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Grozījums Nr. 297
Milan Cabrnoch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 299
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tehniskā dokumentācija ir apjomīga 
vai tiek glabāta dažādās vietās, ražotājs 
pēc kompetentās iestādes lūguma 
nodrošina tehniskās informācijas 
kopsavilkumu (TIK) un pēc pieprasījuma 
dara pieejamu pilnu tehnisko 
dokumentāciju.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ir vajadzīgi īpaši klīniski produktu standarti, kurus jāizstrādā starptautiskiem neatkarīgiem 
ekspertiem attiecībā uz katru augstas riska pakāpes medicīnisku ierīču kategoriju, un šajos 
standartos jāiekļauj kritēriji, pamatojoties uz kuriem izvērtē jaunās ierīces un nosaka, kāda 
novērtēšanas procedūra jāpiemēro ierīcei, pirms to laiž tirgū.

Grozījums Nr. 300
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tehniskā dokumentācija ir apjomīga 
vai tiek glabāta dažādās vietās, ražotājs 
pēc kompetentās iestādes lūguma 
nodrošina tehniskās informācijas 
kopsavilkumu (TIK) un pēc pieprasījuma 
dara pieejamu pilnu tehnisko 
dokumentāciju.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 301
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ir izklāstīta kārtība, kā 
apkopo, reģistrē un izmeklē veselības 
aprūpes speciālistu, pacientu vai lietotāju 
sūdzības un ziņojumus par varbūtējiem ar 
ierīci saistītiem incidentiem, uztur 
neatbilstīgo izstrādājumu un izstrādājumu 
atsaukšanas vai izņemšanas reģistru un, ja
ierīces īpašības to attaisno, testē tirgū laisto 
ierīču paraugus. Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ietilpst XIII pielikuma 
B daļai atbilstošs pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles plāns. Ja uzskata, ka 
klīniskā pēckontrole pēc laišanas tirgū nav 
vajadzīga, to attiecīgi pamato un 
dokumentē pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā.

Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības novērtējumus un ziņojumus 
sagatavo neatkarīgas organizācijas. Pēc 
laišanas tirgū veiktās uzraudzības plānā ir 
izklāstīta kārtība, kā apkopo, reģistrē un 
izmeklē veselības aprūpes speciālistu, 
pacientu vai lietotāju sūdzības un 
ziņojumus par varbūtējiem ar ierīci 
saistītiem incidentiem, uztur neatbilstīgo 
izstrādājumu un izstrādājumu atsaukšanas 
vai izņemšanas reģistru un, ja ierīces 
īpašības to attaisno, testē tirgū laisto ierīču 
paraugus. Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ietilpst XIII pielikuma 
B daļai atbilstošs pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles plāns. Ja uzskata, ka 
klīniskā pēckontrole pēc laišanas tirgū nav 
vajadzīga, to attiecīgi pamato un 
dokumentē pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā.

Or. fr

Pamatojums

Pēc laišanas tirgū uzraudzība būtu jāveic pieredzējušiem, neatkarīgiem zinātniskajiem 
ekspertiem, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību.

Grozījums Nr. 302
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ir izklāstīta kārtība, kā 
apkopo, reģistrē un izmeklē veselības 
aprūpes speciālistu, pacientu vai lietotāju 
sūdzības un ziņojumus par varbūtējiem ar 
ierīci saistītiem incidentiem, uztur 
neatbilstīgo izstrādājumu un izstrādājumu 
atsaukšanas vai izņemšanas reģistru un, ja 
ierīces īpašības to attaisno, testē tirgū laisto 
ierīču paraugus. Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ietilpst XIII pielikuma 
B daļai atbilstošs pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles plāns. Ja uzskata, ka 
klīniskā pēckontrole pēc laišanas tirgū nav 
vajadzīga, to attiecīgi pamato un 
dokumentē pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā.

Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības analīzi un ziņošanu veic arī 
neatkarīgas organizācijas. Pēc laišanas 
tirgū veiktās uzraudzības plānā ir izklāstīta 
kārtība, kā apkopo, reģistrē un izmeklē 
veselības aprūpes speciālistu, pacientu vai 
lietotāju sūdzības un ziņojumus par 
varbūtējiem ar ierīci saistītiem incidentiem, 
uztur neatbilstīgo izstrādājumu un 
izstrādājumu atsaukšanas vai izņemšanas 
reģistru un, ja ierīces īpašības to attaisno, 
testē tirgū laisto ierīču paraugus. Pēc 
laišanas tirgū veiktās uzraudzības plānā 
ietilpst XIII pielikuma B daļai atbilstošs 
pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles plāns. Ja uzskata, ka klīniskā 
pēckontrole pēc laišanas tirgū nav 
vajadzīga, to attiecīgi pamato un 
dokumentē pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 

Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
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atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ir izklāstīta kārtība, kā 
apkopo, reģistrē un izmeklē veselības 
aprūpes profesionāļu, pacientu vai lietotāju 
sūdzības un ziņojumus par varbūtējiem ar 
ierīci saistītiem incidentiem, uztur 
neatbilstīgo izstrādājumu un izstrādājumu 
atsaukšanas vai izņemšanas reģistru un, ja 
ierīces īpašības to attaisno, testē tirgū laisto 
ierīču paraugus. Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ietilpst XIII pielikuma 
B daļai atbilstošs pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles plāns. Ja uzskata, ka 
klīniskā pēckontrole pēc laišanas tirgū nav 
vajadzīga, to attiecīgi pamato un 
dokumentē pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā.

atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ir izklāstīta kārtība, kā 
apkopo, reģistrē un izmeklē veselības 
aprūpes profesionāļu, pacientu vai lietotāju 
sūdzības un ziņojumus par varbūtējiem ar 
ierīci saistītiem incidentiem, uztur 
neatbilstīgo izstrādājumu un izstrādājumu 
atsaukšanas vai izņemšanas reģistru un, ja 
ierīces īpašības to attaisno, testē tirgū laisto 
ierīču paraugus. Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ietilpst XIII pielikuma 
B daļai atbilstošs pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles plāns. Klīniskās 
pēckontroles analīzes un ziņojuma 
sagatavošanas procesā jāiesaista arī 
neatkarīgas organizācijas. Ja uzskata, ka 
klīniskā pēckontrole pēc laišanas tirgū nav 
vajadzīga, to attiecīgi pamato un 
dokumentē pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, jāņem vērā arī neatkarīgi zinātniski dati.

Grozījums Nr. 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 

Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
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gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ir izklāstīta kārtība, kā 
apkopo, reģistrē un izmeklē veselības 
aprūpes speciālistu, pacientu vai lietotāju 
sūdzības un ziņojumus par varbūtējiem ar 
ierīci saistītiem incidentiem, uztur 
neatbilstīgo izstrādājumu un izstrādājumu 
atsaukšanas vai izņemšanas reģistru un, ja 
ierīces īpašības to attaisno, testē tirgū laisto 
ierīču paraugus. Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ietilpst XIII pielikuma 
B daļai atbilstošs pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles plāns. Ja uzskata, ka 
klīniskā pēckontrole pēc laišanas tirgū nav 
vajadzīga, to attiecīgi pamato un 
dokumentē pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā.

gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”), kuru apstiprina par tirdzniecības 
atļauju piešķiršanu vai pārskatīšanu 
atbildīgās iestādes un īsteno neatkarīga 
iestāde, kas nekādā veidā nav bijusi 
saistīta ar tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanu attiecīgajai ierīcei vai šīs 
atļaujas pārskatīšanu. Pēc laišanas tirgū 
veiktās uzraudzības plānā ir izklāstīta 
kārtība, kā apkopo, reģistrē un izmeklē 
veselības aprūpes speciālistu, pacientu vai 
lietotāju sūdzības un ziņojumus par 
varbūtējiem ar ierīci saistītiem incidentiem, 
uztur neatbilstīgo izstrādājumu un 
izstrādājumu atsaukšanas vai izņemšanas 
reģistru un, ja ierīces īpašības to attaisno, 
testē tirgū laisto ierīču paraugus. Pēc 
laišanas tirgū veiktās uzraudzības plānā 
ietilpst XIII pielikuma B daļai atbilstošs 
pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles plāns. Ja uzskata, ka klīniskā 
pēckontrole pēc laišanas tirgū nav 
vajadzīga, to attiecīgi pamato un 
dokumentē pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā.

Or. fr

Grozījums Nr. 305
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
gaitā konstatē, ka ir nepieciešams 
koriģējošs pasākums, ražotājs īsteno 
attiecīgus pasākumus.

Ja pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
gaitā konstatē, ka ir nepieciešams 
koriģējošs pasākums, ražotājs īsteno 
attiecīgus pasākumus, tostarp tūlītēju 
ziņošanu Eiropas Medicīnas ierīču 
datubankai (Eudamed), kas izveidota ar 
Komisijas 2010. gada 19. aprīļa 
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Lēmumu 2010/227/ES.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt ātru piekļuvi ziņojumiem par ierīces izraisītajām komplikācijām vai 
incidentiem. Eudamed var izmantot, lai savāktu un publicētu visu informāciju saistībā ar 
medicīniskajām ierīcēm, kas laistas Eiropas tirgū.

Grozījums Nr. 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
gaitā konstatē, ka ir nepieciešams 
koriģējošs pasākums, ražotājs īsteno 
attiecīgus pasākumus.

Ja pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
gaitā konstatē, ka ir nepieciešams 
koriģējošs pasākums, ražotājs īsteno 
attiecīgus pasākumus, tostarp tūlītēju 
ziņošanu Eiropas Medicīnas ierīču 
datubankai (Eudamed), kas izveidota ar 
Komisijas Lēmumu 2010/227/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Nora Berra

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotājs nodrošina, ka ierīcei ir 
pievienota informācija, kas kādā 
paredzētajam lietotājam vai pacientam 
viegli saprotamā oficiālā Savienības
valodā ir jāsniedz saskaņā ar I pielikuma 
19. iedaļu. Ražotāja sniegtās informācijas 
valoda(-s) var būt noteikta(-s) ar tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kurā ierīce ir 

7. Ražotājs nodrošina, ka ierīcei ir 
pievienotas instrukcijas un drošības
informācija, kas kādā paredzētajam 
lietotājam vai pacientam viegli saprotamā 
valodā, kā to noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts, ir jāsniedz saskaņā ar 
I pielikuma 19. iedaļu.
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darīta pieejama lietotājam vai pacientam.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. cs

Grozījums Nr. 309
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Ārsti ir medicīnisko ierīču galvenie lietotāji. Viņiem jābūt pieejamiem visiem tehniskajiem un 
klīniskajiem datiem, kas saistīti ar noteiktu medicīnisko ierīci. Šāda informācija ir svarīga 
ārstiem un ķirurgiem, lai, pamatojoties uz efektivitāti un drošumu, varētu izvēlēties, kuras 
ierīces izmantot.

Grozījums Nr. 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ārsti ir galvenie medicīnas ierīču lietotāji. Viņiem būtu vajadzīga piekļuve visiem 
tehniskajiem un klīniskajiem datiem, kas saistīti ar medicīnisko ierīci.

Grozījums Nr. 311
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Pēc pamatota kompetentās iestādes, 
patērētāju asociācijas, pacientu 
asociācijas vai profesionālas veselības 
aprūpes asociācijas pieprasījuma ražotājs 
kādā no iestādei vai asociācijai viegli 
saprotamām Savienības oficiālajām 
valodām sniedz visu ierīces atbilstības 
pierādīšanai nepieciešamo informāciju un 
dokumentus. Ja ir iesaistīta iestāde, pēc 
minētās iestādes pieprasījuma ražotājs ar to 
sadarbojas visos koriģējošos pasākumos, 
ko veic, lai nepieļautu apdraudējumus, 
kurus rada ierīces, ko tas laidis tirgū un/vai 
nodevis ekspluatācijā. Ja ir iesaistīta 
asociācija, visu informācijas apmaiņu 
saistībā ar šo pieprasījumu dara zināmu 
kompetentajai iestādei.

Or. fr

Grozījums Nr. 312
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja ir pierādījumi, lai uzskatītu, ka 
medicīniskā ierīce ir radījusi kaitējumu, 
tad kaitējuma iespējami skartais lietotājs, 
lietotāja tiesību pārņēmējs, lietotāja 
veselības obligātās apdrošināšanas 
sabiedrība vai citas trešās puses, ko skāris 
šis kaitējums, var pieprasīt ražotājam vai 
viņa pilnvarotajam pārstāvim pirmajā 
teikumā norādīto informāciju.
Šīs tiesības saņemt informāciju atbilstīgi 
pirmajā teikumā minētajiem 
nosacījumiem pastāv arī attiecībā uz tām 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
kuras ir atbildīgas par attiecīgās 
medicīniskās ierīces uzraudzību, kā arī 
attiecībā uz jebkuru pilnvaroto iestādi, kas 
izsniegusi sertifikātu saskaņā ar 45. pantu 
vai arī kā citādi ir iesaistīta attiecīgās 
medicīniskās ierīces atbilstības 
novērtēšanas procedūrā.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš ierīces kaitējuma skartajiem lietotājiem nebija piekļuves informācijai, kas uzskatāmi 



PE510.765v01-00 14/82 AM\936125LV.doc

LV

parādītu kaitējumu radījušās medicīniskās ierīces bojājumus. Šīs jaunās tiesības saņemt 
informāciju izlīdzinātu līdzsvaru par labu lietotājiem.

Grozījums Nr. 314
Nora Berra

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja kompetentā iestāde uzskata vai tai ir 
iemesls uzskatīt, ka ierīce ir radījusi 
kaitējumu, tā nodrošina, ka kaitējuma 
iespējami skartais lietotājs, lietotāja 
tiesību pārņēmējs, lietotāja veselības 
apdrošināšanas sabiedrība vai citas trešās 
puses, ko skāris lietotājam nodarītais 
kaitējums, var pieprasīt ražotājam pirmajā 
daļā norādīto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Produkta ražotājs ir atbildīgs par šo 
produktu, par šā produkta atbilstības 
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novērtējuma procedūras veikšanu pirms 
tā laišanas tirgū un par šā produkta 
laišanu tirgū. Ja ražotājs nav nevienas 
dalībvalsts iedzīvotājs vai tā 
uzņēmējdarbība nav reģistrēta nevienā 
dalībvalstī, tad par šo produktu atbild 
pilnvarotais pārstāvis. Gadījumā, ja 
ražotājs nav iecēlis pilnvaroto pārstāvi vai 
ja ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis nav 
atbildīgs par produkta laišanu tirgū, 
atbildīga ir tā struktūra, kas laidusi šo 
produktu tirgū.

Or. pl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 316
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Ražotājiem ir atbilstīga atbildības 
apdrošināšana, kas sedz jebkādus 
kaitējumus, kurus var izraisīt to 
medicīniskās ierīces pacientiem vai 
lietotājiem. Šāda apdrošināšana sedz 
kaitējumu vismaz šādos gadījumos:
a) pacienta vai lietotāja nāves gadījumā 
vai viņam nodarīta kaitējuma gadījumā; 
vai
b) vairāku pacientu vai lietotāju nāves 
gadījumā vai viņiem nodarīta kaitējuma 
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gadījumā saistībā ar tādas pašas 
medicīniskās ierīces lietošanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 85/374/EEK attiecībā uz atbildību par produktiem pašlaik nav 
pienākuma kaitējuma gadījumā izmantot apdrošināšanas segumu. Tas netaisni pārnes 
kaitējuma risku, kā arī ražotāja maksātnespējas risku uz pacientiem, kam nodarīts kaitējums 
ar bojātām medicīniskajām ierīcēm, un maksātājiem, kam jāsedz ārstēšanas izmaksas. 
Atbilstīgi jau spēkā esošajiem noteikumiem medicīnisko izstrādājumu jomā medicīnisko ierīču 
ražotājiem būtu arī jāveic atbildības apdrošināšana ar piemērotām minimālajām seguma 
summām.

Grozījums Nr. 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Ražotājiem ir atbilstīga atbildības 
apdrošināšana, kas sedz jebkādus 
kaitējumus, kurus varētu izraisīt to 
medicīniskās ierīces pacientiem, 
lietotājiem vai trešajām pusēm. Šāda 
apdrošināšana sedz kaitējumu vismaz 
šādos gadījumos:
a) pacienta, lietotāja vai trešās puses 
nāves gadījumā vai viņam nodarīta 
kaitējuma gadījumā; vai
b) vairāku pacientu vai lietotāju vai trešo 
pušu nāves gadījumā vai viņiem nodarīta 
kaitējuma gadījumā saistībā ar tādas 
pašas medicīniskās ierīces lietošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
8. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Ražotājs var laist medicīnisko ierīci 
tirgū tikai tad, ja viņš ir paredzējis 
pietiekamus nosacījumus, lai nodrošinātu 
kompensāciju par kaitējumu, kas rodas 
tās medicīniskās ierīces lietošanas 
rezultātā, kuru viņš ir laidis tirgū. 
Pacientam ir jāsaņem apdrošināšana:
a) personas nāves gadījumā vai tai 
nodarīta kaitējuma gadījumā,
b) vairāku personu nāves gadījumā vai 
tām nodarīta kaitējuma gadījumā saistībā 
ar tādas pašas medicīniskās ierīces 
lietošanu.
Tas ir jānodrošina, noformējot trešo 
personu apdrošināšanu apdrošināšanas 
sabiedrībā, kam ir atļauts veikt
uzņēmējdarbību, kuras domicils ir 
Eiropas Savienības dalībvalstī, citā 
Eiropas Ekonomikas zonas līguma 
dalībvalstī vai arī valstī, ko Eiropas 
Komisija ir atzinusi par līdzvērtīgu, 
pamatojoties uz Direktīvas 2009/138/EK 
par uzņēmējdarbības uzsākšanu un 
veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
172. pantu.
Prasības par kaitējumiem var izvirzīt arī 
tieši pret apdrošinātāju. Uz šādu prasību 
attiecas tāds pats noilguma termiņš kā uz 
prasību par kaitējumu, kas izvirzīta pret 
ražotāju, pamatojoties uz produktu 
drošumatbildības tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 85/374/EEK attiecībā uz atbildību par produktiem pašlaik nav 
pienākuma kaitējuma gadījumā izmantot apdrošināšanas segumu. Tas netaisni pārnes 
kaitējuma risku, kā arī ražotāja maksātnespējas risku uz pacientiem, kam nodarīts kaitējums 
ar bojātām medicīniskajām ierīcēm, un maksātājiem, kam jāsedz ārstēšanas izmaksas. 
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Atbilstīgi jau spēkā esošajiem noteikumiem medicīnisko izstrādājumu jomā medicīnisko ierīču 
ražotājiem būtu arī jāveic atbildības apdrošināšana ar piemērotām minimālajām seguma 
summām.

Grozījums Nr. 319
Andrés Perelló Rodríguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Medicīnisko ierīču ražotājiem jābūt 
apdrošināšanas polisei vai līdzvērtīgām 
finanšu garantijām, lai apmierinātu 
prasības par kaitējumu veselībai, ko 
radījušas nedrošas medicīniskās ierīces.
Ražotāji sedz veselības aprūpes sistēmas 
izmaksas par pacientu ārstēšanu, 
operācijām un diagnosticēšanas 
procedūrām, kas veiktas medicīnisko 
ierīču defektu vai nepareizas darbības dēļ, 
ko konstatējušas veselības iestādes vai 
ražotāji paši.
Šajās situācijās tie sedz arī attiecīgo 
produktu atsaukšanas, remonta vai 
aizstāšanas izmaksas.

Or. es

Pamatojums

Nesenie negadījumi saistībā ar bojātiem krūšu implantiem, kuru rezultātā pacientiem bija 
jāveic koriģējošas operācijas un cita dārga ārstēšana, lai uzraudzītu vai diagnosticētu viņu 
stāvokli, ir uzskatāmi parādījuši nepieciešamību pēc juridiskas klauzulas, kas noteiktu, ka 
ražotājiem jābūt apdrošināšanai, lai segtu pacientiem nodarīto kaitējumu un veselības iestāžu 
izmaksas.

Grozījums Nr. 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
8. pants – 10.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Medicīnisko ierīču ražotājiem jābūt 
apdrošināšanas polisei vai līdzvērtīgām 
finanšu garantijām, lai apmierinātu 
prasības par kaitējumu veselībai, ko 
radījušas nedrošas medicīniskās ierīces.

Or. es

Pamatojums

Nesenie negadījumi saistībā ar bojātiem krūšu implantiem, kuru rezultātā pacientiem bija 
jāveic koriģējošas operācijas un cita dārga ārstēšana, lai uzraudzītu vai diagnosticētu viņu 
stāvokli, ir uzskatāmi parādījuši nepieciešamību pēc juridiskas klauzulas, kas noteiktu, ka 
ražotājiem jābūt apdrošināšanai, lai segtu pacientiem nodarīto kaitējumu un veselības iestāžu 
izmaksas.

Grozījums Nr. 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b Ražotāji sedz veselības aprūpes 
sistēmas izmaksas par pacientu ārstēšanu, 
operācijām un diagnosticēšanas 
procedūrām, kas veiktas medicīnisko 
ierīču defektu vai nepareizas darbības dēļ, 
ko konstatējušas veselības iestādes vai 
ražotāji paši.
Šajās situācijās tie sedz arī attiecīgo 
produktu atsaukšanas, remonta vai 
aizstāšanas izmaksas.

Or. es

Pamatojums

Nesenie negadījumi saistībā ar bojātiem krūšu implantiem, kuru rezultātā pacientiem bija 
jāveic koriģējošas operācijas un cita dārga ārstēšana, lai uzraudzītu vai diagnosticētu viņu 
stāvokli, ir uzskatāmi parādījuši nepieciešamību pēc juridiskas klauzulas, kas noteiktu, ka 
ražotājiem jābūt apdrošināšanai, lai segtu pacientiem nodarīto kaitējumu un veselības iestāžu 
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izmaksas.

Grozījums Nr. 322
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms ierīci laiž tirgū, importētājs 
nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

Pirms ierīci laiž tirgū, importētājs 
nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

ka ražotājs ir identificējams un tam ir 
tehniskas, zinātniskas un finansiālas 
iespējas ražot medicīnisku ierīci, kas 
atbilst šai regulai, un ka importētāji dara 
pieejamu valsts iestādēm, kā arī publicē 
savā tīmekļa vietnē ziņojumu par 
izmeklēšanas procedūrām, kuras 
apliecina ražotāja īpašās zināšanas.

Or. fr

Grozījums Nr. 323
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražotājs saskaņā ar 9. pantu ir iecēlis 
pilnvarotu pārstāvi;

b) ražotājs ir identificēts un saskaņā ar 
9. pantu ir iecēlis pilnvarotu pārstāvi;

Or. en

Grozījums Nr. 324
Nora Berra

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ražotājs ir noformējis atbildības 
apdrošināšanu ar piemērotu segumu 
atbilstoši 8. panta 10. punktam, ja vien 
pats importētājs nevar nodrošināt 
pietiekamu segumu, kas atbilst tādām 
pašām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ražotājs ir noformējis atbilstīgu 
apdrošināšanu ar piemērotu segumu 
atbilstoši 8. panta 10.a punktam (jauns), 
ja vien pats importētājs nevar nodrošināt 
pietiekamu segumu, kas atbilst tādām 
pašām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ja medicīnisko ierīci importē trešās valsts importētājs, tieši tāpat, izmantojot atbildības 
apdrošināšanu, ir jāgarantē, ka bojātu medicīnisko ierīču radītais kaitējums tiek reāli 
kompensēts.

Grozījums Nr. 326
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētājs, kas uzskata vai kam ir 7. Importētājs, kas uzskata vai kam ir 
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iemesls uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis 
tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties informē ražotāju un viņa 
pilnvaroto pārstāvi un attiecīgā gadījumā 
veic koriģējošos pasākumus, kas 
nepieciešami, lai panāktu minētās ierīces 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Ja ierīce rada apdraudējumu, tas arī 
nekavējoties informē kompetentās iestādes 
dalībvalstīs, kurās tas ierīci darījis 
pieejamu, un attiecīgā gadījumā paziņoto 
institūciju, kas minētajai ierīcei saskaņā ar 
45. pantu izsniegusi sertifikātu, sīkāk 
informējot jo īpaši par neatbilstību un 
jebkādiem veiktiem koriģējošiem 
pasākumiem.

iemesls uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis 
tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties informē ražotāju un viņa 
pilnvaroto pārstāvi. Ja ierīce rada 
apdraudējumu, tas arī nekavējoties informē 
kompetentās iestādes dalībvalstīs, kurās tas 
ierīci darījis pieejamu, un attiecīgā 
gadījumā pilnvaroto iestādi, kas minētajai 
ierīcei saskaņā ar 45. pantu izsniegusi 
sertifikātu, sīkāk informējot jo īpaši par 
neatbilstību un jebkādiem veiktiem 
koriģējošiem pasākumiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 327
Nora Berra

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētājs, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis 
tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties informē ražotāju un viņa 
pilnvaroto pārstāvi un attiecīgā gadījumā 
veic koriģējošos pasākumus, kas 
nepieciešami, lai panāktu minētās ierīces 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Ja ierīce rada apdraudējumu, tas arī 
nekavējoties informē kompetentās iestādes 
dalībvalstīs, kurās tas ierīci darījis 
pieejamu, un attiecīgā gadījumā paziņoto 
institūciju, kas minētajai ierīcei saskaņā ar 
45. pantu izsniegusi sertifikātu, sīkāk 
informējot jo īpaši par neatbilstību un 
jebkādiem veiktiem koriģējošiem 
pasākumiem.

7. Importētājs, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis 
tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties informē ražotāju un, ja 
nepieciešams, viņa pilnvaroto pārstāvi un 
attiecīgā gadījumā nodrošina, ka ir veikti
koriģējoši pasākumi, kas nepieciešami, lai 
panāktu minētās ierīces atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus, un īsteno 
šo darbību. Ja ierīce rada apdraudējumu, 
tas arī nekavējoties informē kompetentās 
iestādes dalībvalstīs, kurās tas ierīci darījis 
pieejamu, un attiecīgā gadījumā pilnvaroto
iestādi, kas minētajai ierīcei saskaņā ar 
45. pantu izsniegusi sertifikātu, sīkāk 
informējot īpaši par neatbilstību un 
jebkādiem koriģējošiem pasākumiem, ko 
tas ir veicis.
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Or. en

Grozījums Nr. 328
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētājs, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis 
tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties informē ražotāju un viņa 
pilnvaroto pārstāvi un attiecīgā gadījumā 
veic koriģējošos pasākumus, kas 
nepieciešami, lai panāktu minētās ierīces 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Ja ierīce rada apdraudējumu, tas 
arī nekavējoties informē kompetentās 
iestādes dalībvalstīs, kurās tas ierīci darījis 
pieejamu, un attiecīgā gadījumā paziņoto 
institūciju, kas minētajai ierīcei saskaņā 
ar 45. pantu izsniegusi sertifikātu, sīkāk 
informējot jo īpaši par neatbilstību un 
jebkādiem veiktiem koriģējošiem 
pasākumiem.

7. Importētājs, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis 
tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties informē ražotāju un viņa 
pilnvaroto pārstāvi un attiecīgā gadījumā 
veic koriģējošos pasākumus, kas 
nepieciešami, lai panāktu minētās ierīces 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Tas arī nekavējoties informē 
kompetentās iestādes visās dalībvalstīs un 
ES pilnvarotās iestādes, precizējot 
ražotāja identitāti un norādot, vai tas ir 
uzņēmumu grupas daļa, lai kompetentās 
iestādes varētu izmeklēt visus šā ražotāja 
un grupas, kurā tas ietilpst, ražotos 
produktus.

Or. fr

Grozījums Nr. 329
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
11. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Importētājs 8. panta 4. punktā minēto 
laiku tirgus uzraudzības iestāžu rīcībā tur 
ES atbilstības deklarācijas kopiju un 
nodrošina, lai šīm iestādēm pēc 
pieprasījuma varētu darīt pieejamu 
tehnisko dokumentāciju un kopiju no 

9. Importētājs 8. panta 4. punktā minēto 
laiku tirgus uzraudzības iestāžu rīcībā tur 
ES atbilstības deklarācijas kopiju un 
nodrošina, lai šīm iestādēm pēc 
pieprasījuma ražotājam vai tā 
pilnvarotajam pārstāvim varētu darīt 
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saskaņā ar 45. pantu izsniegta sertifikāta (ja 
tāds ir) kopā ar jebkādu tā papildinājumu.
Importētājs un attiecībā uz attiecīgo ierīci 
pilnvarotais pārstāvis var vienoties par šā 
pienākuma deleģēšanu pilnvarotajam 
pārstāvim.

pieejamu tehnisko dokumentāciju un 
kopiju no saskaņā ar 45. pantu izsniegta 
sertifikāta (ja tāds ir) kopā ar jebkādu tā 
papildinājumu.

Or. cs

Grozījums Nr. 330
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
11. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Pēc kompetentās nacionālās iestādes 
pieprasījuma importētājs tai sniedz visu 
informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami, lai pierādītu izstrādājuma 
atbilstību. Šo pienākumu uzskata par 
izpildītu, kad pārstāvis, kas pilnvarots 
attiecībā uz konkrēto ierīci, ir sniedzis 
prasīto informāciju. Importētājs pēc 
kompetentās nacionālās iestādes 
pieprasījuma ar to sadarbojas jebkādos 
pasākumos, ko tas veic, lai nepieļautu 
apdraudējumus, kurus rada izstrādājumi, 
ko tas laidis tirgū.

10. Pēc kompetentās nacionālās iestādes 
pieprasījuma importētājs tai pārsūta visu 
ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja 
sniegto informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami, lai pierādītu izstrādājuma 
atbilstību. Šo pienākumu uzskata par 
izpildītu, kad ražotājs vai, ja iespējams,
pārstāvis, kas pilnvarots attiecībā uz 
konkrēto ierīci, ir sniedzis prasīto 
informāciju. Importētājs pēc kompetentās 
nacionālās iestādes pieprasījuma ar to 
sadarbojas jebkādos pasākumos, ko tas 
veic, lai nepieļautu apdraudējumus, kurus 
rada izstrādājumi, ko tas laidis tirgū.

Or. cs

Grozījums Nr. 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Izplatītājs ir atbildīgs par ierīces drošumu izplatīšanas ķēdē. Par ierīces drošumu vai 
dokumentācijas pilnīgumu atbild ražotājs vai importētājs.

Grozījums Nr. 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja nav pieejama ražotāja vai 
importētāja atbilstības deklarācija, 
izstrādājumam pievieno informāciju, kas 
ražotājam jāsniedz saskaņā ar 8. panta 
7. punktu;

Or. de

Pamatojums

Izplatītājs ir atbildīgs par ierīces drošumu izplatīšanas ķēdē. Par ierīces drošumu vai 
dokumentācijas pilnīgumu atbild ražotājs vai importētājs.

Grozījums Nr. 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ražotājs un attiecīgā gadījumā 
importētājs ir nodrošinājuši atbilstību 
attiecīgi 24. pantā un 11. panta 3. punktā 
izklāstītajām prasībām.

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

Or. de
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Pamatojums

Izplatītājs ir atbildīgs par ierīces drošumu izplatīšanas ķēdē. Par ierīces drošumu vai 
dokumentācijas pilnīgumu atbild ražotājs vai importētājs.

Grozījums Nr. 334
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ražotājs un attiecīgā gadījumā 
importētājs ir nodrošinājuši atbilstību 
attiecīgi 24. pantā un 11. panta 3. punktā 
izklāstītajām prasībām.

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

Or. en

Pamatojums

Vairumam izplatītāju (piemēram, farmaceitiem) nebūs iespējams garantēt, ka ražotāji ir 
izpildījuši savus izsekojamības pienākumus. Lai minētu vienu piemēru — 24. panta 5. punktā 
tiek prasīts, lai ražotāji uzglabātu ierīču identifikatorus. Bez piekļuves ražotāja datubāzei 
farmaceiti nespētu nodrošināt šīs prasības izpildīšanu.

Grozījums Nr. 335
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ražotājs un attiecīgā gadījumā 
importētājs ir nodrošinājuši atbilstību 
attiecīgi 24. pantā un 11. panta 3. punktā 
izklāstītajām prasībām.

c) ražotājs un attiecīgā gadījumā 
importētājs ir nodrošinājuši atbilstību 
11. panta 3. punktā izklāstītajām prasībām,
un konkrētajā produktā ir UDI, kā minēts 
24. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 336
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Priekšlikumā nav nodalīti medicīnisko ierīču piegādes ķēdē iesaistīto dalībnieku atšķirīgie 
pienākumi un atbildība. Atbilstīgi Komisijas tekstam visiem izplatītājiem būtu vienādas 
saistības, no kurām dažas būtu grūti izpildāmas. Šis grozījums ir iesniegts, lai atbilstīgi 
pieejai, kas pieņemta Regulas (EK) Nr. 178/2002 par pārtikas nekaitīgumu 19. panta 
2. punktā, izveidotu saprātīgu saikni starp izplatītāja saistībām un veikto darbību.

Grozījums Nr. 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izplatītājs, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir darījis 
pieejamu tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 

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

nekavējoties par to informē ražotāju un 
attiecīgā gadījumā viņa pilnvaroto pārstāvi 
un importētāju un savas kompetences 
ietvaros gādā, lai tiktu veikti vajadzīgie 
koriģējošie pasākumi, kas nodrošinātu 
minētās ierīces atbilstību, tās izņemšanu 
vai atsaukšanu no tirgus, ja nepieciešams. 
Ja ierīce rada apdraudējumu, izplatītājs 
nekavējoties arī informē to dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kurās tas ierīci ir 
darījis pieejamu, sīkāk jo īpaši informējot 
par neatbilstību un par jebkādiem veiktiem 
koriģējošiem pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Jānošķir dažādās piegādes ķēdē iesaistītās personas.

Grozījums Nr. 338
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Priekšlikumā nav nošķirti medicīnisko ierīču piegādes ķēdē iesaistīto dalībnieku atšķirīgie 
uzdevumi un atbildība. Tādējādi visiem izplatītājiem būtu vieni un tie paši pienākumi, no 
kuriem dažus nevarētu īstenot praksē, t. i., izplatītājiem būtu neiespējami organizēt ierīces 
atsaukšanu. Vajadzētu būt, lai izplatītāja pienākums ir saistīts ar šā izplatītāja veikto darbību.

Grozījums Nr. 339
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā nav nošķirti medicīnisko ierīču piegādes ķēdē iesaistīto dalībnieku atšķirīgie 
uzdevumi un atbildība.

Grozījums Nr. 340
Philippe Juvin

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

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

4. Izplatītājs, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir darījis 
pieejamu tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties par to informē ražotāju un 
attiecīgā gadījumā viņa pilnvaroto pārstāvi,
importētāju un pilnvaroto iestādi, kas ir 
atbildīga par produkta uzraudzību, ja tas 
ir IIa, IIb vai III klases medicīniska 
ierīce, kā arī kompetento valsts iestādi.
Savu attiecīgo darbību robežās tie gādā, 
lai tiktu veikti vajadzīgie koriģējošie 
pasākumi, kas nodrošinātu minētās ierīces 
atbilstību, tās izņemšanu vai atsaukšanu no 
tirgus, ja nepieciešams. Ja ierīce rada 
apdraudējumu, tas arī nekavējoties informē 
kompetentās iestādes dalībvalstīs, kurās tas 
ierīci darījis pieejamu, kā arī pilnvaroto 
iestādi, kas ir atbildīga par ierīces 
novērtēšanu, ka tā ir IIa, IIb vai III klases 
produkts, sīkāk jo īpaši informējot par 
neatbilstību un jebkādiem veiktiem 
koriģējošiem pasākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 341
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Pēc kompetentās valsts iestādes 
pieprasījuma importētājs tai pārsūta visu 
ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja 
sniegto informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami, lai pierādītu izstrādājuma
atbilstību. Uzskatāms, ka šis pienākums ir 
izpildīts, kad ražotājs vai, ja iespējams,
pilnvarotais pārstāvis attiecīgā gadījumā ir 
sniedzis prasīto informāciju. Izplatītājs pēc 
kompetento nacionālo iestāžu pieprasījuma 
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lai novērstu apdraudējumu, kuru rada 
ierīces, ko tas darījis pieejamas tirgū.

ar tām sadarbojas jebkādos pasākumos, kas 
veikti, lai novērstu apdraudējumu, kuru 
rada ierīces, ko tas darījis pieejamas tirgū.

Or. cs

Grozījums Nr. 342
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par atbilstību normatīvajiem aktiem 
atbildīgā persona

Par atbilstību atbildīgā persona

Or. en

Pamatojums

Pienākumi un atbildība var būt sadalīti starp vairākām personām, kas atbild par normatīvo, 
ražošanas vai kvalitātes nodrošināšanas atbilstību.

Grozījums Nr. 343
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājam savā organizācijā ir pieejama 
vismaz viena kvalificēta persona, kam ir 
speciālas zināšanas medicīnisko ierīču 
jomā. Speciālās zināšanas pierāda ar kādu 
no šādām kvalifikācijām:

Ražotājam savā organizācijā ir pieejama 
vismaz viena par atbilstību atbildīga 
persona, kam ir kompetence medicīnisko 
ierīču jomā. Kompetenci pierāda ar 
diplomu, sertifikātu vai citiem 
pierādījumiem par oficiālu kvalifikāciju, 
kas piešķirta pēc universitātes grāda 
iegūšanas vai līdzvērtīga mācību kursa 
pabeigšanas dabaszinātnēs, medicīnā, 
farmācijā, inženierzinātnēs vai citā 
attiecīgā disciplīnā, kura ir nepieciešama, 
lai izpildītu šā panta 2. punkta a) un 
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b) apakšpunktos noteiktos uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Šīs prasības radītu ievērojamu šķērsli maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir plaši 
pārstāvēti medicīnisko ierīču nozarē.

Grozījums Nr. 344
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājam savā organizācijā ir pieejama 
vismaz viena kvalificēta persona, kam ir 
speciālas zināšanas medicīnisko ierīču 
jomā. Speciālās zināšanas pierāda ar kādu 
no šādām kvalifikācijām:

Ražotājam savā organizācijā ir pieejama 
vismaz viena kvalificēta persona, kam ir 
vajadzīgās īpašās zināšanas medicīnisko 
ierīču jomā. Vajadzīgās īpašās zināšanas 
pierāda ar kādu no šādām kvalifikācijām:

Or. de

Grozījums Nr. 345
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šīs prasības radītu ievērojamu šķērsli maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir plaši 
pārstāvēti medicīnisko ierīču nozarē.

Grozījums Nr. 346
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 347
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

medicīniskām ierīcēm saistītās 
reglamentēšanas lietās vai ar tām saistītās 
kvalitātes pārvaldības sistēmās;

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai kvalificētajai personai būtu pietiekami augsta līmeņa diploms vai sertifikāts. 
Turklāt divu gadu profesionālā pieredze negarantē pietiekamu „īpašo zināšanu” līmeni.

Grozījums Nr. 348
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) sertifikāts, kas piešķirts pēc universitātes 
grāda iegūšanas dabaszinātnēs, medicīnā
vai tehniskajās zinātnēs, vai

Or. de

Grozījums Nr. 349
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) diploms, sertifikāts vai citi pierādījumi 
par oficiālu kvalifikāciju, kas piešķirta pēc 
universitātes grāda iegūšanas vai 

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

līdzvērtīga mācību kursa pabeigšanas 
dabaszinātnēs, medicīnā, farmācijā, 
inženierzinātnēs vai citā attiecīgā 
disciplīnā;

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā nav kvalificētas personas institūcijas. Tas rada jaunu slogu uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU. Šī institūcija ir vajadzīga, taču mums nebūtu jāiet tālāk par to situāciju, kāda ir 
vairāk attīstītajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 350
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs prasības radītu ievērojamu šķērsli maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir plaši 
pārstāvēti medicīnisko ierīču nozarē.

Grozījums Nr. 351
Thomas Ulmer

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

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 352
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) desmit gadu profesionāla pieredze ar 
medicīniskām ierīcēm saistītās 
reglamentēšanas lietās vai ar tām saistītās 
kvalitātes pārvaldības sistēmās, kā arī 
pierādītas padziļinātas zināšanas gan 
attiecīgajā terapeitiskajā jomā, gan šo 
ražojumu veidā(-os).

Or. en

Grozījums Nr. 353
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) izglītība, pēc kuras iegūšanas ir tiesības 
veikt 2. punktā minētos uzdevumus, un 
vismaz divu gadu profesionāla pieredze. 
Pēc kompetentās iestādes lūguma īpašās 
zināšanas ir jāapliecina.

Or. de
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Grozījums Nr. 354
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā nav kvalificētas personas institūcijas. Tas rada jaunu slogu uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU. Šī institūcija ir vajadzīga, taču mums nebūtu jāiet tālāk par to situāciju, kāda ir 
vairāk attīstītajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 355
Pat the Cope Gallagher

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atzīts profesionāls nosaukums, kas 
piešķirts pēc kompetences, kas vajadzīga, 
lai veiktu darbību inženiera profesijā 
medicīnisko ierīču vai ražojumu jomā, 
sekmīgas novērtēšanas.

Or. en

Pamatojums

Profesionāli reģistrēta nosaukuma iekļaušana sniedz lielākas garantijas, lai nodrošinātu, ka 
kvalificētā persona ir atbilstīgi kompetenta kā tiesību aktos prasītais speciālists. Viens šīs 
profesionālās reģistrācijas piemērs būtu kvalificētās personas panākums attiecībā uz valsts 
prasībām Eiropas inženiera nozīmēšanai un ES mēroga profesionāli reģistrētu inženiera 
kvalifikāciju.
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Grozījums Nr. 356
Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) saskaņots prasmju un kompetenču 
kopums, ko noteikušas kompetentas valsts 
iestādes, kurš ir atbilstīgs tai produktu 
jomai, kurā kvalificētā persona darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot nacionālās tiesību normas tādos 
jautājumos kā profesionālā kvalifikācija, 
pēc pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotāji 
pirmajā apakšpunktā minētās speciālās
zināšanas var pierādīt ar vismaz divu gadu 
profesionālu pieredzi attiecīgajā ražošanas 
jomā.

Neskarot nacionālās tiesību normas tādos 
jautājumos kā profesionālā kvalifikācija, 
pēc pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotāji 
pirmajā apakšpunktā minētās īpašās 
zināšanas var pierādīt ar vismaz divu gadu 
profesionālu pieredzi attiecīgajā ražošanas 
jomā. Šādu profesionālo pieredzi jo īpaši 
uzskata par pierādītu, ja ir iegūta 
profesionālā izglītība, kas dod tiesības 
vadīt uzņēmumu un apmācīt mācekļus.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz kvalifikācijas prasībām, ko izvirza par tiesību aktu ievērošanu atbildīgajām 
personām, jāprecizē, ka personām, kas ieguvušas meistara pakāpi medicīnisko ierīču 
izgatavošanā, arī turpmāk ir tiesības bez papildu prasību izpildīšanas dibināt un vadīt 
uzņēmumu.
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Grozījums Nr. 358
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot nacionālās tiesību normas tādos 
jautājumos kā profesionālā kvalifikācija, 
pēc pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotāji 
pirmajā apakšpunktā minētās speciālās
zināšanas var pierādīt ar vismaz divu gadu 
profesionālu pieredzi attiecīgajā ražošanas 
jomā.

Neskarot nacionālās tiesību normas tādos 
jautājumos kā profesionālā kvalifikācija, 
pēc pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotāji 
pirmajā teikumā minētās īpašās zināšanas 
var pierādīt ar vismaz divu gadu 
profesionālu pieredzi attiecīgajā ražošanas 
jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 359
Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz tiem pēc 
pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotājiem, 
kas ir mikrouzņēmumi, kuri definēti 
Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK.

Šis punkts neattiecas uz tiem pēc 
pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotājiem, 
kas ir reģistrētas aptiekas vai 
mikrouzņēmumi, kuri definēti Komisijas 
Ieteikumā 2003/361/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz tiem pēc 
pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotājiem, 

Šis punkts neattiecas uz tiem pēc 
pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotājiem, 
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kas ir mikrouzņēmumi, kuri definēti 
Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK.

kas ir reģistrētas aptiekas vai 
mikrouzņēmumi, kuri definēti Komisijas 
Ieteikumā 2003/361/EK.

Or. en

Pamatojums

Aptiekas pēc pasūtījuma izgatavo dažus medicīniskos līdzekļus, piemēram, dažus krēmus, 
pūderus un plāksterus. Farmaceiti saņem plašu apmācību farmaceitisko preparātu 
gatavošanā, apgūstot formālo izglītību, un pēc tam pielieto šīs zināšanas obligātā apmācības 
perioda laikā. Prasība par divu gadu pieredzi ir pārmērīga, un tā var samazināt aptieku spēju 
veikt šo būtisko darbību.

Grozījums Nr. 361
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificētā persona ir atbildīga par to, lai 
būtu nodrošināti vismaz šādi nosacījumi:

2. Par atbilstību atbildīgā persona ir 
atbildīga par to, lai būtu nodrošināti vismaz 
šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Pienākumi un atbildība var būt sadalīti starp vairākām personām, kas atbild par normatīvo, 
ražošanas vai kvalitātes nodrošināšanas atbilstību.

Grozījums Nr. 362
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir izstrādāta un tiek atjaunināta 
tehniskā dokumentācija un atbilstības 
deklarācija;

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Tehniskā dokumentācija un atbilstības deklarācija ir daļa no ražotāja vispārējām saistībām.

Grozījums Nr. 363
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir izstrādāta un tiek atjaunināta 
tehniskā dokumentācija un atbilstības 
deklarācija;

b) ir izpildīti 61.–66. pantā minētie 
ziņošanas pienākumi;

Or. de

Grozījums Nr. 364
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir izpildīti ziņošanas pienākumi saskaņā 
ar 61.–66. pantu;

c) ir izpildīti ziņošanas pienākumi saskaņā 
ar 59. pantu un 61.–66. pantu;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums iekļaus pienākumu ziņot par nopietniem nevēlamiem notikumiem.

Grozījums Nr. 365
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz pētāmajām ierīcēm ir 
izdota XIV pielikuma II nodaļas 
4.1. punktā minētā deklarācija.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 366
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz pētāmajām ierīcēm ir 
izdota XIV pielikuma II nodaļas 
4.1. punktā minētā deklarācija.

d) ja par šā punkta a) apakšpunktā minēto 
nosacījumu nodrošināšanu atbild vairāk 
nekā viena par atbilstību atbildīgā 
persona, attiecīgie pienākumi ir reģistrēti 
rakstiskā veidā.

Or. en

Pamatojums

Tehniskā dokumentācija un atbilstības deklarācija ir daļa no ražotāja vispārējām saistībām.

Grozījums Nr. 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz pētāmajām ierīcēm ir izdota 
XIV pielikuma II nodaļas 4.1. punktā 
minētā deklarācija.

d) attiecībā uz pētāmajām ierīcēm ir izdota 
XIV pielikuma II nodaļas 4.1. punktā 
minētā deklarācija un ir izpildīts 
pienākums ziņot par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 368
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atbilstoši 1. teikumam atbildību dala 
vairākas kvalificētas personas, to 
kompetences jomas jānosaka rakstiski.

Or. de

Grozījums Nr. 369
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētajai personai ražotāja 
organizācijā nav nekādu šķēršļu attiecībā 
uz savu pienākumu pienācīgu pildīšanu.

3. Par atbilstību atbildīgajai personai 
ražotāja organizācijā nav nekādu šķēršļu 
attiecībā uz savu pienākumu pienācīgu 
pildīšanu.

Or. en

Pamatojums

Pienākumi un atbildība var būt sadalīti starp vairākām personām, kas atbild par normatīvo, 
ražošanas vai kvalitātes nodrošināšanas atbilstību.

Grozījums Nr. 370
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pilnvarotajam pārstāvim savā 4. Pilnvarotajam pārstāvim savā 
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organizācijā ir pieejama vismaz viena 
kvalificēta persona, kam ir speciālas 
zināšanas par reglamentējošām prasībām
attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm 
Savienībā. Speciālās zināšanas pierāda ar 
kādu no šādām kvalifikācijām:

organizācijā ir pieejama vismaz viena par 
atbilstību atbildīgā persona, kam ir īpašas 
zināšanas prasību jomā attiecībā uz 
medicīniskajām ierīcēm Savienībā. Īpašās 
zināšanas pierāda ar diplomu, sertifikātu 
vai citiem pierādījumiem par oficiālu 
kvalifikāciju, kas piešķirta pēc 
universitātes grāda iegūšanas vai 
līdzvērtīga mācību kursa pabeigšanas 
dabaszinātnēs, medicīnā, farmācijā, 
inženierzinātnēs vai citā attiecīgā 
disciplīnā, kura ir nepieciešama, lai 
izpildītu šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktos noteiktos uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Pienākumi un atbildība var būt sadalīti starp vairākām personām, kas atbild par normatīvo, 
ražošanas vai kvalitātes nodrošināšanas atbilstību.

Grozījums Nr. 371
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Pienākumi un atbildība var būt sadalīti starp vairākām personām, kas atbild par normatīvo, 
ražošanas vai kvalitātes nodrošināšanas atbilstību.

Grozījums Nr. 372
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 373
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Pienākumi un atbildība var būt sadalīti starp vairākām personām, kas atbild par normatīvo, 
ražošanas vai kvalitātes nodrošināšanas atbilstību.

Grozījums Nr. 374
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) desmit gadu profesionāla pieredze ar 
medicīniskām ierīcēm saistītās 
reglamentēšanas lietās vai ar tām saistītās 
kvalitātes pārvaldības sistēmās, kā arī 
pierādītas padziļinātas zināšanas gan 
attiecīgajā terapeitiskajā jomā, gan par 
attiecīgo(-ajiem) produktu(-iem).

Or. en

Grozījums Nr. 375
Pat the Cope Gallagher

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atzīts profesionāls nosaukums, kas 
piešķirts pēc kompetences, kas vajadzīga, 
lai veiktu darbību inženiera profesijā 
medicīnisko ierīču vai ražojumu jomā, 
sekmīgas novērtēšanas.

Or. en

Pamatojums

Profesionāli reģistrēta nosaukuma iekļaušana sniedz lielākas garantijas, lai nodrošinātu, ka 
kvalificētā persona ir atbilstīgi kompetenta kā tiesību aktos prasītais speciālists. Viens šīs 
profesionālās reģistrācijas piemērs būtu kvalificētās personas panākums attiecībā uz valsts 
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prasībām Eiropas inženiera nozīmēšanai un ES mēroga profesionāli reģistrētu inženiera 
kvalifikāciju.

Grozījums Nr. 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jau tirgū laistu vai ekspluatācijā nodotu 
ierīci modificē tā, ka tas var ietekmēt 
atbilstību attiecīgajām prasībām.

c) jau tirgū laistu vai ekspluatācijā nodotu 
ierīci modificē tā, ka tas var ietekmēt 
atbilstību attiecīgajām prasībām; tas ietver 
ierīces atkārtotu izmantošanu ārpus tām 
specifikācijām, kas noteiktas ražotāja 
izstrādātajā ierīces lietošanas instrukcijā.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmais apakšpunkts neattiecas uz 
personām, kas, nebūdamas uzskatāmas par 
ražotājiem, kuri definēti 2. panta 1. punkta 
19. apakšpunktā, jau tirgū laistu ierīci 
samontē vai pielāgo tā, lai tā attiecībā uz 
individuālu pacientu atbilstu paredzētajam 
uzdevumam.

Ražotāja pienākumi attiecas uz tirgotāju, 
importētāju vai citu fizisku vai juridisku 
personu 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajā gadījumā tikai tad, ja attiecīgā 
ierīce ražota ārpus Eiropas Savienības. 
Attiecībā uz ierīcēm, kas ražotas Eiropas 
Savienībā, pietiekams ir ražotāja 
apliecinājums par šīs regulas noteikumu 
ievērošanu.
Pirmais apakšpunkts neattiecas uz 
personām, kas, nebūdamas uzskatāmas par 
ražotājiem, kuri definēti 2. panta 1. punkta 
19. apakšpunktā, jau tirgū laistu ierīci 
samontē vai pielāgo tā, lai tā attiecībā uz 
individuālu pacientu atbilstu paredzētajam 
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uzdevumam.

Or. de

Pamatojums

14. panta 1. punkta a) apakšpunkts attiecas uz uzņēmumiem, kas izmanto t. s. pašu 
marķējumu, t. i., kuri no ražotājiem pērk dzirdes aparātus vai brilles, un tad tos laiž tirgū, 
izmantojot sava uzņēmuma nosaukumu. Šādiem uzņēmumiem saskaņā ar Komisijas regulas 
priekšlikumu jāpiemēro tādi paši pienākumi kā īstajiem ražotājiem. Attiecībā uz ES ražotām 
ierīcēm šāda prasība ir nesamērīga, jo šajā gadījumā jau ražotājam ir daudz pienākumu.

Grozījums Nr. 378
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmais apakšpunkts neattiecas uz 
personām, kas, nebūdamas uzskatāmas par 
ražotājiem, kuri definēti 2. panta 1. punkta 
19. apakšpunktā, jau tirgū laistu ierīci 
samontē vai pielāgo tā, lai tā attiecībā uz 
individuālu pacientu atbilstu paredzētajam 
uzdevumam.

Pirmais apakšpunkts neattiecas uz 
personām, kas, nebūdamas uzskatāmas par 
ražotājiem, kuri definēti 2. panta 1. punkta 
19. apakšpunktā, jau tirgū laistu ierīci 
samontē vai pielāgo tā, lai tā attiecībā uz 
individuālu pacientu atbilstu paredzētajam 
uzdevumam.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms 3. punktā minētais izplatītājs vai 
importētājs no jauna marķēto vai pārpakoto 
ierīci dara pieejamu, tas informē ražotāju 
un tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā 
paredzējis ierīci darīt pieejamu, un pēc 
pieprasījuma tiem iesniedz no jauna 

4. Vismaz 28 kalendārās dienas pirms 
3. punktā minētais izplatītājs vai 
importētājs no jauna marķēto vai pārpakoto 
ierīci dara pieejamu, tas informē ražotāju 
un tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā 
paredzējis ierīci darīt pieejamu, un pēc 
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marķētās vai pārpakotās ierīces paraugu vai 
maketu, tostarp tulkotās etiķetes un 
lietošanas pamācības. Tas kompetentajai 
iestādei iesniedz sertifikātu, kuru izsniegusi 
kāda no 29. pantā minētajām paziņotajām 
institūcijām, kurš ir paredzēts tāda veida 
ierīcēm, ar ko veic 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētos pasākumus, un 
kurš apliecina, ka kvalitātes pārvaldības 
sistēma atbilst 3. punktā noteiktajām 
prasībām.

pieprasījuma tiem iesniedz no jauna 
marķētās vai pārpakotās ierīces paraugu, 
tostarp tulkotās etiķetes un lietošanas 
pamācības. Šajā pašā 28 kalendāro dienu 
laikposmā tas kompetentajai iestādei 
iesniedz sertifikātu, kuru izsniegusi kāda 
no 29. pantā minētajām pilnvarotajām 
iestādēm, kurš ir paredzēts tāda veida 
ierīcēm, ar ko veic 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētos pasākumus, un 
kurš apliecina, ka kvalitātes pārvaldības 
sistēma atbilst 3. punktā noteiktajām 
prasībām.

Or. cs

Grozījums Nr. 380
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 381
Nora Berra

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienreiz lietojamas ierīces un to 
pārstrādāšana

Vienreizējai lietošanai paredzētas ierīces 
un to pārstrādāšana

Or. en
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Grozījums Nr. 382
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, uzskata par 
pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, ar nosacījumu, ka 
ierīce nav minēta to ierīču sarakstā, kuras 
ir nepiemērotas pārstrādāšanai, uzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 383
Nora Berra

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, uzskata par 
pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreizējai lietošanai 
paredzētu ierīci, lai to darītu piemērotu 
turpmākai izmantošanai Savienībā, uzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Thomas Ulmer

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

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, uzskata par 
pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, uzskata par 
pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

Slimnīcas, kas savās telpās pārstrādā 
vienreiz lietojamas ierīces, neuzskata par 
ražotājiem. Tomēr, lai varētu savās telpās 
veikt pārstrādi, slimnīcām jāpierāda 
vajadzīgā kompetence, kā arī tām 
vajadzīga apdrošināšana, kas kompensētu 
iespējamās problēmas, kuras varētu 
rasties pārstrādes laikā.

Or. de

Grozījums Nr. 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, uzskata par 
pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
tostarp veselības iestādes, kā norādīts 
4. panta 4. punktā, kas pārstrādā vienreiz 
lietojamu ierīci, lai to darītu piemērotu 
turpmākai izmantošanai Savienībā, uzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

Or. en

Pamatojums

Pacientu drošībai jābūt vienlīdzīgi garantētai neatkarīgi no tā, kas pārstrādā vienreiz 
lietojamu ierīci. Tāpēc ir skaidri jāpasaka, ka visiem pārstrādātājiem, tostarp slimnīcām un 
citām veselības iestādēm, ir jāatbilst tām pašām drošuma un veiktspējas prasībām, ko 
piemēro sākotnēji ražotajai ierīcei.
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Grozījums Nr. 386
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, uzskata par 
pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, uzskata par 
pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem. Šo prasību piemēro arī 
slimnīcām un citām veselības iestādēm 
atbilstīgi definīcijai, kas minēta 2. panta 
10. punkta 24) apakšpunktā.

Or. da

Grozījums Nr. 387
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, uzskata par 
pārstrādātās ierīces ražotāju, un tas 
uzņemas pienākumus, kas ar šo regulu 
noteikti ražotājiem.

1. Ikviena fiziska vai juridiska persona, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, ievēro 
pamatnostādnes, ko pārstrādāšanas 
drošības garantēšanas nolūkā ar 
īstenošanas aktiem noteikusi Komisija.

Or. en

Pamatojums

Pārstrādāšanai būtu jāpiemēro drošības prasības, taču šīs prasības būtu jānosaka ar 
īstenošanas aktiem.
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Grozījums Nr. 388
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārstrādāt var tikai tādas vienreiz 
lietojamas ierīces, kas ir laistas Savienības 
tirgū saskaņā ar šo regulu vai pirms [šīs 
regulas piemērošanas diena] saskaņā ar 
Direktīvu 90/385/EEK vai 
Direktīvu 93/42/EEK.

2. Pārstrādāt var tikai tādas vienreiz 
lietojamas ierīces, kas ir laistas Savienības 
tirgū saskaņā ar šo regulu vai pirms [šīs 
regulas piemērošanas diena] saskaņā ar 
Direktīvu 90/385/EEK vai 
Direktīvu 93/42/EEK, un tikai tad, ja tas ir 
atļauts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
pārstrādātājs var pierādīt, ka 
pārstrādāšana ir droša pacientam.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Nora Berra

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārstrādāt var tikai tādas vienreiz 
lietojamas ierīces, kas ir laistas Savienības 
tirgū saskaņā ar šo regulu vai pirms [šīs 
regulas piemērošanas diena] saskaņā ar 
Direktīvu 90/385/EEK vai 
Direktīvu 93/42/EEK.

2. Pārstrādāt var tikai tādas vienreizējai 
lietošanai paredzētas ierīces, kas ir laistas 
Savienības tirgū saskaņā ar šo regulu vai 
pirms [šīs regulas piemērošanas diena] 
saskaņā ar Direktīvu 90/385/EEK vai 
Direktīvu 93/42/EEK.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar īstenošanas aktu palīdzību Eiropas 
Komisija nosaka medicīnisko ierīču 
pārstrādes vadlīnijas, sniedzot noteikumus 
par standartizējamu, reproducējamu, 
efektīvu tīrīšanas, dezinficēšanas un 
sterilizēšanas procesu atbilstoši 
medicīniskās ierīces riska novērtējumam, 
kā arī prasības attiecībā uz fizisku vai 
juridisku personu, kas pārstrādā 
medicīniskās ierīces, higiēnas, infekciju 
novēršanas, kvalitātes pārvaldības un 
dokumentācijas sistēmām. Īstenošanas 
aktus izdod atbilstoši 88. panta 3. punktā 
minētajai procedūrai.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienotu aizsardzības līmeni, medicīnisko ierīču pārstrādāšanai Eiropas 
iekšējā tirgū būtu jānotiek, ievērojot vienotas vadlīnijas. Jau spēkā esošus valstu tiesību aktus 
var izmantot par šādu vadlīniju izstrādes pamatu.

Grozījums Nr. 391
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tiek pārstrādātas kritiskām 
vajadzībām paredzētas vienreiz lietojamas 
ierīces, drīkst veikt tikai tādu 
pārstrādāšanu, kas saskaņā ar 
jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem uzskatāma par drošu.

3. Implantējamu vienreiz lietojamu ierīču
un ķirurģiski invazīvu vienreiz lietojamu 
ierīču pārstrādāšana ir aizliegta.

Or. fr
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Grozījums Nr. 392
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tiek pārstrādātas kritiskām 
vajadzībām paredzētas vienreiz lietojamas 
ierīces, drīkst veikt tikai tādu 
pārstrādāšanu, kas saskaņā ar jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem uzskatāma 
par drošu.

3. Ja tiek pārstrādātas kritiskām 
vajadzībām paredzētas vienreiz lietojamas 
ierīces, drīkst veikt tikai tādu 
pārstrādāšanu, kas saskaņā ar jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem uzskatāma 
par drošu. Kā praktisku piemēru var 
izmantot “Medicīnisko ierīču 
pārstrādāšanā ievērojamās higiēnas 
prasības”, kas ir Komisijas un Federālā 
Zāļu un medicīnisko ierīču institūta 
(BfArM) ieteikums attiecībā uz higiēnu 
slimnīcās un infekciju novēršanu 
(KRINKO), kas tapis sadarbībā ar 
Roberta Koha institūtu (RKI).

Or. de

Pamatojums

Medicīnisko ierīču pārstrādi efektīvi praktizē daudzās dalībvalstīs. Pārstrādei jābūt zinātniski 
pamatotai un veiktai piemērotā veidā. Minētie ieteikumi pārstrādes procesam sniedz labu 
ietvaru.

Grozījums Nr. 393
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tiek pārstrādātas kritiskām 
vajadzībām paredzētas vienreiz lietojamas 
ierīces, drīkst veikt tikai tādu 
pārstrādāšanu, kas saskaņā ar jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem uzskatāma 
par drošu.

3. Ja tiek pārstrādātas kritiskām 
vajadzībām paredzētas vienreiz lietojamas 
ierīces, drīkst veikt tikai tādu 
pārstrādāšanu, kas saskaņā ar jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem uzskatāma 
par drošu. Ir nepieciešams, lai 
zinātniskajos pierādījumos būtu ņemti 
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vērā arī tie gadījumi, kad situācija ir 
kritiska ārstējamās slimības smaguma dēļ.

Or. en

Pamatojums

Piemēram, adrenalīna injekcijas alerģijas slimniekiem.

Grozījums Nr. 394
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tiek pārstrādātas vienreiz 
lietojamas medicīniskās ierīces, 1. punktā 
minētā juridiskā vai fiziskā persona 
nodrošina katras pārstrādātās ierīces 
izsekojamību, tostarp sniedz skaidras 
norādes par to, cik reižu šī ierīce jau ir 
pārstrādāta.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Šā panta 1. punktā minētā juridiskā 
vai fiziskā persona nosaka maksimālo 
skaitu, cik reizes vienreiz lietojamo ierīci 
drīkst pārstrādāt, un nodrošina, lai ierīces 
pārstrādāšanas reižu skaits nepārsniegtu 
šo līmeni. 

Or. en
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Grozījums Nr. 396
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar īstenošanas aktiem iedibina 
un regulāri atjaunina kritiskām vajadzībām 
paredzētu tādu vienreiz lietojamo ierīču 
kategoriju vai grupu sarakstu, kuras atļauts 
pārstrādāt saskaņā ar 3. punktu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
88. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

4. Komisija ar deleģētajiem aktiem 
iedibina un regulāri atjaunina tādu
vienreiz lietojamo ierīču kategoriju un 
grupu sarakstu, kuras reālā drošības 
apdraudējuma dēļ nedrīkst pārstrādāt. Šos 
deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
89. pantu.

Komisija ar deleģētajiem aktiem iedibina 
un regulāri atjaunina kritiskām vajadzībām 
paredzētu tādu vienreiz lietojamo ierīču 
kategoriju vai grupu sarakstu, kuras atļauts 
pārstrādāt saskaņā ar 3. punktu. Šos 
deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
89. pantu.

Or. cs

Grozījums Nr. 397
Nora Berra

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar īstenošanas aktiem iedibina 
un regulāri atjaunina kritiskām vajadzībām 
paredzētu tādu vienreiz lietojamo ierīču 
kategoriju vai grupu sarakstu, kuras atļauts 
pārstrādāt saskaņā ar 3. punktu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
88. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

4. Komisija ar deleģētajiem aktiem 
iedibina un regulāri atjaunina kritiskām 
vajadzībām paredzētu tādu vienreizējai 
lietošanai paredzēto ierīču kategoriju vai 
grupu sarakstu, kuras atļauts pārstrādāt 
saskaņā ar 3. punktu. Šos deleģētos aktus 
pieņem saskaņā ar 89. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 398
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar īstenošanas aktiem iedibina 
un regulāri atjaunina kritiskām 
vajadzībām paredzētu tādu vienreiz 
lietojamo ierīču kategoriju vai grupu 
sarakstu, kuras atļauts pārstrādāt saskaņā ar 
3. punktu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 88. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

4. Komisija ar īstenošanas aktiem iedibina 
kritiskām vajadzībām paredzētu tādu 
vienreiz lietojamo ierīču kategoriju vai 
grupu sarakstu, kuras atļauts pārstrādāt 
saskaņā ar 3. punktu. Šajā sarakstā 
iekļautas arī prasības attiecībā uz fizisku 
vai juridisku personu, kas pārstrādā 
kritiskām vajadzībām paredzētas ierīces, 
higiēnas, infekciju novēršanas, kvalitātes 
pārvaldības un dokumentācijas sistēmām.
Sarakstu regulāri atjaunina. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
88. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Lai droši pārstrādātu kritiskām vajadzībām paredzētas ierīces, jāizvirza īpašas prasības 
attiecībā uz pārstrādātāju kompetenci un aprīkojumu. Minētās prasības definē Komisija, lai 
nodrošinātu vienotu aizsardzības līmeni Eiropas mērogā.

Grozījums Nr. 399
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējās vienreiz lietojamās ierīces 
ražotāja nosaukumu un adresi vairs 
nenorāda uz etiķetes, taču tos min 

Sākotnējās vienreizējai lietošanai 
paredzētās ierīces ražotāja nosaukumu un 
adresi vairs nenorāda uz etiķetes, taču tos 
min pārstrādātās ierīces lietošanas 
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pārstrādātās ierīces lietošanas pamācībā. pamācībā.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalsts var uzturēt vai ieviest 
nacionālas tiesību normas, kas tās 
teritorijā, pamatojoties uz sabiedrības 
veselības aizsardzības īpatnībām 
attiecīgajā valstī, aizliedz šādas darbības:

svītrots

a) vienreiz lietojamas ierīces pārstrādāt 
un tās nosūtīt uz citu dalībvalsti vai uz 
trešu valsti pārstrādāšanas nolūkā;
b) darīt pieejamas pārstrādātas vienreiz 
lietojamas ierīces.
Dalībvalstis Komisiju un citas dalībvalstis 
informē par nacionālajām tiesību 
normām un par pamatojumu, ar kādu tās 
ieviestas. Komisija šo informāciju uztur 
publiski pieejamu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 72. pantā paredzēta novērtēšanas procedūra tādām atbilstīgām 
ierīcēm, kas apdraud veselību un drošību. Lai aizsargātu iekšējo tirgu, šī procedūra būtu 
jāveic arī attiecībā uz pārstrādājamām ierīcēm.

Grozījums Nr. 401
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
15. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pacientus vienmēr informē, ja tiek 
izmantotas pārstrādātas vienreiz 
lietojamās ierīces.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus un sadarbojoties ar Starptautisko 
medicīnisko ierīču regulatoru forumu un 
starptautiskajām standartizācijas 
iestādēm, nosaka skaidru augstas 
kvalitātes un drošības standartu kopumu 
vienreiz lietojamo ierīču pārstrādāšanai, 
tostarp konkrētas prasības attiecībā uz 
pārstrādāto ierīču ražotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Nora Berra

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vienreiz lietojamas ierīces pārstrādāt un 
tās nosūtīt uz citu dalībvalsti vai uz trešu 
valsti pārstrādāšanas nolūkā;

a) vienreizējai lietošanai paredzētās ierīces 
pārstrādāt un tās nosūtīt uz citu dalībvalsti 
vai uz trešo valsti pārstrādāšanas nolūkā;

Or. en
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Grozījums Nr. 404
Nora Berra

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darīt pieejamas pārstrādātas vienreiz 
lietojamas ierīces.

b) darīt pieejamas pārstrādātas vienreizējai 
lietošanai paredzētas ierīces.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Vienreiz lietojamas ierīces un to 

pārstrādāšana
Vienreiz lietojamas ierīces nedrīkst 
pārstrādāt nolūkā tās atkārtoti izmantot 
Eiropas tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 406
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Implanta karte Informācija par implantējamām ierīcēm 
un implanta karte

Or. en
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Grozījums Nr. 407
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Implanta karte Informācija par implantējamām ierīcēm

Or. en

Pamatojums

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Grozījums Nr. 408
Nora Berra

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

Šis punkts neattiecas uz spailēm, diegiem 
un zobu pildvielām.

Or. fr

Grozījums Nr. 409
Nora Berra
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Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

1. Implantējamas ierīces ražotājs iepriekš 
dara pieejamu veselības aprūpes 
profesionālim vai attiecīgā gadījumā
konkrētajam pacientam, kuram ierīce tiks 
implantēta, informāciju, kas jāiekļauj 
implanta pasē vai implanta kartē.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

1. Implantējamas, sterili iepakotas ierīces 
ražotājs nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu 
implanta karte, ko nogādā veselības 
aprūpes profesijas pārstāvim un dara 
pieejamu konkrētajam pacientam, kuram 
ierīce implantēta.

Par kartes izsniegšanu un datu 
paziņošanu datu bankai atbild 
implantētājs.
Minētais neattiecas uz šuvju materiāliem, 
skavām, skrūvēm, platēm un ortopēdisku 
implantu piederumiem.
Komisija ar īstenošanas aktu palīdzību 
regulāri pārbauda un atjaunina to 
implantu sarakstu, uz kuriem neattiecas 
prasība par kartes izsniegšanu. Šie 
īstenošanas akti jāpieņem saskaņā ar 
88. panta 3. punktu.

Or. de



PE510.765v01-00 64/82 AM\936125LV.doc

LV

Pamatojums

Jānodrošina, lai dati tiktu nosūtīti arī Eiropas Medicīnas ierīču datubankai (Eudamed).

Grozījums Nr. 411
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu veselības aprūpes 
profesionālim, kas implantē šo ierīci, 
kurš:

Or. en

Grozījums Nr. 412
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, 
nosakot, kurām implantējamām ierīcēm 
ražotājs nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu 
implanta karte, kuru var sniegt 
elektroniskā formātā vai citā datu nesējā, 
ietverot 2. punktā minēto informāciju, ko 
dara pieejamu konkrētajam pacientam, 
kuram ierīce implantēta.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, lai tiktu nošķirtas implantējamās ierīces, kam vajadzīgas šādas implanta 
kartes, piemēram, gadījumā, ja tiek implantētas tādas medicīniskās ierīces kā diegi, 
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ķirurģiskas spailes, tapas, skrūves un zobu pildvielas.

Grozījums Nr. 413
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta. 
Implanta karti dara pieejamu arī 
elektroniskā formātā, un dalībvalstis 
nodrošina, ka slimnīcas un klīnikas 
elektronisko versiju glabā datubāzē, lai to 
pēc pacienta pieprasījuma varētu viegli 
pārsūtīt.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilstīgi tam, ko Eiropas Parlaments ieteicis savā 2012. gada 14. jūnija rezolūcijā 
par Francijas uzņēmuma PIP ražotajiem bojātiem silikona gēla krūšu implantiem.

Grozījums Nr. 414
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu 
informācija, ko iesniedz veselības aprūpes 
profesionālim, kas implantē šo ierīci, kurš 
ir atbildīgs par:
� šīs informācijas sniegšanu pacientam; 
un
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� šīs informācijas ierakstīšanu attiecīgā 
pacienta slimības vēsturē.

Or. en

Pamatojums

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Grozījums Nr. 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

1. Implantējamas ierīces ražotājs 
nodrošina, lai ierīcei līdzi būtu implanta 
karte, ko dara pieejamu konkrētajam 
pacientam, kuram ierīce implantēta.

Šīs informācijas elektronisko versiju 
ražotājs uzglabā un pēc pieprasījuma dara 
pieejamu pacientam tik ilgi, kamēr 
konkrētajam pacientam ierīce ir 
implantēta.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

� ieraksta visu kartē esošo informāciju 
pacienta slimības vēsturē

Or. en

Grozījums Nr. 417
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 2. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

� nodod karti pacientam

Or. en

Grozījums Nr. 418
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var ieviest valsts 
nosacījumus, lai paredzētu, ka implanta 
karte ietver arī informāciju par 
pēcoperācijas novērošanas pasākumiem 
un ka to paraksta gan pacients, gan par 
operāciju atbildīgais ķirurgs.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kartē ietilpst: Šajā informācijā ietilpst:

Or. en

Pamatojums

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Grozījums Nr. 420
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informācija par šīs ierīces 
specifiskajām īpašībām un jebkādu 
iespējamu nelabvēlīgu iedarbību;

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilstīgi tam, ko Eiropas Parlaments ieteicis savā 2012. gada 14. jūnija rezolūcijā 
par Francijas uzņēmuma PIP ražotajiem bojātiem silikona gēla krūšu implantiem.

Grozījums Nr. 421
Antonyia Parvanova

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



AM\936125LV.doc 69/82 PE510.765v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) īss ierīces īpašību apraksts, tostarp 
izmantotie materiāli;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vieta ķirurga un pacienta parakstam, 
lai šo karti varētu izmantot par 
piekrišanas veidlapu operācijas veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilstīgi tam, ko Eiropas Parlaments ieteicis savā 2012. gada 14. jūnija rezolūcijā 
par Francijas uzņēmuma PIP ražotajiem bojātiem silikona gēla krūšu implantiem.

Grozījums Nr. 423
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) iespējamās nelabvēlīgās 
blakusparādības, kas varētu rasties 
saskaņā ar klīniskā izvērtējuma un 
izmeklēšanas rezultātā iegūtajiem datiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija ir rakstīta tā, lai būtu tūlītēji 
saprotama neprofesionālim.

Informācija ir rakstīta tā, lai būtu tūlītēji 
saprotama neprofesionālim. Šo 
informāciju pacientam sniedz piekrišanas 
laikā, pirms ierīce tiek implantēta. 
Pacientiem ir jāzina, ka implanti nav 
pastāvīgi un ka pastāv iespēja, ka tie ir 
jānomaina vai jāizņem; pacienti ir arī 
jāinformē par implantu kvalitāti un ar 
tiem saistītajiem iespējamajiem riskiem.

Or. en

Pamatojums

Tas ir norādīts Eiropas Parlamenta rezolūcijā par Francijas uzņēmuma PIP ražotajiem 
bojātiem silikona gēla krūšu implantiem (2012/2621(RSP)).

Grozījums Nr. 425
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES atbilstības deklarācijā ir norādīts, ka 
šajā regulā aprakstīto prasību izpilde ir 
pierādīta. To regulāri atjaunina. ES 
atbilstības deklarācijas satura minimums ir 
izklāstīts III pielikumā. Tā ir iztulkota 
tajā(-s) oficiālajā Savienības valodā(-s), 
ko prasa dalībvalsts(-is), kurā(-s) ierīce ir 
darīta pieejama.

1. ES atbilstības deklarācijā ir norādīts, ka 
šajā regulā aprakstīto prasību izpilde ir 
pierādīta. To regulāri atjaunina. ES 
atbilstības deklarācijas satura minimums ir 
izklāstīts III pielikumā. Tā ir izstrādāta 
tādā oficiālā Savienības valodā, kas ir 
pieņemama pilnvarotajai iestādei, kura 
saskaņā ar 42. pantu apstrādā atbilstības 
deklarāciju.

Or. cs
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Grozījums Nr. 426
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES atbilstības deklarācijā ir norādīts, ka 
šajā regulā aprakstīto prasību izpilde ir 
pierādīta. To regulāri atjaunina. ES 
atbilstības deklarācijas satura minimums ir 
izklāstīts III pielikumā. Tā ir iztulkota 
tajā(-s) Savienības valodā(-s), ko prasa 
dalībvalsts(-is), kurā(-s) ierīce ir darīta 
pieejama.

1. ES atbilstības deklarācijā ir norādīts, ka 
šajā regulā aprakstīto prasību izpilde ir 
pierādīta. To regulāri atjaunina. ES 
atbilstības deklarācijas satura minimums ir 
izklāstīts III pielikumā. Tā ir izstrādāta
tajā(-s) Savienības valodā(-s), ko prasa 
dalībvalsts(-is), kurā(-s) ierīce ir laista 
apgrozībā, kā arī papildus angļu valodā, 
ja ierīce ir darīta pieejama arī citās 
dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 427
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES atbilstības deklarācijā ir norādīts, ka 
šajā regulā aprakstīto prasību izpilde ir 
pierādīta. To regulāri atjaunina. ES 
atbilstības deklarācijas satura minimums ir 
izklāstīts III pielikumā. Tā ir iztulkota 
tajā(-s) oficiālajā Savienības valodā(-s), 
ko prasa dalībvalsts(-is), kurā(-s) ierīce ir 
darīta pieejama.

1. ES atbilstības deklarācijā ir norādīts, ka 
šajā regulā aprakstīto prasību izpilde ir 
pierādīta. To regulāri atjaunina. ES 
atbilstības deklarācijas satura minimums ir 
izklāstīts III pielikumā. Tā ir iztulkota 
angļu valodā papildus versijai tās 
dalībvalsts valodā (vajadzības gadījumā), 
kurā atrodas ražotāja vai pilnvarotā 
pārstāvja reģistrētā uzņēmējdarbības 
vieta.

Or. en

Pamatojums

Atbilstības deklarācija ir paredzēta tam, lai informētu institūcijas un iestādes, nevis 
pacientus. Prasība nodrošināt ES atbilstības deklarācijas tulkojumus visām ES valstīm, kurās 
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izstrādājumi ir darīti pieejami, palielinās mazo uzņēmumu izmaksas.

Grozījums Nr. 428
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES atbilstības deklarācijā ir norādīts, ka 
šajā regulā aprakstīto prasību izpilde ir 
pierādīta. To regulāri atjaunina. ES 
atbilstības deklarācijas satura minimums ir 
izklāstīts III pielikumā. Tā ir iztulkota 
tajā(-s) oficiālajā Savienības valodā(-s), 
ko prasa dalībvalsts(-is), kurā(-s) ierīce ir 
darīta pieejama.

1. ES atbilstības deklarācijā ir norādīts, ka 
šajā regulā aprakstīto prasību izpilde ir 
pierādīta. To regulāri atjaunina. ES 
atbilstības deklarācijas satura minimums ir 
izklāstīts III pielikumā. Tā ir pieejama 
vienā no Savienības oficiālajām valodām.

Or. en

Pamatojums

ES deklarāciju tulkošana daudzās valodās ir apgrūtinoša un tiek uzskatīta par nevajadzīgu.

Grozījums Nr. 429
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko, 
ņemot vērā tehnikas attīstību, groza vai 
papildina III pielikumā izklāstītās ES 
atbilstības deklarācijas satura minimumu.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 430
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko, 
ņemot vērā tehnikas attīstību, groza vai 
papildina III pielikumā izklāstītās ES 
atbilstības deklarācijas satura minimumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecīgā gadījumā aiz CE zīmes sniedz 
par 42. pantā izklāstītajām atbilstības 
novērtēšanas procedūrām atbildīgās 
paziņotās institūcijas identifikācijas 
numuru. Šo identifikācijas numuru norāda 
arī visos reklāmas materiālos, kuros 
minēts, ka ierīce atbilst tiesiskajām 
prasībām, kas attiecas uz CE zīmi.

5. Attiecīgā gadījumā aiz CE zīmes sniedz 
par 42. pantā izklāstītajām atbilstības 
novērtēšanas procedūrām atbildīgās 
pilnvarotās iestādes identifikācijas 
numuru. Šo identifikācijas numuru un 
atbildīgās pilnvarotās iestādes
kontaktinformāciju norāda arī visos 
reklāmas materiālos, kuros minēts, ka 
ierīce atbilst tiesiskajām prasībām, kas 
attiecas uz CE zīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Nora Berra

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kas tirgū 1. Fiziska vai juridiska persona, kas tirgū 
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dara pieejamu preci, kura īpaši paredzēta, 
lai aizstātu tai identisku vai līdzīgu 
defektīvu vai nolietotu kādas ierīces 
neatņemamu detaļu vai komponentu, bez 
ierīces veiktspējas vai drošuma īpašību 
būtiskas mainīšanas uzturot vai atjaunojot 
tās funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju. 
Pamatojoši pierādījumi tiek turēti pieejami 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

dara pieejamu preci, kura īpaši paredzēta, 
lai aizstātu tai identisku vai līdzīgu 
defektīvu vai nolietotu kādas ierīces 
neatņemamu detaļu vai komponentu, bez 
ierīces veiktspējas vai drošuma īpašību 
mainīšanas uzturot vai atjaunojot tās 
funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju. 
Pamatojoši pierādījumi tiek turēti pieejami 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kas tirgū 
dara pieejamu preci, kura īpaši paredzēta, 
lai aizstātu tai identisku vai līdzīgu 
defektīvu vai nolietotu kādas ierīces 
neatņemamu detaļu vai komponentu, bez 
ierīces veiktspējas vai drošuma īpašību 
būtiskas mainīšanas uzturot vai atjaunojot 
tās funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju. 
Pamatojoši pierādījumi tiek turēti pieejami 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

1. Fiziska vai juridiska persona, kas tirgū 
dara pieejamu preci, kura īpaši paredzēta, 
lai aizstātu tai identisku vai līdzīgu 
defektīvu vai nolietotu kādas ierīces 
neatņemamu detaļu vai komponentu, bez 
ierīces veiktspējas vai drošuma īpašību 
būtiskas mainīšanas uzturot vai atjaunojot 
tās funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju. 
Attiecībā uz ierīcēm, kas sastāv no vairāk 
nekā vienas implantējamas daļas, 
nodrošina arī to, ka šī prece tās 
nesaderības ar attiecīgās ierīces 
darbojošos daļu dēļ neprasa visas ierīces 
aizstāšanu. Pamatojoši pierādījumi tiek 
turēti pieejami dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Richard Seeber
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Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kas tirgū 
dara pieejamu preci, kura īpaši paredzēta, 
lai aizstātu tai identisku vai līdzīgu 
defektīvu vai nolietotu kādas ierīces 
neatņemamu detaļu vai komponentu, bez 
ierīces veiktspējas vai drošuma īpašību 
būtiskas mainīšanas uzturot vai atjaunojot 
tās funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju. 
Pamatojoši pierādījumi tiek turēti pieejami 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

1. Fiziska vai juridiska persona, kas tirgū 
dara pieejamu preci, kura īpaši paredzēta, 
lai aizstātu tai identisku vai līdzīgu 
defektīvu vai nolietotu kādas ierīces 
neatņemamu detaļu vai komponentu, bez 
ierīces veiktspējas vai drošuma īpašību 
mainīšanas uzturot vai atjaunojot tās 
funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju. 
Pamatojoši pierādījumi tiek turēti pieejami 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tādu preci, kas konkrēti ir paredzēta, lai 
aizstātu kādas ierīces detaļu vai 
komponentu, un kas būtiski maina ierīces 
veiktspējas vai drošuma īpašības, uzskata 
par ierīci.

2. Tādu preci, kas konkrēti ir paredzēta, lai 
aizstātu kādas ierīces detaļu vai 
komponentu, un kas būtiski maina ierīces 
veiktspējas vai drošuma īpašības, uzskata 
par ierīci, un tai jābūt atbilstošai šīs 
direktīvas prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 436
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ikvienai fiziskai vai juridiskai 
personai, kas pārstrādā ierīci atbilstoši 
ierīces ražotāja ieteikumiem, jānodrošina, 
lai negatīvi netiktu ietekmētas ierīces 
īpašības vai drošība.

Or. de

Grozījums Nr. 437
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ikviena fiziska vai juridiska persona, 
kas pārstrādā ierīci, ja nav pieejami 
ierīces ražotāja ieteikumi par ierīces 
pārstrādāšanu, vai arī neņem vērā vai 
pārkāpj šos ieteikumus, uzskatāma par 
ierīces ražotāju šīs regulas izpratnē.

Or. de

Grozījums Nr. 438
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Atbildība gadījumā, ja kaitējumu 

pacientam izraisījusi IIb vai III klases 
medicīniskā ierīce

Ražotājs ir juridiski atbildīgs par 
kaitējumu pacientam, ko izraisījusi IIb vai 
III klases medicīniskā ierīce, ja tas nevar 
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pierādīt, ka attiecīgajā gadījumā 
kaitējumu radījis tas, ka veselības aprūpes 
profesionālis vai pacients ir nepareizi 
lietojis šo ierīci.

Or. en

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, kurš ir atbildīgs gadījumā, ja pacientam ir radīts kaitējums.

Grozījums Nr. 439
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ierīcēm, kas nav pēc 
pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas ierīces, 
uzņēmēji 8. panta 4. punktā minētajā
periodā spēj identificēt:

Attiecībā uz ierīcēm, kas nav pēc 
pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas ierīces, 
uzņēmēji 10 gadu periodā spēj identificēt:

Or. cs

Grozījums Nr. 440
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz ierīcēm, kas nav pēc 
pasūtījuma ražotas ierīces un pētāmas 
ierīces, Savienībā ievieš unikālā ierīces 
identifikatora (UDI) sistēmu. UDI sistēma 
nodrošina ierīces identifikāciju un 
izsekojamību, un tā īsteno šādus procesus:

1. Attiecībā uz II kategorijas ierīcēm, kas 
nav pēc pasūtījuma ražotas ierīces un 
pētāmas ierīces, Savienībā ievieš unikālā 
ierīces identifikatora (UDI) sistēmu. UDI 
sistēma nodrošina ierīces identifikāciju un 
izsekojamību, un tā īsteno šādus procesus:

Or. de
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Grozījums Nr. 441
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz ierīcēm, kas nav pēc 
pasūtījuma ražotas ierīces un pētāmas 
ierīces, Savienībā ievieš unikālā ierīces 
identifikatora (UDI) sistēmu. UDI sistēma 
nodrošina ierīces identifikāciju un 
izsekojamību, un tā īsteno šādus procesus:

1. Attiecībā uz ierīcēm, kas nav pēc 
pasūtījuma ražotas ierīces un pētāmas 
ierīces, Savienībā ievieš vienotu unikālā 
ierīces identifikatora (UDI) sistēmu. UDI 
sistēma nodrošina ierīces identifikāciju un 
izsekojamību, ja iespējams, ir saskaņota 
ar globālo regulatīvo pieeju UDI 
medicīniskajās ierīcēs, un tā īsteno šādus 
procesus:

Or. en

Pamatojums

Vārds „vienotu” ir jāiestarpina, lai nodrošinātu, ka Eiropā un, ja iespējams, globālā mērogā
pastāv unikāla un saskaņota pieeja UDI.

Grozījums Nr. 442
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

UDI sistēma ir būtiski svarīgs jaunās regulatīvās sistēmas komponents, un organizācijām, kas 
nodrošina UDI, būtu jāgarantē lielāka savu pienākumu pastāvība.
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Grozījums Nr. 443
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
24. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar kuriem noteic ierīces, ierīču 
kategorijas vai grupas, kuru identifikācijas 
pamatā ir 1.–6. punktā aprakstītā UDI 
sistēma, un šā pasākuma īstenošanas laika 
grafiku. Izmantojot uz riska analīzi balstītu 
pieeju, UDI sistēmu ievieš pakāpeniski, 
sākot ar augstākās riska klases ierīcēm;

a) ar kuriem noteic ierīces, ierīču 
kategorijas vai grupas, kuru identifikācijas 
pamatā ir 1.–6. punktā aprakstītā UDI 
sistēma, un šā pasākuma īstenošanas laika 
grafiku. Izmantojot uz riska analīzi balstītu 
pieeju, UDI sistēmu ievieš, attiecinot to 
tikai uz augstākās riska klases ierīcēm;

Or. en

Pamatojums

Obligātās saistības saskaņā ar turpmāko unikālā ierīces identifikatora (UDI) sistēmu būtu 
jāattiecina tikai uz augstākās riska klases ierīcēm, lai novērstu pārmērīga administratīvā un 
finansiālā sloga radīšanu veselības aprūpē, neveicot atbilstīgus uzlabojumus pacientu 
drošības jomā.

Grozījums Nr. 444
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
24. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar kuriem precīzi noteic ražošanas 
identifikatorā iekļaujamos datus, kas, 
izmantojot uz riska analīzes balstītu 
pieeju, dažādas riska klases ierīcēm var 
būt atšķirīgi;

b) ar kuriem precīzi noteic ražošanas 
identifikatorā iekļaujamos datus;

Or. en

Pamatojums

Obligātās saistības saskaņā ar turpmāko unikālā ierīces identifikatora (UDI) sistēmu būtu 
jāattiecina tikai uz augstākās riska klases ierīcēm, lai novērstu pārmērīga administratīvā un 
finansiālā sloga radīšanu veselības aprūpē, neveicot atbilstīgus uzlabojumus pacientu 
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drošības jomā.

Grozījums Nr. 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) Savienojamība ar tirgū jau esošām 
medicīnisku ierīču identifikācijas 
sistēmām.

Or. de

Pamatojums

Lai process noritētu netraucēti, ir svarīgi, lai izsekojamības sistēmas būtu tehniski saderīgas.

Grozījums Nr. 446
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) saderību ar citām izsekojamības 
sistēmām, ko izmanto ar medicīniskajām 
ierīcēm saistītie dalībnieki.

Or. en

Pamatojums

Visticamāk, saskaņā ar direktīvu par viltotajām zālēm tiks ieviesta elektroniska medikamentu 
autentificēšanas sistēma. Ir svarīgi, lai medicīnisko ierīču un medikamentu sistēmas būtu 
saderīgas, citādi tiks radīts būtisks un, iespējams, nepārvarams šķērslis tiem piegādes ķēdes 
dalībniekiem, kas strādā ar abiem produktu veidiem.

Grozījums Nr. 447
Peter Liese
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Regulas priekšlikums
24. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) saderību ar citām izsekojamības 
sistēmām, ko izmanto ar medicīniskajām 
ierīcēm saistītie dalībnieki.

Or. en

Pamatojums

Visticamāk, saskaņā ar direktīvu par viltotajām zālēm tiks ieviesta elektroniska medikamentu 
autentificēšanas sistēma. Ir svarīgi, lai medicīnisko ierīču un medikamentu sistēmas būtu 
saderīgas, citādi tiks radīts būtisks un, iespējams, nepārvarams šķērslis tiem piegādes ķēdes 
dalībniekiem, kas strādā ar abiem produktu veidiem.

Grozījums Nr. 448
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) UDI sistēmu saderību ar drošuma 
pazīmēm, kas iedibinātas ar 
Direktīvu 2011/62/ES, ar ko groza 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, groza attiecībā uz to, 
kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas 
piegādes ķēdē.

Or. fr

Grozījums Nr. 449
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) saderība ar citām izsekojamības 
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sistēmām, ko izmanto medicīnisko ierīču 
jomā strādājošie dalībnieki.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā direktīvu par viltotajām zālēm, būtu jāizveido elektroniska medikamentu 
autentificēšanas sistēma. Medicīnisko ierīču sistēmai un medikamentu sistēmai vajadzētu būt 
saderīgām, lai neuzkrautu būtisku slogu tiem piegādes ķēdes dalībniekiem, kuri strādā ar abu 
veidu produktiem.


