesā, 
lai:

3.2.4. Klīniskie eksperti: paziņotajām 
institūcijām ir pastāvīgie darbinieki ar 
zināšanām par klīnisko pētījumu 
struktūru, medicīnas statistiku, klīnisko 
pacientu pārvaldību, labu klīnisko praksi 
klīniskās veiktspējas pētījumu un 
farmakoloģijas jomā. Šie darbinieki 
pastāvīgi ir iesaistīti paziņotās institūcijas 
lēmumu pieņemšanas procesā, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 370
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.4. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– noteiktu, kad ir vajadzīga speciālistu 
iesaistīšanās, lai novērtētu klīnisko 
izvērtējumu, ko veicis ražotājs, un 
atbilstoši izvēlētos kvalificētus ekspertus;

– noteiktu, kad ir vajadzīga speciālistu 
iesaistīšanās, lai novērtētu klīniskās 
veiktspējas pētījumu plānus un klīnisko 
izvērtējumu, ko veicis ražotājs, un 
atbilstoši izvēlētos kvalificētus ekspertus;

Or. en

Grozījums Nr. 371
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– spētu ar ražotāju un ārējiem klīniskiem 
ekspertiem apspriest ražotāja klīniskajā 
izvērtējumā ietvertos klīniskos datus un 
atbilstoši vadīt ārējos klīniskos ekspertus, 
lai novērtētu klīnisko izvērtējumu;

– spētu ar ražotāju un ārējiem klīniskiem 
ekspertiem apspriest loģisko pamatu
plānotajam pētījuma projektam, klīniskās 
veiktspējas pētījuma plāniem un 
izvēlētajai kontroles intervencei un 
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atbilstoši vadīt ārējos klīniskos ekspertus, 
lai novērtētu klīnisko izvērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 372
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.4. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– spētu zinātniski pārbaudīt iesniegtos 
klīniskos datus un ražotāja klīniskā 
izvērtējuma ārējo klīnisko ekspertu 
novērtējuma rezultātus;

– spētu zinātniski pārbaudīt iesniegtos 
klīniskās veiktspējas pētījuma plānus un
klīniskos datus un ražotāja klīniskā 
izvērtējuma ārējo klīnisko ekspertu 
novērtējuma rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 373
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.4. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apliecinātu izpratni par aktīvām vielām.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.5. Darbiniekiem, kuri atbild par 3.2.5. Izstrādājuma vērtētājiem –
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pārskatīšanu, kas saistīta ar ražojumu 
(piem., izstrādes dokumentācijas 
pārskatīšana, tehniskās dokumentācijas 
pārskatīšana vai tipa pārbaude, tostarp tādi 
aspekti kā klīniskā izvērtēšana, 
sterilizācija, programmatūras validācija), ir 
šāda pierādīta kvalifikācija:

darbiniekiem, kuri atbild par pārskatīšanu, 
kas saistīta ar ražojumu (piem., izstrādes 
dokumentācijas pārskatīšana, tehniskās 
dokumentācijas pārskatīšana vai tipa 
pārbaude, tostarp tādi aspekti kā klīniskā 
izvērtēšana, sterilizācija, programmatūras 
validācija), ir šāda pierādīta kvalifikācija:

Or. en

Grozījums Nr. 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.5. Darbiniekiem, kuri atbild par 
pārskatīšanu, kas saistīta ar ražojumu 
(piem., izstrādes dokumentācijas 
pārskatīšana, tehniskās dokumentācijas 
pārskatīšana vai tipa pārbaude, tostarp tādi 
aspekti kā klīniskā izvērtēšana, 
sterilizācija, programmatūras validācija), ir 
šāda pierādīta kvalifikācija:

3.2.5. Darbiniekiem, kuri atbild par 
pārskatīšanu, kas saistīta ar ražojumu 
(piem., izstrādes dokumentācijas 
pārskatīšana, tehniskās dokumentācijas 
pārskatīšana vai tipa pārbaude, tostarp tādi 
aspekti kā klīniskā izvērtēšana, 
sterilizācija, programmatūras validācija), ir 
atbilstoša kvalifikācija, ko apstiprinājusi 
dalībvalsts kompetenta iestāde. Atbilstošas 
kvalifikācijas, piemēram, ir šādas:

Or. lt

Grozījums Nr. 376
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.6. Darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par 
ražotāja kvalitātes pārvaldības sistēmas 
revīzijas veikšanu, ir šāda pierādīta 
kvalifikācija:

3.2.6. Revidentiem – darbiniekiem, kuri ir 
atbildīgi par ražotāja kvalitātes pārvaldības 
sistēmas revīzijas veikšanu, ir šāda 
pierādīta kvalifikācija:
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Or. en

Grozījums Nr. 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.6. Darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par 
ražotāja kvalitātes pārvaldības sistēmas 
revīzijas veikšanu, ir šāda pierādīta
kvalifikācija:

3.2.6. Darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par 
ražotāja kvalitātes pārvaldības sistēmas 
revīzijas veikšanu, ir atbilstoša
kvalifikācija, ko apstiprinājusi dalībvalsts 
kompetenta iestāde. Atbilstošas 
kvalifikācijas, piemēram, ir šādas:

Or. lt

Grozījums Nr. 378
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 3.3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.3.1. Paziņotā institūcija ievieš procedūru, 
lai pilnībā dokumentētu katra atbilstības 
novērtēšanas darbībās iesaistītā darbinieka 
kvalifikāciju un 3.2. iedaļā minēto 
kvalifikācijas kritēriju izpildi. Ja ārkārtas 
situācijā nevar pilnībā pierādīt atbilstību 
3.2. iedaļā minēto kvalifikācijas kritēriju 
izpildi, paziņotā institūcija attiecīgi 
pamato, kāpēc šie darbinieki ir pilnvaroti 
veikt konkrētas atbilstības novērtēšanas 
darbības.

3.3.1. Paziņotā institūcija ievieš procedūru, 
lai pilnībā dokumentētu katra atbilstības 
novērtēšanas darbībās iesaistītā darbinieka 
kvalifikāciju un 3.2. iedaļā minēto 
kvalifikācijas kritēriju izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Dagmar Roth-Behrendt
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Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 3.4.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4.(-1). Paziņotajai institūcijai ir 
pastāvīgs kompetents štata personāls un 
pieredze ne tikai tehniskajās jomās, kas 
saistītas ar ierīču veiktspējas novērtēšanu, 
bet arī medicīnas nozarē. Šis personāls 
spēj veikt apakšuzņēmēju kvalitātes 
„iekšēju” novērtējumu. Neskarot šos 
noteikumus, piemēro turpmāk norādītos 
punktus.

3.4.1. Neskarot ierobežojumus, kas izriet 
no 3.2. iedaļas, paziņotās institūcijas var 
slēgt apakšlīgumus par precīzi noteiktām 
atbilstības novērtēšanas darbību daļām.
Apakšlīgumu slēgšana par kvalitātes 
pārvaldības sistēmu revīziju vai ar 
izstrādājumu saistītu pārskatīšanu kopumā 
nav atļauta.

3.4.1. Neskarot ierobežojumus, kas izriet 
no 3.2. iedaļas, paziņotās institūcijas var 
slēgt apakšlīgumus ar valsts struktūrām
par precīzi noteiktām atbilstības 
novērtēšanas darbību daļām. Ierobežotu 
klīnisko zināšanu gadījumā tiesības uz 
līgumu slēgšanu var piešķirt arī ārējiem 
ekspertiem attiecībā uz novatorisku 
medicīnisku ierīču vai tehnoloģiju 
novērtēšanu. Apakšlīgumu slēgšana par 
kvalitātes pārvaldības sistēmu revīziju vai 
ar izstrādājumu saistītu pārskatīšanu 
kopumā nav atļauta.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 3.4.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4.2. Ja paziņotā institūcija slēdz 
atbilstības novērtēšanas darbību 
apakšlīgumus ar organizāciju vai ar 
privātpersonu, tai ir politikas 
pamatnostādnes, kurās aprakstīti 
nosacījumi, ar kādiem drīkst slēgt 
apakšlīgumus. Apakšlīgumu slēgšanu vai 
konsultācijas ar ārējiem ekspertiem 

3.4.2. Ja paziņotā institūcija slēdz 
atbilstības novērtēšanas darbību 
apakšlīgumus ar organizāciju vai ar 
privātpersonu, tai ir politikas 
pamatnostādnes, kurās aprakstīti 
nosacījumi, ar kādiem drīkst slēgt 
apakšlīgumus. Apakšlīgumu slēgšanu vai 
konsultācijas ar ārējiem ekspertiem 
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pienācīgi dokumentē un par to slēdz 
rakstisku vienošanos cita starpā attiecībā uz 
konfidencialitāti un interešu konfliktu.

pienācīgi dokumentē, dara zināmus 
atklātībai un par to slēdz rakstisku 
vienošanos cita starpā attiecībā uz 
konfidencialitāti un interešu konfliktu.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 3.4.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4.4.a Pirms apakšlīgumu slēgšanas 
valsts iestādei paziņo 3.4.2. un 
3.4.4. punktā minētās politiskās 
pamatnostādnes un procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. punkts – 3.5. apakšpunkts – 3.5.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.5.2. Tā pārskata darbinieku kompetenci 
un nosaka, kādas mācības ir vajadzīgas, lai 
uzturētu vajadzīgo kvalifikācijas un 
zināšanu līmeni.

3.5.2. Tā pārskata darbinieku kompetenci 
un nosaka, kādas mācības ir vajadzīgas, kā 
arī nodrošina atbilstīgu vajadzīgo 
pasākumu veikšanu, lai uzturētu vajadzīgo 
kvalifikācijas un zināšanu līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Dagmar Roth-Behrendt
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Regulas priekšlikums
6. pielikums – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3. Paziņotā institūcija ievieš 
dokumentētas procedūras vismaz attiecībā 
uz:

4.3. Paziņotā institūcija ievieš publiski 
pieejamas dokumentētas procedūras 
vismaz attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 384
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pieteikuma apstrādi, tostarp dokumentu 
pilnīguma pārbaudi, ražojuma kvalifikāciju 
par in vitro diagnostikas medicīnisko ierīci 
un tās klasifikāciju;

– pieteikuma apstrādi, tostarp dokumentu 
pilnīguma pārbaudi, ražojuma kvalifikāciju 
par in vitro diagnostikas medicīnisko ierīci 
un tās klasifikāciju, kā arī minimālo laiku 
tās revīzijas novērtējuma veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
7. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Klasifikācijas noteikumu piemērošanu 
reglamentē ierīces paredzētais uzdevums.

1.1. Klasifikācijas noteikumu piemērošanu 
reglamentē ierīces paredzētais uzdevums, 
jaunieviesums, sarežģītība un raksturīgais 
risks.

Or. en
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Grozījums Nr. 386
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
7. pielikums – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 1. daļa – f punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ierīcēm, ko paredzēts lietot 
kompanjondiagnostikā; vai

i) ierīces, ko paredzēts lietot 
kompanjondiagnostikā, klasificē kā 
C klases ierīces, izņemot, ja paredzēts 
identificēt pacientus, kuriem ir dzīvībai 
bīstama nevēlama notikuma risks, vai ja 
atlases lēmuma rezultātā var tikt apturēta 
ārstēšana, kas, iespējams, glābtu dzīvību, 
šādā gadījumā tās klasificē kā D klases 
ierīces;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
7. pielikums – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 1. daļa – f punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ierīcēm, ko paredzēts lietot slimību 
stadiju noteikšanai; vai

ii) ierīcēm, ko paredzēts lietot slimību 
stadiju noteikšanai vai prognozei; vai

Or. en

Pamatojums

Slimību prognozēšana molekulārās diagnostikas sektorā kļūst arvien izplatītāka, ko apliecina, 
piemēram, Agendia izstrādātais Mammaprint tests un Genomic Health izstrādātais Oncotype 
Dx tests, kurus abus izmanto prognozējošu rezultātu iegūšanai par slimības atkārtošanās 
iespējamību krūts vēža gadījumā pēc operācijas. Tā kā prognoze ir pacientu atlases veids, 
mēs uzskatām, ka šādas ierīces būtu skaidri jāiekļauj 3. noteikumā.

Grozījums Nr. 388
Alda Sousa
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Regulas priekšlikums
7. pielikums – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 1. daļa – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) IVD medicīniskās ierīces, kas 
paredzētas, lai noteiktu un identificētu 
antivielas, kas vērstas pret eritrocītiem, 
trombocītiem vai leikocītiem.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
7. pielikums – 2. punkts – 2.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierīces, uz kurām neattiecas izklāstītie 
klasifikācijas noteikumi, klasificē B klasē.

Ierīces, uz kurām neattiecas izklāstītie 
klasifikācijas noteikumi, klasificē B klasē. 
Tomēr B klases jaunieviesumus klasificē 
kā C klases ierīces.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Peter Liese

Regulas priekšlikums
8. pielikums – 2. nodaļa – 5. punkts – 5.7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.7. Lai pārbaudītu D klasē klasificētu 
ierīču atbilstību, ražotājs veic saražoto 
ierīču vai katras ierīču partijas testus. Pēc 
kontroles un testu pabeigšanas ražotājs 
nekavējoties paziņotajai institūcijai nosūta 
attiecīgos ziņojumus par šīm pārbaudēm. 
Turklāt ražotājs paziņotajai institūcijai dara 
pieejamus saražoto ierīču vai ierīču partiju 
paraugus saskaņā ar iepriekš saskaņotiem 

5.7. Lai pārbaudītu D klasē klasificētu 
ierīču atbilstību, ražotājs veic saražoto 
ierīču vai katras ierīču partijas testus. Pēc 
kontroles un testu pabeigšanas ražotājs 
nekavējoties paziņotajai institūcijai nosūta 
attiecīgos ziņojumus par šīm pārbaudēm. 
Turklāt ražotājs paziņotajai institūcijai dara 
pieejamus saražoto ierīču vai ierīču partiju 
paraugus saskaņā ar iepriekš saskaņotiem 
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nosacījumiem un kārtību, kuros noteikts, 
ka paziņotā institūcija vai ražotājs regulāri
nosūta saražoto ierīču vai ierīču partiju 
paraugus uz references laboratoriju, kas 
iecelta saskaņā ar 78. pantu, lai veiktu 
attiecīgos testus. References laboratorija 
informē paziņoto institūciju par tās 
konstatējumiem.

nosacījumiem un kārtību, kuros noteikts, 
ka paziņotā institūcija vai ražotājs nosūta 
saražoto ierīču vai ierīču partiju paraugus 
uz references laboratoriju, kas iecelta 
saskaņā ar 78. pantu, lai veiktu attiecīgos 
testus. References laboratorija informē 
paziņoto institūciju par tās konstatējumiem.

Or. en

Pamatojums

Tas nebūtu jādara regulāri, bet katrā konkrētajā gadījumā.

Grozījums Nr. 391
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
8. pielikums – 2. nodaļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Attiecībā uz kompanjondiagnostiku, ko 
paredzēts izmantot, lai vērtētu pacientu 
tiesības uz ārstēšanu ar konkrētām zālēm, 
pirms ES konstrukcijas pārbaudes 
sertifikāta izsniegšanas, balstoties uz 
drošuma un veiktspējas kopsavilkuma 
projektu un lietošanas pamācības 
projektu, paziņotā institūcija par ierīces 
piemērotību saistībā ar attiecīgajām zālēm 
apspriežas ar vienu no kompetentajām 
iestādēm, ko dalībvalstis iecēlušas 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK 
(turpmāk „zāļu jomā kompetentā 
iestāde”), vai Eiropas zāļu aģentūru 
(turpmāk „EMA”), kas izveidota ar 
Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka 
cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu 
reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru. Ja zāles ietilpst vienīgi 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 pielikuma 
darbības jomā, paziņotā institūcija 
apspriežas ar EMA.

c) Pirms ES konstrukcijas pārbaudes 
sertifikāta izsniegšanas paziņotā institūcija 
pieprasa references laboratorijai, ja tāda 
ir iecelta saskaņā ar 78. pantu, pārbaudīt 
ierīces atbilstību KTS, ja tāda ir, vai 
citiem ražotāja izvēlētiem risinājumiem, 
lai nodrošinātu vismaz līdzvērtīgu 
drošības un veiktspējas līmeni. References 
laboratorija sniedz zinātnisku atzinumu 
30 dienu laikā. References laboratorijas 
zinātnisko atzinumu un jebkādus 
varbūtējus atjauninājumus iekļauj 
paziņotās institūcijas pārvaldītajā ierīces 
dokumentācijā. Pieņemot lēmumu, 
paziņotā institūcija rūpīgi apsver šajā 
zinātniskajā atzinumā paustos viedokļus.
Paziņotā institūcija neizsniedz sertifikātu, 
ja zinātniskais atzinums ir nelabvēlīgs.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 392
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
8. pielikums – 2. nodaļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Izmaiņas apstiprinātajā konstrukcijā 
atsevišķi apstiprina paziņotā institūcija, 
kas izsniegusi ES konstrukcijas 
pārbaudes sertifikātu, ikreiz, kad šīs 
izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību šīs 
regulas vispārīgajām drošuma un 
veiktspējas prasībām vai paredzētajiem 
ierīces lietošanas nosacījumiem.
Pieteikuma iesniedzējs informē paziņoto 
institūciju, kas izsniegusi ES 
konstrukcijas pārbaudes sertifikātu, par 
visām izmaiņām, kas paredzētas 
apstiprinātajā konstrukcijā. Paziņotā 
institūcija izskata plānotās izmaiņas, 
paziņo ražotājam savu lēmumu un 
izsniedz tam ES konstrukcijas pārbaudes 
ziņojuma papildinājumu. Ja šīs izmaiņas 
var ietekmēt atbilstību KTS vai citiem 
ražotāja izvēlētiem risinājumiem, kas tika 
apstiprināti ar ES konstrukcijas 
pārbaudes sertifikātu, paziņotā institūcija 
apspriežas ar references laboratoriju, kas 
piedalījās sākotnējās apspriedēs, lai 
apliecinātu, ka tiek saglabāta atbilstība 
KTS vai citiem ražotāja izvēlētiem 
risinājumiem, lai nodrošinātu vismaz 
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līdzvērtīgu drošuma un veiktspējas līmeni.
References laboratorija sniedz zinātnisku 
atzinumu 30 dienu laikā. Apstiprinātās 
konstrukcijas izmaiņu apstiprinājums ir 
ES konstrukcijas pārbaudes sertifikāta 
papildinājums.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 393
Peter Liese

Regulas priekšlikums
8. pielikums – 2. nodaļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Pieņemot lēmumu, paziņotā institūcija 
rūpīgi apsver attiecīgās zāļu jomā 
kompetentās iestādes vai EMA sniegto
atzinumu, ja tāds ir. Galīgo lēmumu tā
paziņo attiecīgajai zāļu kompetentajai 
iestādei vai EMA. Konstrukcijas pārbaudes 
sertifikātu izsniedz saskaņā ar 6.1. iedaļas 
d) punktu.

e) Pieņemot lēmumu, paziņotā institūcija 
rūpīgi apsver attiecīgās zāļu jomā 
kompetentās iestādes vai EMA sniegto
atzinumu par kompanjondiagnostikas 
zinātnisko piemērotību, ja tāds ir. Ja 
paziņotā institūcija novirzās no šīs 
nostājas, tā pamato savu lēmumu 
attiecīgajai zāļu kompetentajai iestādei vai 
EMA. Ja netiek panākta vienošanās, 
paziņotā institūcija par to informē 
MDCG. Konstrukcijas pārbaudes 
sertifikātu izsniedz saskaņā ar 6.1. iedaļas 
d) punktu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā norādīts, ka paziņotā institūcija „rūpīgi apsver” EMA pausto atzinumu. Tas 
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paver plašas interpretācijas iespējas, un, lai gan paziņotajai institūcijai nav pienākuma 
ievērot EMA atzinumu, drīzāk šķiet maz ticams, ka tās to neievēros. Tāpēc mums jādefinē, kas 
notiek, ja EMA un paziņotās institūcijas novērtējumi ir nesaskanīgi.

Grozījums Nr. 394
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
9. pielikums – 3. punkts – 1. daļa – 3.5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.5. attiecībā uz D klasē klasificētajām 
ierīcēm pieprasa references laboratorijai, 
kas izraudzīta saskaņā ar 78. pantu, 
pārbaudīt ierīces atbilstību KTS vai citiem 
ražotāja izvēlētiem risinājumiem, lai 
nodrošinātu vismaz līdzvērtīgu drošuma un 
veiktspējas līmeni. References laboratorija 
sniedz zinātnisku atzinumu 30 dienu laikā. 
References laboratorijas zinātnisko 
atzinumu un iespējamus atjauninājumus 
iekļauj paziņotās institūcijas dokumentācijā 
par ierīci. Pieņemot lēmumu, paziņotā 
institūcija rūpīgi apsver šajā zinātniskajā 
atzinumā paustos viedokļus. Paziņotā 
institūcija neizsniedz sertifikātu, ja 
zinātniskais atzinums ir nelabvēlīgs;

3.5. attiecībā uz D klasē klasificētajām 
ierīcēm vai kompanjondiagnostiku
pieprasa references laboratorijai, kas 
izraudzīta saskaņā ar 78. pantu, pārbaudīt 
ierīces atbilstību KTS vai citiem ražotāja 
izvēlētiem risinājumiem, lai nodrošinātu 
vismaz līdzvērtīgu drošuma un veiktspējas 
līmeni. References laboratorija sniedz 
zinātnisku atzinumu 30 dienu laikā. 
References laboratorijas zinātnisko 
atzinumu un iespējamus atjauninājumus 
iekļauj paziņotās institūcijas dokumentācijā 
par ierīci. Pieņemot lēmumu, paziņotā 
institūcija rūpīgi apsver šajā zinātniskajā 
atzinumā paustos viedokļus. Paziņotā 
institūcija neizsniedz sertifikātu, ja 
zinātniskais atzinums ir nelabvēlīgs;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 395
Anna Rosbach



PE510.755v01-00 104/107 AM\936067LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
9. pielikums – 3. punkts – 1. daļa – 3.6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.6. attiecībā uz kompanjondiagnostiku, 
ko paredzēts izmantot, lai novērtētu, vai 
pacientam var izmantot ārstēšanu ar 
konkrētām zālēm, institūcija, balstoties uz 
drošuma un veiktspējas kopsavilkuma 
projektu un lietošanas pamācības 
projektu, lūdz vienai no kompetentajām 
iestādēm, ko dalībvalstis iecēlušas 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK 
(turpmāk „zāļu jomā kompetentā 
iestāde”), vai Eiropas zāļu aģentūrai 
(turpmāk „EMA”) sniegt atzinumu par 
ierīces piemērotību saistībā ar 
attiecīgajām zālēm. Ja zāles ietilpst vienīgi 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 pielikuma 
darbības jomā, paziņotā institūcija 
apspriežas ar EMA. Zāļu jomā 
kompetentā iestāde vai Eiropas Zāļu 
aģentūra pēc derīgas dokumentācijas 
saņemšanas vajadzības gadījumā 
60 dienu laikā sniedz atzinumu. Šo 
60 dienu termiņu var pagarināt tikai 
vienu reizi par vēl 60 dienām zinātniski 
pamatotu iemeslu dēļ. Zāļu jomā 
kompetentās iestādes vai EMA atzinumu 
un iespējamus atjauninājumus iekļauj 
paziņotās institūcijas dokumentācijā par 
ierīci. Pieņemot lēmumu, paziņotā
institūcija rūpīgi apsver attiecīgās zāļu 
jomā kompetentās iestādes vai EMA 
sniegto atzinumu, ja tāds pastāv. Galīgo 
lēmumu tā paziņo attiecīgajai zāļu 
kompetentajai iestādei vai EMA.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 396
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
9. pielikums – 5. punkts – 5.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.4. Ja izmaiņas attiecas uz 
kompanjondiagnostikas ierīci, kas 
apstiprināta ar ES tipa pārbaudes 
sertifikātu attiecībā uz tās piemērotību 
saistībā ar konkrētām zālēm, paziņotā 
institūcija apspriežas ar zāļu jomā 
kompetento iestādi, kura piedalījās 
sākotnējās apspriedēs, vai ar EMA. Zāļu 
jomā kompetentā iestāde vai EMA pēc 
derīgas dokumentācijas saņemšanas 
vajadzības gadījumā 30 dienu laikā sniedz 
atzinumu. Apstiprinātā tipa izmaiņu 
apstiprinājums ir ES tipa pārbaudes 
sertifikāta papildinājums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 397
Peter Liese

Regulas priekšlikums
10. pielikums – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1. Attiecībā uz D klasē klasificētajām 
ierīcēm ražotājs veic saražoto ierīču vai 
katras ierīču partijas testus. Pēc kontroles 
un testu pabeigšanas ražotājs nekavējoties 
paziņotajai institūcijai nosūta attiecīgos 
ziņojumus par šīm pārbaudēm. Turklāt 
ražotājs paziņotajai institūcijai dara 
pieejamus saražoto ierīču vai ierīču partiju 
paraugus saskaņā ar iepriekš saskaņotiem 
nosacījumiem un kārtību, kuros noteikts, 
ka paziņotā institūcija vai ražotājs regulāri
nosūta saražoto ierīču vai ierīču partiju 
paraugus uz references laboratoriju, kas 
iecelta saskaņā ar 78. pantu, lai veiktu 
attiecīgos testus. References laboratorija 
informē paziņoto institūciju par tās 
konstatējumiem.

5.1. Attiecībā uz D klasē klasificētajām 
ierīcēm ražotājs veic saražoto ierīču vai 
katras ierīču partijas testus. Pēc kontroles 
un testu pabeigšanas ražotājs nekavējoties 
paziņotajai institūcijai nosūta attiecīgos 
ziņojumus par šīm pārbaudēm. Turklāt 
ražotājs paziņotajai institūcijai dara 
pieejamus saražoto ierīču vai ierīču partiju 
paraugus saskaņā ar iepriekš saskaņotiem 
nosacījumiem un kārtību, kuros noteikts, 
ka paziņotā institūcija vai ražotājs nosūta 
saražoto ierīču vai ierīču partiju paraugus 
uz references laboratoriju, kas iecelta 
saskaņā ar 78. pantu, lai veiktu attiecīgos 
laboratorijas testus. References 
laboratorija informē paziņoto institūciju 
par tās konstatējumiem.
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Pamatojums

Precizējums, ka tai jābūt laboratorijā veiktai testēšanai, nevis tikai „uz papīra veiktai 
testēšanai”.

Grozījums Nr. 398
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
12. pielikums – 1. iedaļa – 1. punkts – 1.2.2. apakšpunkts – 1.2.2.6. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– klīniskās veiktspējas pētījuma ziņojumā 
par ierīcēm, kas saskaņā ar VII pielikumā 
paredzētajiem noteikumiem klasificētas 
C klasē, iekļauj datu analīzes metodi,
pētījuma secinājumus un svarīgāko 
informāciju par pētījuma protokolu;

– klīniskās veiktspējas pētījuma ziņojumā 
par ierīcēm, kas saskaņā ar VII pielikumā 
paredzētajiem noteikumiem klasificētas C 
un D klasē, iekļauj datu analīzes metodi, 
pētījuma secinājumus, svarīgāko 
informāciju par pētījuma protokolu un 
atsevišķus datu punktus.

Or. en
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