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Grozījums Nr. 450
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Piemērotāka šķiet viena kopēja valoda, kurā jāveic reģistrācija.

Grozījums Nr. 451
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms ierīci, kas nav pēc pasūtījuma 
izgatavota ierīce vai pētāma ierīce, laiž 
tirgū, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
elektroniskajā sistēmā iesniedz 1. punktā 
minēto informāciju.

2. Pirms ierīci, kas nav pēc pasūtījuma 
izgatavota ierīce vai pētāma ierīce, laiž 
tirgū, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
elektroniskajā sistēmā iesniedz 1. punktā 
minēto informāciju.

Jānodrošina, lai nav nepieciešama 
papildu reģistrācija valsts mērogā.

Or. de
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Grozījums Nr. 452
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ne vēlāk kā divus gadus pēc 
informācijas iesniegšanas saskaņā ar 2. un 
3. punktu un pēc tam katru otro gadu 
attiecīgais uzņēmējs apstiprina datu 
pareizumu. Ja sešu mēnešu laikā no 
termiņa beigām apstiprinājums nav sniegts, 
jebkura dalībvalsts var veikt pasākumus, ar 
kuriem līdz šajā punktā minētā pienākuma 
izpildes brīdim aptur vai citādi ierobežo 
attiecīgās ierīces pieejamību savā teritorijā.

5. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
informācijas iesniegšanas saskaņā ar 2. un 
3. punktu un pēc tam katru piekto gadu 
attiecīgais uzņēmējs apstiprina datu 
pareizumu. Ja sešu mēnešu laikā no 
termiņa beigām apstiprinājums nav sniegts, 
jebkura dalībvalsts var veikt pasākumus, ar 
kuriem līdz šajā punktā minētā pienākuma 
izpildes brīdim aptur vai citādi ierobežo 
attiecīgās ierīces pieejamību savā teritorijā.

Or. de

Grozījums Nr. 453
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkums

Drošuma un klīniskās veiktspējas ziņojums

Or. es

Grozījums Nr. 454
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkums

Drošuma un klīniskās veiktspējas ziņojums
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Or. en

Grozījums Nr. 455
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkums

Drošuma un klīniskās veiktspējas ziņojums

Or. en

Grozījums Nr. 456
Nora Berra

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā drošuma un 
klīniskās veiktspējas kopsavilkumu. Tas ir 
sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma 
projekts ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā 
ar 42. pantu iesniedz atbilstības 
novērtēšanā iesaistītajai paziņotajai 
institūcijai, un šī institūcija to validē.

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā drošuma un 
klīniskās veiktspējas kopsavilkumu un 
atjaunina to atbilstīgi secinājumiem pēc 
laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles novērtējuma ziņojumā, kas 
minēts XIII pielikuma B daļas 3. punktā. 
Tas ir sarakstīts paredzētajai lietošanai 
atbilstīgā veidā un tās valsts valodā, kurā 
medicīniskā ierīce ir laista tirgū. Šā 
kopsavilkuma projekts ietilpst 
dokumentācijā, ko saskaņā ar 42. pantu 
iesniedz atbilstības novērtēšanā iesaistītajai 
paziņotajai institūcijai, un šī institūcija to 
validē.

Or. en
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Grozījums Nr. 457
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā drošuma un 
klīniskās veiktspējas kopsavilkumu. Tas ir 
sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
42. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai institūcijai, un šī 
institūcija to validē.

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā drošuma un 
klīniskās veiktspējas ziņojumu par visu 
izmēģinājumu un klīnisko pētījumu 
rezultātiem. Tas ir sarakstīts paredzētajam 
lietotājam saprotamā veidā. Šā 
kopsavilkuma projekts ietilpst 
dokumentācijā, ko saskaņā ar 42. pantu 
iesniedz atbilstības novērtēšanā iesaistītajai 
paziņotajai institūcijai, un šī institūcija to 
validē.

Or. fr

Grozījums Nr. 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā drošuma un 
klīniskās veiktspējas kopsavilkumu. Tas ir 
sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
42. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai institūcijai, un šī 
institūcija to validē.

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā drošuma un 
klīniskās veiktspējas ziņojumu, kas ietver 
klīnisko pētījumu un klīnisko pārbaužu 
rezultātus. Tas ir sarakstīts paredzētajam 
lietotājam saprotamā veidā. Šā 
kopsavilkuma projekts ietilpst 
dokumentācijā, ko saskaņā ar 42. pantu 
iesniedz atbilstības novērtēšanā iesaistītajai 
paziņotajai institūcijai, un šī institūcija to 
validē.
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Or. de

Pamatojums

Veselības aprūpes nozares pacientiem un darbiniekiem jānodrošina visi ar kādu medicīnisko 
ierīci saistītie tehniskie un klīniskie dati, izņemot aizsargātu intelektuālo īpašumu. Šāda 
informācija ir nepieciešama ārstiem un ķirurgiem, lai izvēlētos medicīniskās ierīces, kuras 
viņi vēlas izmantot, pamatojoties uz to efektivitāti un drošību.

Grozījums Nr. 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā drošuma un 
klīniskās veiktspējas kopsavilkumu. Tas ir 
sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
42. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai institūcijai, un šī 
institūcija to validē.

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs sagatavo ziņojumu par
drošumu un klīnisko veiktspēju, iekļaujot 
pilnīgus klīnisko pētījumu un 
izmēģinājumu rezultātus. Tas ir sarakstīts 
paredzētajam lietotājam saprotamā veidā, 
nošķirot pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem vajadzīgo informāciju. Šā 
kopsavilkuma projekts ietilpst 
dokumentācijā, ko saskaņā ar 42. pantu 
iesniedz atbilstības novērtēšanā iesaistītajai 
paziņotajai institūcijai, un šī institūcija to 
validē. Minēto kopsavilkumu arī publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
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pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā drošuma un 
klīniskās veiktspējas kopsavilkumu. Tas ir 
sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
42. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai institūcijai, un šī 
institūcija to validē.

pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā pilnīgu drošuma 
un klīniskās veiktspējas ziņojumu, kurā 
ietver izvērtēšanas un klīnisko pētījumu 
rezultātus. Tas ir sarakstīts paredzētajam 
lietotājam saprotamā veidā. Šā 
kopsavilkuma projekts ietilpst 
dokumentācijā, ko saskaņā ar 42. pantu 
iesniedz atbilstības novērtēšanā iesaistītajai 
paziņotajai institūcijai, un šī institūcija to 
validē.

Or. es

Grozījums Nr. 461
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs izstrādā drošuma un 
klīniskās veiktspējas kopsavilkumu. Tas ir
sarakstīts paredzētajam lietotājam
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
42. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai institūcijai, un šī 
institūcija to validē.

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā III klases 
ierīces un implantējamas ierīces un kas nav 
pēc pasūtījuma izgatavotas vai pētāmas 
ierīces, ražotājs sagatavo ziņojumu par 
ierīces drošumu un klīnisko veiktspēju, 
pamatojies uz informāciju, kas iegūta 
klīniskajā pētījumā, un visaptverošu 
kopsavilkumu, kas sarakstīts viegli 
saprotamā veidā. Šā ziņojuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
42. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai institūcijai, un šī 
institūcija to validē. Ziņojuma par ierīces 
drošumu un klīnisko veiktspēju 
kopsavilkumu publisko Eiropas 
datubankā, kā noteikts 27. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā 
III klases ierīces un implantējamas ierīces
un kas nav pēc pasūtījuma izgatavotas vai 
pētāmas ierīces, ražotājs izstrādā drošuma 
un klīniskās veiktspējas kopsavilkumu. Tas 
ir sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
42. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai institūcijai, un šī 
institūcija to validē.

1. Ierīcēm, par kurām iesniegts pieteikums 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā un kuras nav pēc pasūtījuma 
izgatavotas vai pētāmas ierīces, ražotājs 
izstrādā drošuma un klīniskās veiktspējas 
ziņojumu un tā kopsavilkumu. Tas ir 
sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā ziņojuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko iesniedz 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā iesaistītajai valsts iestādei vai, 
attiecīgā gadījumā, aģentūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ziņojuma pilnu tekstu un 
kopsavilkumu publisko datubankā
Eudamed.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
noteikt, kādā formā drošuma un klīniskās 

2. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
noteikt, kādā formā drošuma un klīniskās 
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veiktspējas kopsavilkumā iekļauj un kā 
izklāsta datu elementus. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 88. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

informācijas ziņojumā un tā
kopsavilkumā iekļauj un kā izklāsta datu 
elementus. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 88. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Veselības aprūpes nozares ārstiem un 
pārstāvjiem jābūt pieejamām visām 
Eudamed jomām.

Or. de

Grozījums Nr. 466
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Eudamed pārbaudīs paziņotos datus 
un pirms publiskošanas tos izvērtēs.

Or. de

Grozījums Nr. 467
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lai sabiedrība būtu pienācīgi informēta 
par tirgū laistajām ierīcēm, par 
attiecīgajiem sertifikātiem, ko izdevušas 
paziņotās institūcijas, un par attiecīgajiem 
uzņēmējiem;

a) lai sabiedrība būtu pienācīgi informēta 
par tirgū laistajām ierīcēm, par 
attiecīgajiem sertifikātiem, ko izdevušas 
paziņotās institūcijas, un par attiecīgajiem 
uzņēmējiem (šajā īpaši novatoriskajā tirgū 
ir svarīgi saglabāt ražotāju 
komercnoslēpumus);

Or. de

Grozījums Nr. 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lai sabiedrība būtu pienācīgi informēta 
par tirgū laistajām ierīcēm, par 
attiecīgajiem sertifikātiem, ko izdevušas 
paziņotās institūcijas, un par attiecīgajiem 
uzņēmējiem;

a) lai, izveidojot informācijas centru, kur 
pacienti varētu uzdot jautājumus, meklēt 
un atrast informāciju, sabiedrība būtu 
pienācīgi informēta par tirgū laistajām 
ierīcēm, par attiecīgajiem sertifikātiem, ko 
izdevušas paziņotās institūcijas, un par 
attiecīgajiem uzņēmējiem;

Komisijai, apspriežoties ar ieinteresētajām 
personām, tostarp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, pētniekiem un 
pacientu un patērētāju organizācijām, 
būtu jāizstrādā pamatnostādnes un 
jānosaka publiskojamās informācijas 
precīzs saturs un formāts.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lai sabiedrība būtu pienācīgi informēta 
par tirgū laistajām ierīcēm, par 
attiecīgajiem sertifikātiem, ko izdevušas 
paziņotās institūcijas, un par attiecīgajiem 
uzņēmējiem;

a) lai sabiedrība būtu pienācīgi informēta 
ne vien par tirgū laistajām ierīcēm, bet arī 
par ierīcēm, kas izņemtas no tirgus, 
attiecīgajiem sertifikātiem, ko izdevušas 
paziņotās institūcijas, un par attiecīgajiem 
uzņēmējiem;

Or. en

Pamatojums

Pacientu drošības dēļ un lai novērstu lieku administratīvo slogu un samazinātu izmaksas, ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt pārskatu arī par ierīcēm, kas izņemtas no tirgus.

Grozījums Nr. 470
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lai sabiedrība būtu pienācīgi informēta 
par klīniskajiem pētījumiem un lai tādu 
klīnisko pētījumu sponsori, ko paredzēts 
veikt vairākās dalībvalstīs, varētu izpildīt 
50.–60. pantā noteiktos informēšanas 
pienākumus;

c) lai sabiedrība būtu pienācīgi informēta 
par klīniskajiem pētījumiem, lai veselības 
aprūpes speciālistiem nodrošinātu 
atbilstīgu piekļuvi klīnisko pētījumu 
rezultātiem un lai tādu klīnisko pētījumu 
sponsori, ko paredzēts veikt vairākās 
dalībvalstīs, varētu izpildīt 50.–60. pantā 
noteiktos informēšanas pienākumus;

Or. en

Pamatojums

Eiropas datubanka ir galvenais portāls, kurā var piekļūt sabiedrībai būtiskai informācijai par 
veselības jautājumiem. Jānodrošina, lai sabiedrībai un veselības aprūpes speciālistiem būtu 
pieejama informācija par klīniskajiem pētījumiem.

Grozījums Nr. 471
Rebecca Taylor
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Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lai sabiedrībai un veselības aprūpes 
speciālistiem nodrošinātu pārskatu par 
vigilanci un tirgus uzraudzību;

Or. en

Pamatojums

Eiropas datubankā būtu jāsniedz vispārējs pārskats par vigilanci un tirgus uzraudzību.

Grozījums Nr. 472
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a šīs regulas 29.a pantā minētā filiāļu 
un apakšuzņēmumu elektroniskā 
reģistrācijas sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 473
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) šīs regulas 26. pantā minētā drošības 
un klīnisko datu ziņojumu un drošības un 
klīnisko ziņojumu kopsavilkumu 
elektroniskā sistēma;

Or. en
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Grozījums Nr. 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šos datus datubankā Eudamed ievada 
dalībvalstis, paziņotās institūcijas, 
uzņēmēji un sponsori, kā aprakstīts 
normās, kas attiecas uz 2. punktā 
minētajām elektroniskajām sistēmām.

3. Šos datus datubankā Eudamed ievada 
aģentūra, dalībvalstis, paziņotās 
institūcijas, uzņēmēji, sponsori, veselības 
aprūpes speciālisti un pacienti, kā 
aprakstīts normās, kas attiecas uz 2. punktā 
minētajām elektroniskajām sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visa Eudamed apkopotā un apstrādātā 
informācija ir piekļūstama dalībvalstīm un 
Komisijai. Paziņotajām institūcijām, 
uzņēmējiem, sponsoriem un sabiedrībai šī 
informācija ir piekļūstama tādā apjomā, kā 
noteikts 2. punktā minētajās normās.

4. Visa Eudamed apkopotā un apstrādātā 
informācija ir pieejama dalībvalstīm un 
Komisijai. Paziņotajām institūcijām, 
uzņēmējiem, sponsoriem, veselības 
aprūpes speciālistiem un sabiedrībai šī 
informācija ir piekļūstama tādā apjomā, kā 
noteikts 2. punktā minētajos noteikumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 476
Thomas Ulmer

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

4. Visa Eudamed apkopotā un apstrādātā 
informācija ir piekļūstama dalībvalstīm un 
Komisijai. Paziņotajām institūcijām, 
uzņēmējiem, sponsoriem un sabiedrībai šī 
informācija ir piekļūstama tādā apjomā, kā 
noteikts 2. punktā minētajās normās.

4. Visa Eudamed apkopotā un apstrādātā 
informācija ir pieejama dalībvalstīm un 
Komisijai. Paziņotajām institūcijām, 
uzņēmējiem, sponsoriem, veselības 
aprūpes speciālistiem un sabiedrībai šī 
informācija ir piekļūstama tādā apjomā, kā 
noteikts 2. punktā minētajos noteikumos.

Or. de

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālistiem jābūt pieejamiem visiem datiem, kam ir medicīnisks 
izmantojums, lai izvēlētos ierīces, kuras viņi vēlas izmantot, pamatojoties uz to efektivitāti un 
drošību, turklāt viņiem jāsaņem informācija par iespējamām blakusparādībām un produkta 
atsaukumu.

Grozījums Nr. 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visa Eudamed apkopotā un apstrādātā 
informācija ir piekļūstama dalībvalstīm un 
Komisijai. Paziņotajām institūcijām, 
uzņēmējiem, sponsoriem un sabiedrībai šī 
informācija ir piekļūstama tādā apjomā, kā 
noteikts 2. punktā minētajās normās.

4. Visa Eudamed apkopotā un apstrādātā 
informācija ir pieejama dalībvalstīm un 
Komisijai. Paziņotajām institūcijām, 
uzņēmējiem, veselības aprūpes 
speciālistiem, sponsoriem un sabiedrībai šī 
informācija ir pieejama tādā apjomā, kā 
noteikts 2. punktā minētajos noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Andrés Perelló Rodríguez

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

4. Visa Eudamed apkopotā un apstrādātā 
informācija ir piekļūstama dalībvalstīm un 
Komisijai. Paziņotajām institūcijām, 
uzņēmējiem, sponsoriem un sabiedrībai šī 
informācija ir piekļūstama tādā apjomā, kā 
noteikts 2. punktā minētajās normās.

4. Visa Eudamed apkopotā un apstrādātā 
informācija ir pieejama dalībvalstīm un 
Komisijai. Paziņotajām institūcijām, 
uzņēmējiem, sponsoriem, veselības 
aprūpes speciālistiem un sabiedrībai šī 
informācija ir piekļūstama tādā apjomā, kā 
noteikts 2. punktā minētajos noteikumos.

Or. es

Grozījums Nr. 479
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Eiropas datubankā iekļautajai 
informācijai jābūt skaidrai, pārredzamai 
un lietotājam viegli saprotamai, ļaujot 
sabiedrībai un veselības aprūpes 
speciālistiem salīdzināt informāciju par 
reģistrētām ierīcēm, uzņēmumiem, 
klīniskajiem pētījumiem, vigilanci un 
tirgus uzraudzības pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas datubanka ir galvenais portāls, kurā var piekļūt sabiedrībai būtiskai informācijai par 
veselības jautājumiem. Jānodrošina, lai sabiedrībai un veselības aprūpes speciālistiem būtu 
pieejama informācija par reģistrētām ierīcēm, uzņēmumiem, klīniskajiem pētījumiem, 
vigilanci un tirgus uzraudzības pasākumiem.

Grozījums Nr. 480
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
27. pants – 4.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Veidojot Eiropas datubanku, Komisija 
apspriežas ar pacientu grupām un 
veselības aprūpes speciālistiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas datubanka ir galvenais portāls, kurā var piekļūt sabiedrībai būtiskai informācijai par 
veselības jautājumiem. Jānodrošina, lai sabiedrībai un veselības aprūpes speciālistiem būtu 
pieejama informācija par reģistrētām ierīcēm, uzņēmumiem, klīniskajiem pētījumiem, 
vigilanci un tirgus uzraudzības pasākumiem.

Grozījums Nr. 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā 
minēto novērtējumu un uzraudzību veic 
valsts akreditācijas struktūra Regulas 
(EK) Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar 
to.

Or. en

Pamatojums

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.
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Grozījums Nr. 482
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde aizsargā iegūtās 
informācijas konfidencialitāti. Tomēr ar 
informāciju par paziņotu institūciju tā 
apmainās ar citām dalībvalstīm un ar 
Komisiju.

5. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde aizsargā iegūtās informācijas 
neizpaužamos aspektus. Tomēr ar 
informāciju par paziņotu institūciju tā 
apmainās ar citām dalībvalstīm un ar 
Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Galīgā atbildība par paziņotajām 
institūcijām un valsts iestādi, kura ir 
atbildīga par paziņotajām institūcijām, ir 
tās dalībvalsts pārziņā, kurā tās atrodas. 
Dalībvalstij ir pienākums ir veikt pārbaudi 
par to, lai izraudzītā valsts iestāde, kura ir 
atbildīga par paziņotajām institūcijām, 
veic savu atbilstības novērtēšanas 
institūciju novērtēšanas, iecelšanas un 
paziņošanas darbu un paziņoto institūciju 
pārraudzību, kā arī lai izraudzītā valsts 
iestāde, kura ir atbildīga par paziņotajām 
institūcijām, strādātu taisnīgi un objektīvi. 
Dalībvalstis Komisiju un citas dalībvalstis 
informē par savām atbilstības novērtēšanas 
institūciju novērtēšanas, iecelšanas un 
paziņošanas procedūrām un paziņoto 
institūciju pārraudzības procedūrām, kā arī 
par jebkuriem šīs informācijas 
grozījumiem.
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Or. da

Grozījums Nr. 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Šāda informācija ir publiski pieejama.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants
Paziņotā institūcija publicē sarakstu ar 
institūcijas darbiniekiem, kuri ir atbildīgi 
par atbilstības novērtēšanu un 
medicīnisko ierīču sertifikāciju. Sarakstā 
ir jābūt vismaz katra darbinieka 
kvalifikācijai, CV un paziņojumam par 
iespējamu interešu konfliktu. Saraksts
nosūtāms tai valsts iestādei, kura ir 
atbildīga par paziņotajām institūcijām, 
kuras pārbauda, lai darbinieki atbilstu šīs 
regulas nosacījumiem. Saraksts nosūtāms 
arī Komisijai.



PE510.766v01-00 20/88 AM\936127LV.doc

LV

Or. da

Grozījums Nr. 486
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants
Filiāļu un apakšuzņēmēju reģistrācijas 
elektroniskā sistēma
1. Komisija kopā ar dalībvalstīm izveido 
un pārvalda elektronisku sistēmu, kurā 
tiek apkopota un apstrādāta informācija 
par filiālēm un apakšuzņēmējiem, kā arī 
par tiem uzticētajiem īpašajiem 
uzdevumiem.
2. Pirms apakšuzņēmuma līgumu 
noslēgšanas ar valsts uzņēmumiem un 
ārējiem ekspertiem paziņotā institūcija, 
kas paredzējusi noslēgt apakšuzņēmuma 
līgumu par konkrētiem ar atbilstības 
novērtēšanu saistītiem uzdevumiem vai 
konkrētu ar atbilstības novērtēšanu 
saistītus uzdevumus uzticēt filiālei, tā 
reģistrē šo uzņēmumu vai filiāļu 
nosaukumus, norādot to konkrētos 
uzdevumus.
3. Nedēļas laikā no brīža, kad attiecībā uz 
1. punktā minēto informāciju notikuši 
jebkādi grozījumi, attiecīgais uzņēmējs 
atjaunina datus elektroniskajā sistēmā.
4. Elektroniskajā sistēmā iekļautie dati ir 
publiski pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Lai visās dalībvalstīs izveidotu vienotas prasības paziņotajām institūcijām un nodrošinātu 
godīgus un vienlīdzīgus noteikumus, „prasību minimumu” labāk aizstāt ar „prasībām” 
paziņotajām institūcijām. Turklāt šis termins atbilst tam, kas izmantots Eiropas Parlamenta 
un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK attiecībā uz paziņotajām institūcijām.

Grozījums Nr. 488
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Paziņotās institūcijas atbilst tādām 
organizatoriskām un vispārīgām prasībām 
un tādām prasībām attiecībā uz kvalitātes 
pārvaldību, resursiem un procesiem, kas 
nodrošina, ka tiek izpildīti uzdevumi, kuru 
veikšanai tās saskaņā ar šo regulu ir 
izraudzītas. Šajā saistībā būtiska nozīme ir 
pastāvīgajiem administratīvajiem, 
tehniskajiem un zinātniskajiem štata 
darbiniekiem ar medicīniskām, tehniskām 
un, ja iespējams, farmakoloģiskām 
zināšanām. Ir jāizmanto pastāvīgie štata 
darbinieki, tomēr paziņotajām 
institūcijām jābūt tiesībām brīvi nolīgt 
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ārējos ekspertus gan ad hoc situācijās, 
gan pastāvīgam darbam, gan konkrētos 
gadījumos. Paziņotajām institūcijām 
izvirzītais prasību minimums ir izklāstīts 
VI pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko, 
ņemot vērā tehnikas attīstību un konkrētu 
ierīču vai ierīču kategoriju vai grupu 
novērtēšanai nepieciešamo prasību 
minimumu, groza vai papildina 
VI pielikumā noteikto prasību minimumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 490
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko, 
ņemot vērā tehnikas attīstību un konkrētu 
ierīču vai ierīču kategoriju vai grupu 
novērtēšanai nepieciešamo prasību 
minimumu, groza vai papildina 
VI pielikumā noteikto prasību minimumu.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko, 
ņemot vērā tehnikas attīstību un konkrētu 
ierīču vai ierīču kategoriju vai grupu 
novērtēšanai nepieciešamās prasības, 
papildina VI pielikumā noteiktās prasības.

Or. de
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Pamatojums

Lai visās dalībvalstīs izveidotu vienotas prasības paziņotajām institūcijām un nodrošinātu 
godīgus un vienlīdzīgus noteikumus, „prasību minimumu” labāk aizstāt ar „prasībām” 
paziņotajām institūcijām. Tikai abi likumdevēji, nevis Komisija, ir pilnvaroti grozīt 
VI pielikumā ietvertās būtiskās prasības. Komisija var prasības papildināt.

Grozījums Nr. 491
Alda Sousa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Paziņoto institūciju gada novērtējuma 
ziņojumā, kas jāveic saskaņā ar 35. panta 
3. punktu, iekļauj paziņoto institūciju
apakšuzņēmēju un filiāļu atbilstības 
pārbaudi, kas veikta, lai konstatētu 
atbilstību VI pielikumā izklāstītajām 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pieteikumam pievieno aprakstu, kurā 
raksturo atbilstības novērtēšanas 
pasākumus, atbilstības novērtēšanas 
procedūras un ierīces, attiecībā uz kurām 
institūcija paziņo sevi par kompetentu, kā 
arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko 
izdevusi valsts akreditācijas struktūra, 
apliecinot, ka institūcija, kuras atbilstība 
tiek vērtēta, ir izpildījusi VI pielikumā 
noteiktās prasības, vai pieteikumu pamato 
ar dokumentiem, kas pierāda atbilstību 
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visām VI pielikumā izklāstītajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 494
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 495
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija 14 dienu laikā no 2. punktā 
minētās iesniegšanas brīža ieceļ apvienoto 
novērtēšanas grupu, kurā ir vismaz trīs
eksperti, kas izraudzīti no tādu ekspertu 
saraksta, kuri ir kvalificēti atbilstības 
novērtēšanas institūciju vērtēšanā.Minēto 
sarakstu sadarbībā ar MDCG izstrādā 
Komisija. Vismaz viens no šiem 
ekspertiem pārstāv Komisiju, vismaz viens 
no pārējiem ekspertiem ir no citas 
dalībvalsts, nevis tās, kurā atrodas 
pieteikuma iesniedzēja atbilstības 
novērtēšanas struktūra; Komisijas 
pārstāvis ir apvienotās novērtēšanas grupas 
vadītājs.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku lēmuma pieņemšanas objektivitāti, novērtēšanā papildus Komisijas 
pārstāvim jāpiedalās arī ekspertam no citas dalībvalsts. Uz vienu grupas vadītāju jābūt 
vismaz diviem ekspertiem.

Grozījums Nr. 496
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts – 3. teikums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konstatējumus, ka kāda institūcija 
VI pielikuma prasībām neatbilst, norāda 
novērtēšanas procesā, un par paziņotajām 
institūcijām atbildīgā valsts iestāde ar 
apvienoto novērtēšanas grupu tos pārrunā, 
lai panāktu savstarpēju vienošanos par 
pieteikuma novērtējumu. Ja radušās 
atzinumu atšķirības, atbildīgās valsts
iestādes novērtējuma ziņojumā var iekļaut 
atsevišķu novērtēšanas grupas atzinumu, 
kurā izteiktas domas par paziņojumu.

Or. de

Pamatojums

Ja novērtēšanas grupa nevar panākt savstarpēju vienošanos ar kompetento valsts iestādi par 
pieteikuma novērtējumu, tai atsevišķā Komisijas un Medicīnisko ierīču koordinācijas grupas 
atzinumā jānorāda iemesli.

Grozījums Nr. 497
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde savu novērtējuma 
ziņojumu un paziņojuma projektu iesniedz 
Komisijai, kas šos dokumentus tūlīt nosūta 
MDCG un apvienotās novērtējuma grupas 
locekļiem. Pēc Komisijas pieprasījuma 
iestāde šos dokumentus iesniedz oficiālās 
Savienības valodās, kuru skaits var būt līdz 
trim.

5. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde savu novērtējuma ziņojumu 
un paziņojuma projektu iesniedz Komisijai, 
kas šos dokumentus tūlīt nosūta MDCG un 
apvienotās novērtējuma grupas locekļiem. 
Ja tiek izveidots atsevišķs novērtējuma 
grupas atzinums, arī tas jāiesniedz 
Komisijai, kura to tālāk nodos 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupai.
Pēc Komisijas pieprasījuma iestāde šos 
dokumentus iesniedz oficiālās Savienības 
valodās, kuru skaits var būt līdz trim.

Or. de
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Pamatojums

Ja novērtēšanas grupa nevar panākt savstarpēju vienošanos ar kompetento valsts iestādi par 
pieteikuma novērtējumu, tai atsevišķā Komisijas un Medicīnisko ierīču koordinācijas grupas 
atzinumā jānorāda iemesli.

Grozījums Nr. 498
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Apvienotā novērtēšanas grupa galīgo 
atzinumu par novērtējuma ziņojumu,
paziņojuma projektu un attiecīgā 
gadījumā atsevišķu novērtējuma grupas 
atzinumu sniedz 21 dienas laikā no šo 
dokumentu saņemšanas, un Komisija šo 
atzinumu tūlīt iesniedz MDCG. MDCG
21 dienas laikā no brīža, kad saņemts 
apvienotās novērtēšanas grupas atzinums, 
par paziņojuma projektu sniedz ieteikumu, 
ko attiecīgā valsts iestāde pienācīgi ņem 
vērā savā lēmumā par paziņotās institūcijas 
iecelšanu. Ja kompetentās valsts iestādes 
lēmums ir pretējs Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupas ieteikumam, šis 
lēmums rakstiski jāpamato Komisijai, 
norādot iemeslus.

Or. de

Pamatojums

Tāds lēmums par paziņotās institūcijas paziņojumu, kas atšķiras no koordinācijas grupas 
ieteikuma, ir iespējams tikai tad, ja tiek sniegti objektīvi saprotami, skaidri nosaukti iemesli.

Grozījums Nr. 499
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
33.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a pants
Komisija pieņem pamatnostādnes 
attiecībā uz novērtēšanas procedūras 
minimālo ilgumu un norāda vidējo laiku, 
kas novērtēšanas procedūrā vajadzīgs, lai 
veiktu katra medicīnisko ierīču tipa 
pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis drīkst paziņot tikai tādas 
atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas 
atbilst VI pielikuma prasībām, kas atbilst 
32. panta 3. punktā minētās apvienotās 
novērtēšanas grupas prasībām un kas ir 
saņēmušas pozitīvu novērtējumu no 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupas 
(44.a pants — jauns).

Or. de

Grozījums Nr. 501
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis paziņo tikai tādas atbilstības 
novērtēšanas institūcijas, kas atbilst 
VI pielikuma prasībām.
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Or. en

Pamatojums

Lai Eiropā nodrošinātu vienotu institūciju paziņošanas procedūras īstenošanu, obligāti būtu 
jāievēro VI pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz atbilstības novērtēšanas institūciju 
paziņošanu.

Grozījums Nr. 502
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos gadījumos, kad institūcija, kas 
iesniegusi pieteikumu, kurā paziņo, ka ir 
kompetenta vērtēt III klases ierīces, 
implantēšanai paredzētas ierīces, kuru 
sastāvā ir vielas, kas uzskatāmas par 
zālēm, vai kurās izmanto cilvēkcilmes vai 
dzīvniekcilmes dzīvotnespējīgus audus vai 
šūnas vai to atvasinājumus, dalībvalstis 
drīkst paziņot tikai tādas atbilstības 
novērtēšanas institūcijas, kuras kopīgi ir 
novērtējusi Komisija, MDCG un tā valsts 
iestāde, kas atbild par paziņotajām 
institūcijām dalībvalstī, kur reģistrēta 
institūcija, kas iesniegusi pieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā ir skaidri aprakstīts iecelšanas 
tvērums, norādot atbilstības novērtēšanas 
pasākumus, atbilstības novērtēšanas 
procedūras un to ierīču tipu, kuras paziņotā 

Paziņojumā ir skaidri aprakstīts iecelšanas 
tvērums, norādot atbilstības novērtēšanas 
pasākumus, atbilstības novērtēšanas 
procedūras un to ierīču tipu un klasi, kuras 
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institūcija ir pilnvarota novērtēt. paziņotā institūcija ir pilnvarota novērtēt.

Or. de

Pamatojums

Informācija par ierīces klasi ir nepieciešama, lai visaptveroši un precīzi ieceltu, kontrolētu un 
pārraudzītu paziņotās institūcijas, ietverot to specializāciju.

Grozījums Nr. 504
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
33. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja iebildumi saskaņā ar 7. punktu netiek 
celti vai arī ja MDCG vai Komisija, pēc 
tam, kad ar to notikusi apspriešanās 
saskaņā ar 8. punktu, atzīst, ka paziņošana 
ir pilnīgi vai daļēji pieņemama, Komisija 
paziņojumu attiecīgi publisko.

9. Ja iebildumi saskaņā ar 7. punktu netiek 
celti vai arī ja MDCG vai Komisija, pēc 
tam, kad ar to notikusi apspriešanās 
saskaņā ar 8. punktu, atzīst, ka paziņošana 
ir pilnīgi vai daļēji pieņemama, Komisija 
paziņojumu attiecīgi publisko un 
informāciju par paziņotās institūcijas 
paziņošanu ievada arī elektroniskajā 
sistēmā, kas minēta 27. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 505
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
33. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja iebildumi saskaņā ar 7. punktu netiek 
celti vai arī ja MDCG vai Komisija, pēc 
tam, kad ar to notikusi apspriešanās 
saskaņā ar 8. punktu, atzīst, ka paziņošana 
ir pilnīgi vai daļēji pieņemama, Komisija 
paziņojumu attiecīgi publisko.

9. Ja iebildumi saskaņā ar 7. punktu netiek 
celti vai arī ja MDCG vai Komisija pēc 
tam, kad ar to notikusi apspriešanās 
saskaņā ar 8. punktu, atzīst, ka paziņošana 
ir pilnīgi vai daļēji pieņemama, Komisija 
paziņojumu attiecīgi publisko.



AM\936127LV.doc 31/88 PE510.766v01-00

LV

Vienlaikus Komisija arī ievada 27. panta 
2. punkta e) apakšpunktā paredzētajā 
elektroniskajā sistēmā ziņas, kas saistītas 
ar paziņotās institūcijas paziņošanu. Šai 
publikācijai pievieno par paziņotajām 
institūcijām atbildīgās valsts iestādes 
galīgo novērtējuma ziņojumu, apvienotās 
novērtēšanas grupas atzinumu un MDCG 
ieteikumu, kas minēti šā panta 5. punktā.
Elektroniskās sistēmas datiem var piekļūt 
dalībvalstis un Komisija.

Or. fr

Pamatojums

Jāprecizē paziņojuma publicēšanas process, ko veic Eiropas Komisija. Publikācija jāpamato 
ar visiem ziņojumiem un atzinumiem, kas veikti saistībā ar šo paziņojumu.

Grozījums Nr. 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
33. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja iebildumi saskaņā ar 7. punktu netiek 
celti vai arī ja MDCG vai Komisija, ar kuru 
notikusi apspriešanās saskaņā ar 8. punktu, 
atzīst, ka paziņošana ir pilnīgi vai daļēji 
pieņemama, Komisija paziņojumu attiecīgi 
publisko.

9. Ja iebildumi saskaņā ar 7. punktu netiek 
celti vai arī ja MDCG vai Komisija, ar kuru 
notikusi apspriešanās saskaņā ar 8. punktu, 
atzīst, ka paziņošana ir pilnīgi vai daļēji 
pieņemama, Komisija paziņojumu attiecīgi 
publisko.

Detalizētu paziņojumā iekļauto 
informāciju, piemēram, ierīču klasi un 
tipu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Regulas priekšlikums
33. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja iebildumi saskaņā ar 7. punktu netiek
celti vai arī ja MDCG vai Komisija, ar kuru 
notikusi apspriešanās saskaņā ar 8. punktu, 
atzīst, ka paziņošana ir pilnīgi vai daļēji 
pieņemama, Komisija paziņojumu attiecīgi 
publisko.

9. Ja iebildumi saskaņā ar 7. punktu netiek 
celti vai arī ja MDCG vai Komisija, ar kuru 
notikusi apspriešanās saskaņā ar 8. punktu, 
atzīst, ka paziņošana ir pilnīgi vai daļēji 
pieņemama, Komisija paziņojumu attiecīgi 
publisko.

Detalizētu paziņojumā iekļauto 
informāciju, tostarp pielikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai paziņotajai institūcijai, par kuru 
saskaņā ar 33. pantu ir pieņemts 
paziņojums, Komisija piešķir 
identifikācijas numuru. Šādu vienotu 
identifikācijas numuru tā piešķir pat tad, ja 
institūcija ir paziņota atbilstīgi vairākiem 
Savienības tiesību aktiem.

1. Katrai paziņotajai institūcijai, par kuru 
saskaņā ar 33. pantu ir pieņemts 
paziņojums, Komisija piešķir 
identifikācijas numuru. Šādu vienotu 
identifikācijas numuru tā piešķir pat tad, ja 
institūcija ir paziņota atbilstīgi vairākiem 
Savienības tiesību aktiem. Veiksmīgas 
atkārtotas paziņošanas gadījumā 
institūcijas, kas paziņotas saskaņā ar 
Direktīvu 90/385/EEK un 
Direktīvu 93/42/EEK, patur tām piešķirto 
identifikācijas numuru.

Or. de

Pamatojums

Esošām paziņotajām institūcijām atkārtotas paziņošanas gadījumā vajadzētu saglabāt savu 
identifikācijas numuru. Tādējādi iespējams izvairīties no tāda nevajadzīga birokrātijas sloga 
kā atšķirīgu Eiropas datubanku pielāgošana jaunajiem identifikācijas numuriem un izmaksu 
ziņā neizdevīga ierīču etiķešu apmaiņa.
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Grozījums Nr. 509
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Dalībvalstis nodrošina sankciju sistēmu, 
ko piemēro gadījumos, kad paziņotās 
institūcijas nepilda obligātās prasības. 
Minētajai sistēmai jābūt pārredzamai un 
samērīgai attiecībā pret neatbilstības 
raksturu un pakāpi.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde vismaz reizi gadā 
novērtē, vai ikviena paziņotā institūcija, 
par ko tā ir atbildīga, joprojām atbilst 
VI pielikuma prasībām. Šajā novērtēšanā 
ietilpst katras paziņotās institūcijas 
apmeklējums uz vietas.

3. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde vismaz reizi gadā novērtē, 
vai ikviena paziņotā institūcija, par ko tā ir 
atbildīga, joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām, kā arī novērtē, vai šīm prasībām 
atbilst arī tās apakšuzņēmēji vai filiāles.
Šajā novērtēšanā ietilpst katras paziņotās 
institūcijas apmeklējums uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Mairead McGuinness

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

3. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde vismaz reizi gadā 
novērtē, vai ikviena paziņotā institūcija, 
par ko tā ir atbildīga, joprojām atbilst 
VI pielikuma prasībām. Šajā novērtēšanā 
ietilpst katras paziņotās institūcijas 
apmeklējums uz vietas.

3. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde vismaz reizi gadā novērtē, 
vai ikviena paziņotā institūcija, par ko tā ir 
atbildīga, joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām. Šajā novērtēšanā ietilpst katras 
paziņotās institūcijas apmeklējums uz 
vietas. Lai noteiktu paziņotās institūcijas 
faktisko kompetenci un tās vērtējumu 
kvalitāti, jo īpaši paziņotās institūcijas 
spēju analizēt un novērtēt klīniskos 
pierādījumus, novērtējumā iekļauj arī 
paziņotās institūcijas veikto ierīces 
izstrādes dokumentācijas pārbaudes 
paraugu pārskatu.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde vismaz reizi gadā 
novērtē, vai ikviena paziņotā institūcija, 
par ko tā ir atbildīga, joprojām atbilst 
VI pielikuma prasībām. Šajā novērtēšanā 
ietilpst katras paziņotās institūcijas 
apmeklējums uz vietas.

3. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde vismaz reizi gadā novērtē, 
vai ikviena paziņotā institūcija, par ko tā ir 
atbildīga, joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām, pārbaudot arī to filiāļu un 
apakšuzņēmēju atbilstību minētajām 
prasībām. Šajā novērtēšanā ietilpst katras 
paziņotās institūcijas un attiecīgā 
gadījumā Savienībā vai ārpus tās esošo to 
filiāļu un apakšuzņēmēju apmeklējums uz 
vietas.

Or. fr

Pamatojums

Paziņoto institūciju kontroles ietvaros jāņem vērā filiāles un apakšuzņēmēji.
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Grozījums Nr. 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
nacionālā iestāde vismaz reizi gadā 
novērtē, vai ikviena paziņotā institūcija, 
par ko tā ir atbildīga, joprojām atbilst 
VI pielikuma prasībām. Šajā novērtēšanā 
ietilpst katras paziņotās institūcijas 
apmeklējums uz vietas.

3. Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde vismaz reizi gadā novērtē, 
vai ikviena paziņotā institūcija, par ko tā ir 
atbildīga, joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām. Šajā novērtēšanā ietilpst katras 
paziņotās institūcijas iepriekš nepaziņots 
apmeklējums uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadus pēc paziņotās institūcijas 
paziņošanas un pēc tam ik pēc trim gadiem 
nacionālā iestāde, kas atbildīga par 
paziņotajām institūcijām dalībvalstī, kurā 
saskaņā ar 32. panta 3. un 4. punktā
aprakstīto procedūru ir apstiprināta 
institūcija un iecelta apvienotā 
novērtēšanas grupa, veic novērtēšanu, lai 
noteiktu, vai paziņotā institūcija joprojām 
atbilst VI pielikuma prasībām. Ja ir 
pamatotas bažas, vai kāda no paziņotajām 
institūcijām joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām, MDCG šajā punktā aprakstīto 
novērtēšanas procedūru pēc Komisijas vai 
kādas dalībvalsts pieprasījuma var sākt 
jebkurā brīdī.

4. Trīs gadus pēc paziņotās institūcijas 
paziņošanas un pēc tam ik pēc trim gadiem 
valsts iestāde, kas atbildīga par 
paziņotajām institūcijām dalībvalstī, kurā 
saskaņā ar 32. panta 3. un 4. punktā 
aprakstīto procedūru ir apstiprināta 
institūcija un iecelta apvienotā 
novērtēšanas grupa, veic novērtēšanu, lai 
noteiktu, vai paziņotā institūcija joprojām 
atbilst VI pielikuma prasībām. Ja ir 
pamatotas bažas, vai kāda no paziņotajām 
institūcijām vai paziņotās institūcijas 
filiāle vai apakšuzņēmējs joprojām atbilst 
VI pielikuma prasībām, MDCG šajā 
punktā aprakstīto novērtēšanas procedūru 
pēc Komisijas vai kādas dalībvalsts 
pieprasījuma var sākt jebkurā brīdī.
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Or. en

Grozījums Nr. 515
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadus pēc paziņotās institūcijas 
paziņošanas un pēc tam ik pēc trim gadiem 
nacionālā iestāde, kas atbildīga par 
paziņotajām institūcijām dalībvalstī, kurā 
saskaņā ar 32. panta 3. un 4. punktā 
aprakstīto procedūru ir apstiprināta 
institūcija un iecelta apvienotā 
novērtēšanas grupa, veic novērtēšanu, lai 
noteiktu, vai paziņotā institūcija joprojām 
atbilst VI pielikuma prasībām. Ja ir 
pamatotas bažas, vai kāda no paziņotajām 
institūcijām joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām, MDCG šajā punktā aprakstīto 
novērtēšanas procedūru pēc Komisijas vai 
kādas dalībvalsts pieprasījuma var sākt 
jebkurā brīdī.

4. Trīs gadus pēc paziņotās institūcijas 
paziņošanas un pēc tam ik pēc trim gadiem 
valsts iestāde, kas atbildīga par 
paziņotajām institūcijām dalībvalstī, kurā 
saskaņā ar 32. panta 3. un 4. punktā 
aprakstīto procedūru ir apstiprināta 
institūcija un iecelta apvienotā 
novērtēšanas grupa, veic novērtēšanu, lai 
noteiktu, vai paziņotā institūcija joprojām 
atbilst VI pielikuma prasībām. Ja ir 
pamatotas bažas, vai kāda no paziņotajām 
institūcijām, paziņotās institūcijas filiālēm 
vai apakšuzņēmējiem joprojām atbilst 
VI pielikuma prasībām, MDCG šajā 
punktā aprakstīto novērtēšanas procedūru 
pēc Komisijas vai kādas dalībvalsts 
pieprasījuma var sākt jebkurā brīdī.

Or. fr

Pamatojums

Paziņoto institūciju kontroles ietvaros jāņem vērā filiāles un apakšuzņēmēji.

Grozījums Nr. 516
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadus pēc paziņotās institūcijas 
paziņošanas un pēc tam ik pēc trim gadiem 
nacionālā iestāde, kas atbildīga par 

4. Divus gadus pēc paziņotās institūcijas 
paziņošanas un pēc tam ik pēc diviem
gadiem valsts iestāde, kas atbildīga par 
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paziņotajām institūcijām dalībvalstī, kurā 
saskaņā ar 32. panta 3. un 4. punktā 
aprakstīto procedūru ir apstiprināta 
institūcija un iecelta apvienotā 
novērtēšanas grupa, veic novērtēšanu, lai 
noteiktu, vai paziņotā institūcija joprojām 
atbilst VI pielikuma prasībām. Ja ir 
pamatotas bažas, vai kāda no paziņotajām 
institūcijām joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām, MDCG šajā punktā aprakstīto 
novērtēšanas procedūru pēc Komisijas vai 
kādas dalībvalsts pieprasījuma var sākt 
jebkurā brīdī.

paziņotajām institūcijām dalībvalstī, kurā 
saskaņā ar 32. panta 3. un 4. punktā 
aprakstīto procedūru ir apstiprināta 
institūcija un iecelta apvienotā 
novērtēšanas grupa, veic novērtēšanu, lai 
noteiktu, vai paziņotā institūcija joprojām 
atbilst VI pielikuma prasībām. Ja ir 
pamatotas bažas, vai kāda no paziņotajām 
institūcijām joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām, MDCG šajā punktā aprakstīto 
novērtēšanas procedūru pēc Komisijas vai 
kādas dalībvalsts pieprasījuma var sākt 
jebkurā brīdī.

Or. en

Grozījums Nr. 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadus pēc paziņotās institūcijas 
paziņošanas un pēc tam ik pēc trim gadiem 
nacionālā iestāde, kas atbildīga par 
paziņotajām institūcijām dalībvalstī, kurā 
saskaņā ar 32. panta 3. un 4. punktā 
aprakstīto procedūru ir apstiprināta 
institūcija un iecelta apvienotā 
novērtēšanas grupa, veic novērtēšanu, lai 
noteiktu, vai paziņotā institūcija joprojām 
atbilst VI pielikuma prasībām. Ja ir 
pamatotas bažas, vai kāda no paziņotajām 
institūcijām joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām, MDCG šajā punktā aprakstīto 
novērtēšanas procedūru pēc Komisijas vai 
kādas dalībvalsts pieprasījuma var sākt 
jebkurā brīdī.

4. Trīs gadus pēc paziņotās institūcijas 
paziņošanas un pēc tam ik pēc trim gadiem 
valsts iestāde, kas atbildīga par 
paziņotajām institūcijām dalībvalstī, kurā 
saskaņā ar 32. panta 3. un 4. punktā 
aprakstīto procedūru ir apstiprināta 
institūcija un iecelta apvienotā 
novērtēšanas grupa, veic novērtēšanu, lai 
noteiktu, vai paziņotā institūcija vai tās
filiāle vai apakšuzņēmējs joprojām atbilst 
VI pielikuma prasībām. Ja ir pamatotas 
bažas, vai kāda no paziņotajām institūcijām 
joprojām atbilst VI pielikuma prasībām, 
MDCG šajā punktā aprakstīto novērtēšanas 
procedūru pēc Komisijas vai kādas 
dalībvalsts pieprasījuma var sākt jebkurā 
brīdī.

Visus novērtējumu rezultātus publisko.

Or. en
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Pamatojums

Lai valsts iestādes varētu veikt paziņotās institūcijas un tām uzticēto uzdevumu izpildes 
pilnīgu novērtējumu, veicot novērtējumu ik pēc trīs gadiem, būtu jāvērtē arī paziņotās 
institūcijas filiāles un apakšuzņēmēji. Turklāt, lai garantētu pārredzamību un saglabātu visu 
ieinteresēto personu uzticību, ir svarīgi publiskot visus novērtējuma rezultātus.

Grozījums Nr. 518
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Par III klases ierīcēm atbildīgajām 
paziņotajām atbilstības novērtējuma 
institūcijām šā panta 4. punktā minēto 
novērtējumu veic katru gadu. Lai noteiktu 
paziņotās institūcijas faktisko kompetenci 
un tās vērtējumu kvalitāti, jo īpaši 
paziņotās institūcijas spēju analizēt un 
novērtēt klīniskos pierādījumus, 
novērtējumā iekļauj paziņotās institūcijas 
veikto ierīces izstrādes dokumentācijas 
pārbaudes paraugu pārskatu.

Or. en

Pamatojums

Novērtējumam, ko paziņotā institūcija veikusi, lai augstākajā riska klasē (III klasē) 
klasificētajām ierīcēm piešķirtu tirdzniecības atļaujas, būtu jāatbilst visaugstākajiem 
iespējamajiem standartiem. Lai nodrošinātu stingru kontroli dalībvalstīs un Komisijā, 
III klases medicīnisko ierīču novērtēšanai apstiprināto paziņoto iestāžu uzraudzība jāveic 
biežāk — vienreiz gadā, nevis tikai reizi trijos gados, un tajā jo īpaši jāiekļauj šo iestāžu 
apstiprināto medicīnisko ierīču paraugu pārskats.

Grozījums Nr. 519
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
35. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Paziņotās institūcijas katru gadu 
iesniedz kompetentajai iestādei, kam tās ir 
pakļautas, un Komisijai gada darbības 
pārskatu, kurā ietverta VI pielikuma 
5. punktā noteiktā informācija.

Or. fr

Pamatojums

Paziņotajām institūcijām būtu jāuzliek par pienākumu izstrādāt gada darbības pārskatu, kas 
iesniedzams kompetentajai iestādei un Eiropas Komisijai.

Grozījums Nr. 520
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde ir noskaidrojusi, ka kāda no 
paziņotajām institūcijām vairs neatbilst 
VI pielikuma prasībām vai nepilda savus 
pienākumus, atkarībā no tā, kādā mērā nav 
nodrošināta atbilstība šīm prasībām vai 
pildīti šie pienākumi, iestāde paziņojumu 
aptur, ierobežo vai pilnīgi vai daļēji atsauc. 
Apturējumu piemēro līdz brīdim, kad no 
MDCG ir saņemts lēmums par 
apturējuma atcelšanu, kurā ņemts vērā 
novērtējums, ko veikusi apvienotā 
novērtēšanas grupa, kura iecelta saskaņā 
ar 30. panta 3. un 4. punktā aprakstīto 
procedūru. Ja paziņotā institūcija darbību 
ir beigusi, par paziņotajām institūcijām 
atbildīgā valsts iestāde paziņojumu atsauc.

Or. en
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Pamatojums

Apvienotajai novērtēšanas grupai un MDCG būtu efektīvi jāuzrauga paziņoto institūciju 
darbība. Piešķirot MDCG atbildību par ikgadējo paziņotās institūcijas paziņojuma 
apturēšanu, tiks paplašinātas tās uzraudzības iespējas.

Grozījums Nr. 521
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Par paziņotajām institūcijām atbildīgā 
valsts iestāde par jebkādu paziņojuma 
apturējumu, ierobežojumu vai atsaukumu 
nekavējoties informē Komisiju, citas 
dalībvalstis, attiecīgos ražotājus un 
veselības aprūpes speciālistus.

Or. fr

Pamatojums

Paziņojuma apturēšanas, ierobežošanas vai atsaukšanas gadījumā jāinformē arī attiecīgie 
ražotāji un veselības aprūpes speciālisti.

Grozījums Nr. 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai 
atsaukts, dalībvalsts rīkojas, lai pienācīgi 
nodrošinātu, ka attiecīgās paziņotās 
institūcijas lietas vai nu apstrādā cita 
paziņotā institūcija vai arī tās tiek turētas 
tā, lai pēc pieprasījuma būtu pieejamas par 
paziņotajām institūcijām un tirgus 
uzraudzību atbildīgajām nacionālajām

3. Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai 
atsaukts, dalībvalsts nekavējoties ziņo 
Komisijai, kas rīkojas, lai pienācīgi 
nodrošinātu, ka attiecīgās paziņotās 
institūcijas lietas vai nu apstrādā cita 
paziņotā institūcija vai arī tās tiek turētas 
tā, lai pēc pieprasījuma būtu pieejamas par 
paziņotajām institūcijām un tirgus 



AM\936127LV.doc 41/88 PE510.766v01-00

LV

iestādēm. uzraudzību atbildīgajām valsts iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Paziņojuma ierobežošanas, apturēšanas vai atsaukšanas gadījumā atbildīgajai iestādei būtu 
jābūt Komisijai, nevis dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 523
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Jāprecizē paziņojuma „grozījuma” dažādās pakāpes, norādot dažādās iespējas (apturējums, 
ierobežojums vai atsaukums).
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Grozījums Nr. 524
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Lai noteiktu, vai iemesli, kuru dēļ 
paziņojums ticis apturēts, ierobežots vai 
atsaukts, ietekmē izsniegtos sertifikātus, 
atbildīgā valsts iestāde pieprasīs 
attiecīgajiem ražotājiem 30 dienu laikā 
sniegt pierādījumus par atbilstību 
paziņojuma darbības laikā.

Or. fr

Pamatojums

Nozares mazie uzņēmumi un mikrouzņēmumi visbiežāk laiž tirgū tikai vienu produktu. Ja to 
sertifikāts tiks kaut uz laiku apturēts, tiks pārtraukta pārdošana un uzņēmumi tiks slēgti. 
Jārod kompromiss starp šo uzņēmumu darbības nepārtrauktību un pacientu drošību. Varētu 
paredzēt īsu laikposmu atbilstības pierādīšanai pirms neatbilstīgi izsniegta sertifikāta 
apturēšanas vai galīgās anulēšanas.

Grozījums Nr. 525
Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz paziņojuma apturēšanu: ja 
triju mēnešu laikā no apturēšanas vai nu 
medicīnisko ierīču jomā kompetentā 
iestāde tajā dalībvalstī, kurā ir dibināts šo 
sertifikātu saņēmušās ierīces ražotājs, vai 
arī cita paziņotā institūcija rakstiski 
apstiprina, ka apturēšanas laikā uzņemas 
paziņotās institūcijas funkcijas;

a) attiecībā uz paziņojuma apturēšanu: ja 
triju mēnešu laikā no apturēšanas cita 
paziņotā institūcija rakstiski apstiprina, ka 
apturēšanas laikā uzņemas paziņotās 
institūcijas funkcijas;

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm parasti nav paredzēts un tās nespēj pārņemt paziņotās 
institūcijas uzdevumus, jo tām nav nepieciešamās organizācijas un personāla.

Grozījums Nr. 526
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Komisija, apspriežoties ar Medicīnisko 
ierīču koordinācijas grupu, nolemj, ka 
paziņotā institūcija vairs neatbilst tās 
paziņošanas prasībām, tā par to informē 
paziņotāju dalībvalsti un pieprasa tai veikt 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, 
apturēt, ierobežot vai atsaukt paziņojumu
saskaņā ar 36. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Apvienotajai novērtēšanas grupai un MDCG būtu efektīvi jāuzrauga paziņoto institūciju 
darbība. Piešķirot MDCG atbildību par ikgadējo paziņotās institūcijas paziņojuma
apturēšanu, tiks paplašinātas tās uzraudzības iespējas.
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Grozījums Nr. 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Komisija noskaidro, ka paziņotā 
institūcija vairs neatbilst tās paziņošanas 
prasībām, tā par to informē paziņotāju 
dalībvalsti un pieprasa tai veikt 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, ja 
nepieciešams, arī apturēt, ierobežot vai 
atsaukt paziņojumu. Pēc novērtēšanas 
Eiropas Komisija publisko ziņojumu ar 
dalībvalstu atzinumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, lai būtu ieviesta un 
tiktu izmantota attiecīga paziņoto 
institūciju savstarpēja koordinēšanās un 
sadarbība īpašā medicīnisko ierīču, arī in 
vitro diagnostikas medicīnisko ierīču jomā 
dibināto paziņoto institūciju koordinācijas 
grupā.

Komisija, apspriežoties ar Medicīnisko 
ierīču koordinācijas grupu, nodrošina, lai 
būtu ieviesta un tiktu izmantota attiecīga 
paziņoto institūciju savstarpēja 
koordinēšanās un sadarbība īpašā 
medicīnisko ierīču, arī in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču jomā dibināto paziņoto 
institūciju koordinācijas grupā.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas grupai vajadzētu būt efektīvam diskusiju forumam, kas nodrošinātu ne vien 
paziņoto institūciju savstarpēju pieredzes apmaiņu, bet arī pieredzes apmaiņu starp 
paziņotajām institūcijām un kompetentajām iestādēm.



AM\936127LV.doc 45/88 PE510.766v01-00

LV

Grozījums Nr. 529
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs grupas sanāksmes notiek reizi 
6 mēnešos.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas grupai vajadzētu būt efektīvam diskusiju forumam, kam būtu jānodrošina 
Komisijas un kompetento iestāžu pārbaudes. Regulā būtu jānosaka grupas sanāksmju 
biežums.

Grozījums Nr. 530
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai MDCG var pieprasīt 
paziņotās institūcijas piedalīšanos.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas grupai vajadzētu būt efektīvam diskusiju forumam, kam būtu jānodrošina 
Komisijas un kompetento iestāžu pārbaudes. Būtu jāprecizē, ka piedalīšanās ir obligāta, ja to 
pieprasa Komisija vai MDCG.

Grozījums Nr. 531
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
39. pants – 2.c daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas grupai vajadzētu būt efektīvam diskusiju forumam, kas nodrošinātu ne vien 
paziņoto institūciju savstarpēju pieredzes apmaiņu, bet arī pieredzes apmaiņu starp 
paziņotajām institūcijām un kompetentajām iestādēm. Paziņoto institūciju koordinācijas 
grupas darbības kārtības turpmākā izveide būtu jāveic, pieņemot īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 532
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Maksas nosaka Komisija. Ar tām jāsaprot 
standarta maksas, kuras visās dalībvalstīs 
jāiekasē vienādā mērā.

Or. de

Pamatojums

Šajā paaugstināta riska jomā nedrīkst būt konkurence. Cenu spiediens nedrīkst negatīvi 
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ietekmēt pacientu drošību. Ieviešot vienotu maksu, konkurence tiks novirzīta uz paziņoto 
iestāžu kvalifikāciju, nevis cenu.

Grozījums Nr. 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalsts, kurā institūcijas ir 
nodibinātas, no atbilstības novērtēšanas 
institūcijām, kas iesniegušas pieteikumus, 
un no paziņotajām institūcijām iekasē 
maksas. Šīs maksas pilnīgi vai daļēji sedz 
izmaksas, kas saistītas ar pasākumiem, 
kurus saskaņā ar šo regulu veic par 
paziņotajām institūcijām atbildīgās valsts
iestādes. Šīm maksām jābūt pārredzamām 
un samērīgām, un tās jānosaka atbilstoši
dalībvalstu darba tirgu stāvoklim.

Or. en

Pamatojums

Galvenais referents ierosinājis paziņoto institūciju maksu saskaņotu struktūru, kurā nav 
ņemtas vērā darba tirgu vietējās atšķirības. Tādējādi MVU tiktu piemērota lielāka maksa.

Grozījums Nr. 534
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz 14 dienas pirms jebkāda lēmuma 
pieņemšanas kompetentā iestāde par 
paredzamo lēmumu informē MDCG un 
Komisiju.

Vismaz 14 dienas pirms jebkāda lēmuma 
pieņemšanas kompetentā iestāde par 
paredzamo lēmumu informē MDCG un 
Komisiju.

Jānodrošina piekļuve galīgajam 
lēmumam Eiropas datubankā.
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Or. de

Grozījums Nr. 535
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc 
savas iniciatīvas var ar īstenošanas aktiem 
lemt, kā ar īstenošanas aktiem klasificēt 
kādu konkrētu ierīci, ierīču kategoriju vai 
grupu, piemērojot VII pielikumā izklāstītos 
klasificēšanas kritērijus.

Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc 
savas iniciatīvas var ar īstenošanas aktiem 
lemt, kā ar īstenošanas aktiem klasificēt 
kādu konkrētu ierīci, ierīču kategoriju vai 
grupu, piemērojot VII pielikumā izklāstītos 
klasificēšanas kritērijus. Šāds lēmums 
jāpieņem, lai novērstu atšķirīgu lēmumu 
pieņemšanu dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc 
savas iniciatīvas var ar īstenošanas aktiem 
lemt, kā ar īstenošanas aktiem klasificēt 
kādu konkrētu ierīci, ierīču kategoriju vai 
grupu, piemērojot VII pielikumā izklāstītos 
klasificēšanas kritērijus.

Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc 
savas iniciatīvas var ar īstenošanas aktiem 
lemt, kā ar īstenošanas aktiem klasificēt 
kādu konkrētu ierīci, ierīču kategoriju vai 
grupu, piemērojot VII pielikumā izklāstītos 
klasificēšanas kritērijus.

Šāds lēmums dalībvalstīs jo īpaši 
jāpieņem saistībā ar iespējami atšķirīgiem 
VII pielikuma klasifikācijas kritērijiem 
attiecībā uz noteiktu ierīci, ierīču 
kategoriju vai grupu.

Or. de
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Grozījums Nr. 537
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā. Pirms īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija apspriežas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ņem vērā to ierosinājumus.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu īstenošanas aktu un deleģēto aktu pieņemšanas procesa pārredzamību, 
Komisijai būtu jāņem vērā attiecīgo ieinteresēto personu ierosinājumi.

Grozījums Nr. 538
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai būtu ņemta vērā tehnikas attīstība un 
jebkāda informācija, kas kļūst pieejama 
61.–75. pantā aprakstīto vigilances un 
tirgus uzraudzības pasākumu gaitā, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 89. pantu
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem:

4. Lai būtu ņemta vērā tehnikas attīstība un 
jebkāda informācija, kas kļūst pieejama 
61.–75. pantā aprakstīto vigilances un 
tirgus uzraudzības pasākumu gaitā, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 88. pantu
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem:

Or. fr

Grozījums Nr. 539
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) groza vai papildina VII pielikumā 
izklāstītos klasificēšanas kritērijus.

b) groza vai papildina VII pielikumā 
izklāstītos klasificēšanas kritērijus. Pirms 
īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija 
apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un ņem vērā to ierosinājumus.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu īstenošanas aktu un deleģēto aktu pieņemšanas procesa pārredzamību, 
Komisijai būtu jāņem vērā attiecīgo ieinteresēto personu ierosinājumi.

Grozījums Nr. 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a pants
Tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 

vispārīgie principi
1. Ja nav piešķirta Savienības 
tirdzniecības atļauja, izmantojot 
centralizētu procedūru, Savienības tirgū 
nevar laist nevienu no šādām ierīcēm:
– implantējamas ierīces un aktīvas 
terapeitiskās ierīces, kas paredzētas 
izmantošanai saskarē ar sirdi, centrālo 
asinsrites sistēmu, centrālo nervu sistēmu,
– mugurkaulā un gūžas, plecu un ceļu 
locītavās implantējamas ierīces, izņemot 
osteosintēzes instrumentus un 
piederumus,
– implantējamas un invazīvas ierīces 
estētiskam nolūkam.
2. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde, 
izmantojot decentralizētu procedūru, nav 
piešķīrusi valsts tirdzniecības atļauju, 
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dalībvalsts tirgū nevar laist nevienu no 
šādām ierīcēm:
– IIb klases ierīces, kas nav 41.a panta 
1. punktā uzskaitītās ierīces,
– III klases ierīces, kas nav 41.a panta 
1. punktā uzskaitītās ierīces.

Or. xm

Pamatojums

Līdztekus 42.a apsvērumā sniegtajam pamatojumam šī sistēma tika piedāvāta jau Eiropas 
Parlamenta rezolūcijas par Francijas uzņēmuma PIP ražotajiem bojātiem silikona gēla krūšu 
implantiem (2012/2621(RSP)) 7. punktā: „Prasa Komisijai pāriet uz sistēmu, saskaņā ar kuru 
konkrētām medicīnas ierīču kategorijām pirms laišanas tirgū ir jāsaņem atļauja, tajā 
iekļaujot vismaz IIb un III kategorijas medicīnas ierīces.”

Grozījums Nr. 541
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz ražotājiem, kas ražo III klasē 
klasificētas ierīces, kuras nav pēc 
pasūtījuma izgatavotas ierīces vai pētāmas 
ierīces, attiecas atbilstības novērtēšana, 
kuras pamatā ir pilnīga kvalitātes 
nodrošināšana un izstrādes 
dokumentācijas pārbaudīšana, kas 
detalizēti aprakstīta VIII pielikumā. Kā 
alternatīvu ražotājs var izmantot tādu 
atbilstības novērtēšanu, kuras pamatā ir 
tipa pārbaudīšana, kas detalizēti aprakstīta 
IX pielikumā, kopā ar atbilstības 
novērtēšanu, kuras pamatā ir ražojuma 
atbilstības verificēšana, kas detalizēti 
aprakstīta X pielikumā.

Uz ražotājiem, kas ražo III klasē 
klasificētas ierīces, kuras nav pēc 
pasūtījuma izgatavotas ierīces vai pētāmas 
ierīces, attiecas atbilstības novērtēšana, 
kuras pamatā ir tipa pārbaudīšana, kas sīki 
aprakstīta IX pielikumā, kopā ar atbilstības 
novērtēšanu, kuras pamatā ir ražojuma 
atbilstības verificēšana, kas sīki aprakstīta 
X pielikumā.

.

Or. en
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Pamatojums

III klases medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanas procedūrā iekļaujot obligātu ES tipa 
pārbaudes procedūru, tiek nostiprināta Eiropas Komisijas ievērotā medicīnisko ierīču 
konkrētā ražojuma tipa pārbaudes pieeja („izstrādājuma tieša pārbaude”).

Grozījums Nr. 542
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz ražotājiem, kas ražo III klasē 
klasificētas ierīces, kuras nav pēc 
pasūtījuma izgatavotas ierīces vai pētāmas 
ierīces, attiecas atbilstības novērtēšana, 
kuras pamatā ir pilnīga kvalitātes 
nodrošināšana un izstrādes dokumentācijas 
pārbaudīšana, kas detalizēti aprakstīta 
VIII pielikumā. Kā alternatīvu ražotājs var 
izmantot atbilstības novērtēšanu, kuras 
pamatā ir tipa pārbaudīšana, kas detalizēti 
aprakstīta IX pielikumā, kopā ar 
X pielikumā detalizēti aprakstīto atbilstības 
novērtēšanu, kuras pamatā ir ražojuma 
atbilstības verificēšana.

Uz ražotājiem, kas ražo IIb un III klasē 
klasificētas ierīces, kuras nav pēc 
pasūtījuma izgatavotas ierīces vai pētāmas 
ierīces, attiecas tirdzniecības atļauja, kuras 
pamatā ir pilnīga kvalitātes nodrošināšana, 
prototipa un izstrādes dokumentācijas 
pārbaudīšana, kas detalizēti aprakstīta 
VIII pielikumā. Kā alternatīvu ražotājs var 
izmantot tirdzniecības atļauju, kuras 
pamatā ir tipa pārbaudīšana, kas detalizēti 
aprakstīta IX pielikumā, kopā ar 
X pielikumā detalizēti aprakstīto atbilstības
novērtēšanu, kuras pamatā ir ražojuma 
atbilstības verificēšana. Ja ražotājs nevar 
uzrādīt prototipu, viņš atbild par ražojuma 
pienācīgu pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz ražotājiem, kas ražo IIb klasē 
klasificētas ierīces, kuras nav pēc 
pasūtījuma ražotas ierīces vai pētāmas 

svītrots
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ierīces, attiecas atbilstības novērtēšana, 
kuras pamatā ir pilnīga kvalitātes 
nodrošināšana, kas detalizēti aprakstīta 
VIII pielikumā, izņemot tā II nodaļu, un 
tehniskajā dokumentācijā ietilpstošās 
izstrādes dokumentācijas reprezentatīva 
novērtēšana. Kā alternatīvu ražotājs var 
izmantot atbilstības novērtēšanu, kuras 
pamatā ir tipa pārbaudīšana, kas 
detalizēti aprakstīta IX pielikumā, kopā ar 
X pielikumā detalizēti aprakstīto 
atbilstības novērtēšanu, kuras pamatā ir 
ražojuma atbilstības verificēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 544
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uz ražotājiem, kas ražo IIa klasē 
klasificētas ierīces, kuras nav pēc 
pasūtījuma ražotas ierīces vai pētāmas 
ierīces, attiecas atbilstības novērtēšana, 
kuras pamatā ir pilnīga kvalitātes 
nodrošināšana, kas detalizēti aprakstīta 
VIII pielikumā, izņemot tā II nodaļu, un 
tehniskajā dokumentācijā ietilpstošās 
izstrādes dokumentācijas reprezentatīva 
novērtēšana. Kā alternatīvu ražotājs var 
izvēlēties izstrādāt II pielikuma aprakstīto 
tehnisko dokumentāciju un iziet atbilstības 
novērtēšanu, kuras pamatā ir ražojuma 
atbilstības verificēšana, kas detalizēti 
aprakstīta X pielikuma A daļas 7. iedaļā 
vai B daļas 8. iedaļā.

4. Uz ražotājiem, kas ražo IIa klasē 
klasificētas ierīces, kuras nav pēc 
pasūtījuma ražotas ierīces vai pētāmas 
ierīces, attiecas atbilstības novērtēšana, 
kuras pamatā ir pilnīga kvalitātes 
nodrošināšana, kas detalizēti aprakstīta 
VIII pielikumā, izņemot tā II nodaļu, un 
tehniskajā dokumentācijā ietilpstošās 
prototipa un izstrādes dokumentācijas 
reprezentatīva novērtēšana. Kā alternatīvu 
ražotājs var izvēlēties izstrādāt II pielikuma 
aprakstīto tehnisko dokumentāciju un iziet 
atbilstības novērtēšanu, kuras pamatā ir 
ražojuma atbilstības verificēšana, kas 
detalizēti aprakstīta X pielikuma A daļas 
7. iedaļā vai B daļas 8. iedaļā.

Or. en
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Grozījums Nr. 545
Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis var noteikt no ierīces 
riska klases un tipa atkarīgu minimālo 
biežumu, kādā paziņotajām institūcijām 
jāveic nepieteiktas ražotņu pārbaudes un 
paraugu kontrolpārbaudes saskaņā ar 
VII pielikuma 4.4. iedaļu. Šādu lēmumu 
paziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
42. pants – 10. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
konkretizēt kārtību un procedurālos 
aspektus, lai nodrošinātu, ka paziņotās 
institūcijas saskaņoti piemēro atbilstības 
novērtēšanas procedūras, ikvienā no 
šādiem aspektiem:

Komisija ar īstenošanas aktiem konkretizē
kārtību un procedurālos aspektus, lai 
nodrošinātu, ka paziņotās institūcijas 
saskaņoti piemēro atbilstības novērtēšanas 
procedūras ikvienā no šādiem aspektiem:

Or. en

Pamatojums

Grozījumā mēģināts precizēt, ka visām paziņotajām institūcijām atbilstības novērtēšanas 
procedūras jāveic vienādi augstā saskaņotā līmenī.

Grozījums Nr. 547
Nora Berra
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Regulas priekšlikums
42. pants – 10. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– no ierīces riska klases un tipa atkarīgais 
minimālais biežums, kādā paziņotajām 
institūcijām jāveic nepieteiktas ražotņu 
inspekcijas un paraugojumu 
kontrolpārbaudes saskaņā ar 
VIII pielikuma 4.4. iedaļu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas VIII pielikuma 4.4.iedaļā paredzēto bez brīdinājuma veikto pārbaužu skaits ir skaidri 
jādefinē, lai stiprinātu nepieciešamo kontroli un visās dalībvalstīs nodrošinātu bez 
brīdinājuma veikto pārbaužu vienādu līmeni un biežumu. Tāpēc bez brīdinājuma veiktās 
pārbaudes jāveic vismaz vienu reizi sertifikācijas ciklā attiecībā uz katru ražotāju un 
ģenerisko ierīču grupu. Tā kā šis instruments ir ļoti svarīgs, bez brīdinājumu veikto pārbaužu 
tvērums un procedūras jānorāda pašā regulā, nevis tādos mazāk svarīgos noteikumos kā 
īstenošanas akts.

Grozījums Nr. 548
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– no ierīces riska klases un tipa atkarīgais 
minimālais biežums, kādā paziņotajām 
institūcijām jāveic nepieteiktas ražotņu 
inspekcijas un paraugojumu 
kontrolpārbaudes saskaņā ar 
VIII pielikuma 4.4. iedaļu;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulas VIII pielikuma 4.4.iedaļā paredzēto bez brīdinājuma veikto pārbaužu skaits ir skaidri 
jādefinē, lai stiprinātu nepieciešamo kontroli un visās dalībvalstīs nodrošinātu bez 
brīdinājuma veikto pārbaužu vienādu līmeni un biežumu. Tāpēc šā ievilkuma dzēšana ir 
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saskaņā ar ierosināto VIII pielikuma 4.4. iedaļas grozījumu, kurā skaidroti noteikumi.

Grozījums Nr. 549
Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– no ierīces riska klases un tipa atkarīgais 
minimālais biežums, kādā paziņotajām 
institūcijām jāveic nepieteiktas ražotņu 
inspekcijas un paraugojumu 
kontrolpārbaudes saskaņā ar 
VIII pielikuma 4.4. iedaļu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 550
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
42. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību un 
jebkādu informāciju, kas kļūst pieejama 
28.–40. pantā izklāstītās paziņoto 
institūciju iecelšanas vai pārraudzības 
gaitā vai 61.–75. pantā izklāstīto 
vigilances un tirgus uzraudzības 
pasākumu gaitā, groza vai papildina 
VIII –XI pielikumā izklāstītās atbilstības 
novērtēšanas procedūras.

svītrots

Or. cs
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Grozījums Nr. 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
42. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību un 
jebkādu informāciju, kas kļūst pieejama 
28.–40. pantā izklāstītās paziņoto 
institūciju iecelšanas vai pārraudzības 
gaitā vai 61.–75. pantā izklāstīto 
vigilances un tirgus uzraudzības 
pasākumu gaitā, groza vai papildina 
VIII –XI pielikumā izklāstītās atbilstības 
novērtēšanas procedūras.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 552
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
42. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību un 
jebkādu informāciju, kas kļūst pieejama 
28.–40. pantā izklāstītās paziņoto 
institūciju iecelšanas vai pārraudzības gaitā 
vai 61.–75. pantā izklāstīto vigilances un 
tirgus uzraudzības pasākumu gaitā, groza 
vai papildina VIII –XI pielikumā izklāstītās 
atbilstības novērtēšanas procedūras.

11. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
88. pantu pieņemt īstenošanas aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību un 
jebkādu informāciju, kas kļūst pieejama 
28.–40. pantā izklāstītās paziņoto 
institūciju iecelšanas vai pārraudzības gaitā 
vai 61.–75. pantā izklāstīto vigilances un 
tirgus uzraudzības pasākumu gaitā, groza 
vai papildina VIII–XI pielikumā izklāstītās 
atbilstības novērtēšanas procedūras.

Or. fr
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Grozījums Nr. 553
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
42. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Aģentūra, valsts kompetentā iestāde 
vai attiecīgi paziņotās institūcijas patur un 
vismaz piecus gadus pēc novērtējuma 
pabeigšanas glabā katras ierīces 
prototipu, kuru tās saņēmušas no ražotāja 
un novērtējušas.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu jebkādas „PIP” skandālam līdzīgas ražotāju krāpnieciskas darbības un lai 
kopumā atvieglinātu tirgus uzraudzību, ir svarīgi nodrošināt iespēju salīdzināt tirgū esošās 
ierīces ar novērtējumā izmantoto prototipu.

Grozījums Nr. 554
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir 
nepieciešams iesaistīt kādu paziņotu 
institūciju, ražotājs var pieteikties paziņotai 
institūcijai pēc savas izvēles, ja vien šī 
institūcija ir paziņota attiecīgajiem 
atbilstības novērtēšanas pasākumiem, 
atbilstības novērtēšanas procedūrām un 
ierīcēm. Uz vienu un to pašu atbilstības 
novērtēšanas pasākumu pieteikumu var 
iesniegt tikai vienai paziņotajai institūcijai.
Ražotājam jāpaziņo izvēlētās paziņotās 
institūcijas nosaukums tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā atrodas tā 
uzņēmējdarbības vieta.
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Or. fr

Grozījums Nr. 555
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā paziņotā institūcija citas 
paziņotās institūcijas informē par jebkuru 
ražotāju, kas pirms paziņotās institūcijas 
lēmuma par atbilstības novērtējumu savu 
pieteikumu atsauc.

2. Attiecīgā paziņotā institūcija citas 
paziņotās institūcijas informē par jebkuru 
ražotāju, kas pirms paziņotās institūcijas 
lēmuma par atbilstības novērtējumu savu 
pieteikumu atsauc. Turklāt tā par to 
nekavējoties informē visas valsts 
kompetentās iestādes.

Or. fr

Grozījums Nr. 556
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Visos atbilstības novērtēšanas 
procedūras posmos par novērtēšanu 
atbildīgajai paziņotajai institūcijai jāveic 
vismaz viena nepieteikta pārbaude
ražotāja ražošanas vietā pirms lēmuma 
par atbilstību pieņemšanas. Šāda 
nepieteikta pārbaude paredz, ka ražotājs 
nav informēts par šīs pārbaudes 
iespējamo datumu un laiku. Institūcija
informē attiecīgās dalībvalsts kompetento 
iestādi par šīs pārbaudes rezultātiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 557
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 558
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 559
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. de

Pamatojums

Ierosinātā procedūra kavē piekļuvi tirgum un rada juridiskās neskaidrības medicīnisko ierīču 
ražotājiem, nepaaugstinot pacientu drošību.

Grozījums Nr. 560
Thomas Ulmer
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Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 561
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai paaugstinātu medicīnisko ierīču drošību, ir jo īpaši nepieciešama paziņoto institūciju 
stiprināšana. Izmantojot Scrutinity (pārbaudes) procedūru, pastāv risks, ka jaunās, īpaši 
novatoriskās medicīniskās ierīces būs pieejamas pacientiem tikai ar ievērojamu kavēšanos.

Grozījums Nr. 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Pamatojums

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44  introduce a review process in which 
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agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an  actual increase in the safety of users.

Grozījums Nr. 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā procedūra radīs kavējumus, dublēšanu un papildu izmaksas, 
negarantējot pacientiem papildu drošību. Tādēļ uzmanība būtu jāpievērš paziņoto institūciju 
darbības un to veikto novērtējumu kvalitātes uzlabošanai.

Grozījums Nr. 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Pamatojums

Iespējamie ieguvumi nelīdzsvarotu šādu pārbaudes mehānismu, kas paildzinātu novērtējuma 
procedūru un palielinātu izmaksas. Šī procedūra neuzlabotu pacientu drošības līmeni un 
kaitētu arī MVU, kas nevarētu attīstīt jaunus inovatīvus izstrādājumus.
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Grozījums Nr. 565
Nora Berra

Regulas priekšlikums
44. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteiktu atbilstības novērtējumu 
izskatīšanas mehānisms

MDCG sniegtais zinātniskais novērtējums

Or. en

Pamatojums

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Grozījums Nr. 566
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
44. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteiktu atbilstības novērtējumu 
izskatīšanas mehānisms

Eiropas Komisijas un MDCG 
informēšana par noteiktiem medicīnisko 
ierīču atbilstības novērtējumiem

Or. fr

Grozījums Nr. 567
Françoise Grossetête

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

1. Par pieteikumiem uz atbilstības 
novērtēšanu tādām ierīcēm, kas klasificētas 
III klasē, izņemot pieteikumus uz esošu 
sertifikātu papildināšanu vai atjaunošanu, 
paziņotās institūcijas paziņo Komisijai. 
Paziņojumam pievieno I pielikuma 
19.3. iedaļā minēto lietošanas pamācības 
projektu un 26. pantā minētā drošuma un 
klīniskās veiktspējas kopsavilkuma 
projektu. Paziņotā institūcija paziņojumā 
norāda paredzēto dienu, līdz kurai 
atbilstības novērtēšana jāpabeidz. 
Paziņojumu un tā pavaddokumentus 
Komisija tūlīt nosūta Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupai (MDCG).

1. Par pieteikumiem uz atbilstības 
novērtēšanu tādām implantējamām 
ierīcēm, kas klasificētas III klasē, izņemot 
pieteikumus uz esošu sertifikātu 
papildināšanu vai atjaunošanu, paziņotās 
institūcijas paziņo Komisijai. Paziņojumam 
pievieno I pielikuma 19.3. iedaļā minēto 
lietošanas pamācības projektu un 26. pantā 
minētā drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkuma projektu. Paziņotā institūcija 
paziņojumā norāda paredzēto dienu, līdz 
kurai atbilstības novērtēšana jāpabeidz. 
Paziņojumu un tā pavaddokumentus 
Komisija tūlīt nosūta Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupai (MDCG).

Or. fr

Grozījums Nr. 568
Nora Berra

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par pieteikumiem uz atbilstības 
novērtēšanu tādām ierīcēm, kas 
klasificētas III klasē, izņemot pieteikumus 
uz esošu sertifikātu papildināšanu vai 
atjaunošanu, paziņotās institūcijas paziņo 
Komisijai. Paziņojumam pievieno 
I pielikuma 19.3. iedaļā minēto lietošanas 
pamācības projektu un 26. pantā minētā 
drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkuma projektu. Paziņotā 
institūcija paziņojumā norāda paredzēto 
dienu, līdz kurai atbilstības novērtēšana 
jāpabeidz. Paziņojumu un tā 
pavaddokumentus Komisija tūlīt nosūta 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupai 
(MDCG).

1. Attiecībā uz implantējamām ierīcēm, 
kas klasificētas III klasē, paziņotā 
institūcija pirms atbilstības sertifikāta 
izsniegšanas pieprasa MDCG sniegtu 
zinātnisko novērtējumu par klīnisko 
izvērtējumu un pēc laišanas tirgū veikto 
klīnisko pēckontroli.
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Or. en

Grozījums Nr. 569
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. III klases ierīces vērtē tikai attiecīgā 
paziņotā institūcija, kas apstiprināta šīs 
konkrētās kategorijas vai III kategorijas 
grupas ierīču vērtēšanai.

1. Par pieteikumiem uz atbilstības 
novērtēšanu tādām ierīcēm, kas klasificētas 
III klasē, izņemot pieteikumus uz esošu 
sertifikātu papildināšanu vai 
atjaunošanu, paziņotās institūcijas paziņo 
Komisijai. Paziņojumam pievieno 
I pielikuma 19.3. iedaļā minēto lietošanas 
pamācības projektu un 26. pantā minētā 
drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkuma projektu. Paziņotā institūcija 
paziņojumā norāda paredzēto dienu, līdz 
kurai atbilstības novērtēšana jāpabeidz. 
Paziņojumu un tā pavaddokumentus 
Komisija tūlīt nosūta Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupai (MDCG).

1. Paziņotās institūcijas informē Komisiju
par visiem pieteikumiem uz atbilstības 
novērtēšanu tādām ierīcēm, kas klasificētas 
III klasē, tostarp par noraidītajiem
pieteikumiem.

Paziņojumam pievieno I pielikuma 
19.3. iedaļā minēto lietošanas pamācības 
projektu, 26. pantā minētā drošuma un 
klīniskās veiktspējas kopsavilkuma 
projektu, kā arī klīniskā eksperta 
nosaukumu, kas izraudzīts no MDCG 
sagatavotā saraksta saskaņā ar 
80.g pantu, lai pārskatītu ražotāja klīniskā 
novērtējuma ziņojumu.
Paziņotā institūcija paziņojumā norāda 
paredzēto dienu, līdz kurai atbilstības 
novērtēšana jāpabeidz.

Paziņojumu par pieteikumu un tā 
pavaddokumentus Komisija tūlīt nosūta 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupai 
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(MDCG).

1.a MDCG var pieprasīt paziņotajai 
institūcijai iesniegt ziņojumu par ražotāju 
pilnīgu klīnisku novērtējumu un plānu 
klīniskās pēckontroles pasākumiem pēc 
laišanas apgrozībā, kā arī klīniskā 
eksperta ziņojumu. Izraugoties 
iesniegšanai konkrētu lietu, pienācīgi ņem 
vērā vienlīdzīgu nosacījumu principu.
1.b MDCG var iesniegt komentārus par 
ražotāja plānā paredzētajiem klīniskās 
pēckontroles pasākumiem pēc laišanas 
apgrozībā.
Ja MDCG iesniedz minētos komentārus, 
ražotājs 30 dienu laikā sniedz atbildes uz 
MDCG komentāriem.
1.c Komisija publisko kopsavilkumu par 
komentāriem, kas iesniegti saskaņā ar 
3. punktu, un atbilstības novērtēšanas 
procedūras iznākumu. Tā neatklāj nedz 
personas datus, nedz arī konfidenciālu 
komercinformāciju.
1.d Šā panta īstenošanas nolūkā Komisija 
izveido tehnisku infrastruktūru 
elektroniskai datu apmaiņai starp 
paziņotajām institūcijām un MDCG.

Or. en

Grozījums Nr. 570
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par pieteikumiem uz atbilstības
novērtēšanu tādām ierīcēm, kas 
klasificētas III klasē, izņemot pieteikumus 
uz esošu sertifikātu papildināšanu vai 
atjaunošanu, paziņotās institūcijas paziņo 
Komisijai. Paziņojumam pievieno 
I pielikuma 19.3. iedaļā minēto lietošanas 

1. Ražotājam dalībvalstu pakļautībā 
jānovērtē III klases medicīnisko ierīču 
atbilstība. Ražotājam jāpierāda jaunās, 
tirgū laistās ierīces medicīniskā un sociāli 
ekonomiskā lietderība. Viņam turklāt 
jāpierāda ierīces uzticamība un 
nekaitīgums. Tas jāpierāda zinātniski un 
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pamācības projektu un 26. pantā minētā 
drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkuma projektu. Paziņotā 
institūcija paziņojumā norāda paredzēto 
dienu, līdz kurai atbilstības novērtēšana 
jāpabeidz. Paziņojumu un tā 
pavaddokumentus Komisija tūlīt nosūta 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupai 
(MDCG).

neatkarīgi.

Or. fr

Grozījums Nr. 571
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no 44. panta 1. punkta 1. daļas 
šī prasība neattiecas uz ierīcēm, kuru 
6. un 7. pantā minētās specifikācijas ir 
publicētas attiecībā uz klīnisko 
novērtējumu un pēc laišanas tirgū veikto 
klīnisko pēckontroli, un ierīcēm, kuru 
sertifikācijas pieteikuma mērķis ir tikai 
papildināt vai atjaunināt esošos 
sertifikātus.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. MDCG 28 dienu laikā no 1. punktā 
minētās informācijas saņemšanas var 
pieprasīt, lai paziņotā institūcija iesniegtu 
kopsavilkumu par provizorisko atbilstības 

svītrots
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novērtējumu pirms sertifikāta 
izsniegšanas. Ja kāds MDCG loceklis vai 
Komisija tā ierosina, MDCG par šādu 
pieprasīšanu lemj saskaņā ar 78. panta 
4. punktā izklāstīto procedūru. MDCG 
pieprasījumā norāda ar veselības 
aizsardzību saistītu zinātniski pamatotu 
iemeslu, kura dēļ konkrētā lieta ir 
izraudzīta provizoriskā atbilstības 
novērtējuma kopsavilkuma iesniegšanai. 
Iesniegšanas sakarā izraugoties konkrētu 
lietu, pienācīgi ņem vērā vienlīdzīgu 
nosacījumu principu.
Piecu dienu laikā pēc tam, kad MDCG 
saņēmis pieprasījumu, paziņotā institūcija 
par to informē ražotāju.

Or. fr

Grozījums Nr. 573
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. MDCG 28 dienu laikā no 1. punktā 
minētās informācijas saņemšanas var 
pieprasīt, lai paziņotā institūcija iesniegtu 
kopsavilkumu par provizorisko atbilstības 
novērtējumu pirms sertifikāta 
izsniegšanas. Ja kāds MDCG loceklis vai 
Komisija tā ierosina, MDCG par šādu 
pieprasīšanu lemj saskaņā ar 78. panta 
4. punktā izklāstīto procedūru. MDCG 
pieprasījumā norāda ar veselības 
aizsardzību saistītu zinātniski pamatotu 
iemeslu, kura dēļ konkrētā lieta ir 
izraudzīta provizoriskā atbilstības 
novērtējuma kopsavilkuma iesniegšanai. 
Iesniegšanas sakarā izraugoties konkrētu 
lietu, pienācīgi ņem vērā vienlīdzīgu 
nosacījumu principu.

svītrots

Piecu dienu laikā pēc tam, kad MDCG 
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saņēmis pieprasījumu, paziņotā institūcija 
par to informē ražotāju.

Or. fr

Grozījums Nr. 574
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MDCG 28 dienu laikā no 1. punktā 
minētās informācijas saņemšanas var 
pieprasīt, lai paziņotā institūcija iesniegtu 
kopsavilkumu par provizorisko atbilstības 
novērtējumu pirms sertifikāta izsniegšanas. 
Ja kāds MDCG loceklis vai Komisija tā 
ierosina, MDCG par šādu pieprasīšanu 
lemj saskaņā ar 78. panta 4. punktā 
izklāstīto procedūru. MDCG pieprasījumā 
norāda ar veselības aizsardzību saistītu 
zinātniski pamatotu iemeslu, kura dēļ 
konkrētā lieta ir izraudzīta provizoriskā 
atbilstības novērtējuma kopsavilkuma 
iesniegšanai. Iesniegšanas sakarā 
izraugoties konkrētu lietu, pienācīgi ņem 
vērā vienlīdzīgu nosacījumu principu.

MDCG 20 dienu laikā no 1. punktā 
minētās informācijas saņemšanas var 
pieprasīt, lai paziņotā institūcija iesniegtu 
kopsavilkumu par provizorisko atbilstības 
novērtējumu pirms sertifikāta izsniegšanas. 
Ja kāds MDCG loceklis vai Komisija tā 
ierosina, MDCG par šādu pieprasīšanu 
lemj saskaņā ar 78. panta 4. punktā 
izklāstīto procedūru. MDCG pieprasījumā 
norāda ar veselības aizsardzību saistītu 
zinātniski pamatotu iemeslu, kura dēļ 
konkrētā lieta ir izraudzīta provizoriskā 
atbilstības novērtējuma kopsavilkuma 
iesniegšanai. Iesniegšanas sakarā 
izraugoties konkrētu lietu, pienācīgi ņem 
vērā vienlīdzīgu nosacījumu principu.

Or. fr

Grozījums Nr. 575
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MDCG 28 dienu laikā no 1. punktā 
minētās informācijas saņemšanas var 
pieprasīt, lai paziņotā institūcija iesniegtu 
kopsavilkumu par provizorisko atbilstības 

Vēlākais 45 dienas pēc XIII pielikuma 
A daļā norādītā klīniskā izvērtējuma 
ziņojuma iesniegšanas MDCG paziņo 
sava zinātniskā novērtējuma rezultātu, 
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novērtējumu pirms sertifikāta 
izsniegšanas. Ja kāds MDCG loceklis vai 
Komisija tā ierosina, MDCG par šādu 
pieprasīšanu lemj saskaņā ar 78. panta 
4. punktā izklāstīto procedūru. MDCG 
pieprasījumā norāda ar veselības 
aizsardzību saistītu zinātniski pamatotu 
iemeslu, kura dēļ konkrētā lieta ir 
izraudzīta provizoriskā atbilstības 
novērtējuma kopsavilkuma iesniegšanai. 
Iesniegšanas sakarā izraugoties konkrētu 
lietu, pienācīgi ņem vērā vienlīdzīgu 
nosacījumu principu.

tostarp XIV pielikumā minēto klīnisko 
pētījumu rezultātus; XIII pielikuma 
B daļā norādīto pēc laišanas tirgū veikto 
klīnisko pēckontroli; I pielikuma 
19.3. iedaļā norādīto lietošanas 
pamācības projektu un 26. pantā minēto 
drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkuma projektu, un ar 
XIII pielikumu saistīto tehnisko 
dokumentāciju. Šajā laikposmā un 
vēlākais 45 dienas pēc minēto dokumentu 
iesniegšanas MDCG var pieprasīt iesniegt 
papildu informāciju, kas nepieciešama 
zinātniskajam novērtējumam. Līdz 
papildu informācijas iesniegšanai minēto 
45 dienu laikposmu aptur. Turpmākie 
MDCG papildu informācijas pieprasījumi 
neaptur laikposmu, kurā MDCG jāsniedz 
zinātniskais novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 576
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MDCG 28 dienu laikā no 1. punktā 
minētās informācijas saņemšanas var 
pieprasīt, lai paziņotā institūcija iesniegtu 
kopsavilkumu par provizorisko atbilstības 
novērtējumu pirms sertifikāta izsniegšanas. 
Ja kāds MDCG loceklis vai Komisija tā 
ierosina, MDCG par šādu pieprasīšanu 
lemj saskaņā ar 78. panta 4. punktā 
izklāstīto procedūru. MDCG pieprasījumā 
norāda ar veselības aizsardzību saistītu 
zinātniski pamatotu iemeslu, kura dēļ 
konkrētā lieta ir izraudzīta provizoriskā 
atbilstības novērtējuma kopsavilkuma 
iesniegšanai. Iesniegšanas sakarā 
izraugoties konkrētu lietu, pienācīgi ņem 

MDCG 28 dienu laikā no 1. punktā 
minētās informācijas saņemšanas var 
pieprasīt, lai paziņotā institūcija iesniegtu 
kopsavilkumu par provizorisko atbilstības 
novērtējumu pirms sertifikāta izsniegšanas. 
Ja kāds MDCG loceklis vai Komisija tā 
ierosina, MDCG par šādu pieprasīšanu 
lemj saskaņā ar 78. panta 4. punktā 
izklāstīto procedūru. MDCG pieprasījumā 
norāda ar veselības aizsardzību saistītu 
zinātniski pamatotu iemeslu, kura dēļ 
konkrētā lieta ir izraudzīta provizoriskā 
atbilstības novērtējuma kopsavilkuma 
iesniegšanai, ņemot vērā šādu sarakstu:
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vērā vienlīdzīgu nosacījumu principu.

a) attiecīgās izstrādājumu kategorijas 
pozitīvo ieguvumu un riska pierādījumu 
līmeņa uzraudzība;
b) CTS izveidei vajadzīgo datu 
apkopošana vai Eiropas Komisijas 
pieprasījums izveidot saskaņotu standarta 
pilnvaru attiecīgās kategorijas 
izstrādājumiem;
c) paziņoto institūciju un citu paziņoto 
institūciju vajadzīgās kompetences 
novērtējums vai apmācības 
nepieciešamība attiecīgās kategorijas 
izstrādājumu jomā;
d) plānoto paziņotās institūcijas 
uzraudzības pasākumu papildināšana;
e) plānoto tirgus uzraudzības pasākumu 
papildināšana;
f) klīnisko ekspertu saraksta rūpīgas 
pārbaudes process;
g) sabiedrības informēšanas kampaņu 
plānošana.

Izraugoties iesniegšanai konkrētu lietu, 
pienācīgi ņem vērā vienlīdzīgu nosacījumu 
principu.

Or. en

Grozījums Nr. 577
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piecu dienu laikā pēc tam, kad MDCG 
saņēmis pieprasījumu, paziņotā institūcija 
par to informē ražotāju.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 578
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piecu dienu laikā pēc tam, kad MDCG 
saņēmis pieprasījumu, paziņotā institūcija 
par to informē ražotāju.

Tūlīt pēc tam, kad MDCG saņēmis 
pieprasījumu, paziņotā institūcija par to 
informē ražotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 579
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. MDCG var iesniegt komentārus par 
provizoriskā atbilstības novērtējuma 
kopsavilkumu, bet ne vēlāk kā 60 dienas 
pēc šā kopsavilkuma iesniegšanas. 
Minētajā periodā un ne vēlāk kā 
30 dienas pēc iesniegšanas MDCG var 
pieprasīt, lai tiktu iesniegta papildu 
informācija, kas zinātniski pamatoti 
nepieciešama paziņotās institūcijas 
provizoriskā atbilstības novērtējuma 
analizēšanai. Cita starpā var pieprasīt 
paraugus vai ražotāja telpu apmeklējumu. 
Šā punkta pirmajā teikumā minētais 
komentāru iesniegšanas periods tiek 
atlikts, līdz ir iesniegta pieprasītā papildu 
informācija. Turpmāki MDCG 
pieprasījumi pēc papildu informācijas nav 
saistīti ar komentāru iesniegšanas perioda 
atlikšanu.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 580
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. MDCG var iesniegt komentārus par 
provizoriskā atbilstības novērtējuma 
kopsavilkumu, bet ne vēlāk kā 60 dienas 
pēc šā kopsavilkuma iesniegšanas. 
Minētajā periodā un ne vēlāk kā 
30 dienas pēc iesniegšanas MDCG var 
pieprasīt, lai tiktu iesniegta papildu 
informācija, kas zinātniski pamatoti 
nepieciešama paziņotās institūcijas 
provizoriskā atbilstības novērtējuma 
analizēšanai. Cita starpā var pieprasīt 
paraugus vai ražotāja telpu apmeklējumu. 
Šā punkta pirmajā teikumā minētais 
komentāru iesniegšanas periods tiek 
atlikts, līdz ir iesniegta pieprasītā papildu 
informācija. Turpmāki MDCG 
pieprasījumi pēc papildu informācijas nav 
saistīti ar komentāru iesniegšanas perioda 
atlikšanu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 581
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. MDCG var iesniegt komentārus par 
provizoriskā atbilstības novērtējuma 
kopsavilkumu, bet ne vēlāk kā 60 dienas
pēc šā kopsavilkuma iesniegšanas. 
Minētajā periodā un ne vēlāk kā 30 dienas
pēc iesniegšanas MDCG var pieprasīt, lai 

3. MDCG var iesniegt pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu par provizoriskā 
atbilstības novērtējuma kopsavilkumu, bet 
ne vēlāk kā 40 dienas pēc šā kopsavilkuma 
iesniegšanas. Ja 40 dienu laikā netiek 
iesniegts neviens atzinums, tas 
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tiktu iesniegta papildu informācija, kas 
zinātniski pamatoti nepieciešama paziņotās 
institūcijas provizoriskā atbilstības 
novērtējuma analizēšanai. Cita starpā var 
pieprasīt paraugus vai ražotāja telpu 
apmeklējumu. Šā punkta pirmajā teikumā 
minētais komentāru iesniegšanas periods 
tiek atlikts, līdz ir iesniegta pieprasītā 
papildu informācija. Turpmāki MDCG
pieprasījumi pēc papildu informācijas nav 
saistīti ar komentāru iesniegšanas perioda 
atlikšanu.

automātiski ir pozitīvs. Minētajā periodā 
un ne vēlāk kā 20 dienas pēc iesniegšanas 
MDCG var pieprasīt, lai tiktu iesniegta 
papildu informācija, kas zinātniski 
pamatoti nepieciešama paziņotās 
institūcijas provizoriskā atbilstības 
novērtējuma analizēšanai. Cita starpā var 
pieprasīt paraugus vai ražotāja telpu 
apmeklējumu. Šā punkta pirmajā teikumā 
minētais komentāru iesniegšanas periods 
tiek atlikts, līdz ir iesniegta pieprasītā 
papildu informācija. Turpmāki MDCG
pieprasījumi pēc papildu informācijas nav 
saistīti ar komentāru iesniegšanas perioda 
atlikšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 582
Nora Berra

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. MDCG var iesniegt komentārus par 
provizoriskā atbilstības novērtējuma 
kopsavilkumu, bet ne vēlāk kā 60 dienas 
pēc šā kopsavilkuma iesniegšanas. 
Minētajā periodā un ne vēlāk kā 
30 dienas pēc iesniegšanas MDCG var 
pieprasīt, lai tiktu iesniegta papildu 
informācija, kas zinātniski pamatoti 
nepieciešama paziņotās institūcijas 
provizoriskā atbilstības novērtējuma 
analizēšanai. Cita starpā var pieprasīt 
paraugus vai ražotāja telpu apmeklējumu. 
Šā punkta pirmajā teikumā minētais 
komentāru iesniegšanas periods tiek 
atlikts, līdz ir iesniegta pieprasītā papildu 
informācija. Turpmāki MDCG 
pieprasījumi pēc papildu informācijas nav 
saistīti ar komentāru iesniegšanas perioda 
atlikšanu.

3. MDCG zinātniskā novērtējuma pamatā 
ir 80.a pantā minētās Zinātniskās 
padomdevējas padomes dokumentācijas 
novērtējums. Ja par konkrēto ierīci 
ražotājs pieprasījis zinātnisko
konsultāciju pēc 82.a pantā minētās 
procedūras, šīs procedūras rezultātu 
iesniedz kopā ar paziņojumu vai uzreiz 
pēc šīs procedūras pabeigšanas. Šā panta 
noteikumu izpildes laikā MDCG un 
Komisija pienācīgi ņem vērā zinātniskās 
konsultācijas rezultātu.
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Or. en

Grozījums Nr. 583
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņotā institūcija pienācīgi apsver 
visus saskaņā ar 3. punktu saņemtos 
komentārus. Tā nosūta Komisijai 
paskaidrojumu par to, kā tie ņemti vērā, 
arī pienācīgu pamatojumu, kāpēc 
saņemtajiem komentāriem nav sekojusi 
rīcība, un galīgo lēmumu par attiecīgo 
atbilstības novērtējumu. Šo informāciju 
Komisija tūlīt nosūta MDCG.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 584
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņotā institūcija pienācīgi apsver 
visus saskaņā ar 3. punktu saņemtos 
komentārus. Tā nosūta Komisijai
paskaidrojumu par to, kā tie ņemti vērā, 
arī pienācīgu pamatojumu, kāpēc 
saņemtajiem komentāriem nav sekojusi 
rīcība, un galīgo lēmumu par attiecīgo 
atbilstības novērtējumu. Šo informāciju 
Komisija tūlīt nosūta MDCG.

4. Paziņotās institūcijas galīgais lēmums 
par atbilstības novērtējumu ir atkarīgs no 
atzinuma, kas sniegts saskaņā ar 
3. punktu. Paziņotā institūcija var sniegt 
komentārus par atzinumu Komisijai, kas
šo informāciju tūlīt nosūta MDCG.

Ja saskaņā ar 3. punktu sniegtais 
atzinums ir negatīvs un pēc tam, kad 
paziņotā institūcija par to nekavējoties ir 
informējusi ražotāju, tā 15 dienu laikā no 
atzinuma saņemšanas var pieprasīt 
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atkārtotu pārbaudi.
MDCG 30 dienu laikā pēc atkārtotas 
pārbaudes pieprasījuma saņemšanas 
nosūta paziņotajai institūcijai galīgo 
atzinumu. Galīgajam atzinumam pievieno 
ziņojumu, kurā sniegts MDCG 
secinājumu pamatojums.
Ja saskaņā ar 3. punktu sniegtais 
atzinums ir pozitīvs, paziņotā institūcija 
var izsniegt sertifikātu. Tomēr, ja pozitīvs 
atzinums ir atkarīgs no īpašu pasākumu 
piemērošanas (piemēram, pēc laišanas 
tirgū veiktās klīniskās pēckontroles plāna 
pielāgošanas vai sertifikācijas ar laika 
ierobežojumu), paziņotā institūcija
izsniedz atbilstības sertifikātu tikai ar 
nosacījumu, ka šie pasākumi ir izpildīti.

Or. fr

Grozījums Nr. 585
Nora Berra

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņotā institūcija pienācīgi apsver 
visus saskaņā ar 3. punktu saņemtos 
komentārus. Tā nosūta Komisijai 
paskaidrojumu par to, kā tie ņemti vērā, 
arī pienācīgu pamatojumu, kāpēc 
saņemtajiem komentāriem nav sekojusi 
rīcība, un galīgo lēmumu par attiecīgo 
atbilstības novērtējumu. Šo informāciju 
Komisija tūlīt nosūta MDCG.

4. Labvēlīga zinātniskā novērtējuma 
gadījumā paziņotā institūcija var turpināt 
sertifikācijas procesu. Tomēr, ja labvēlīgs 
zinātniskais novērtējums ir saistīts ar 
īpašu pasākumu piemērošanu (piemēram, 
pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles plāna pielāgošanu, 
sertifikāciju ar laika ierobežojumu), 
paziņotā institūcija izsniedz atbilstības 
sertifikātu tikai ar nosacījumu, ka šie 
pasākumi ir izpildīti.

Or. en
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Grozījums Nr. 586
Nora Berra

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nelabvēlīga zinātniskā novērtējuma 
gadījumā paziņotā institūcija neizsniedz 
atbilstības sertifikātu. Tomēr paziņotā 
institūcija var iesniegt jaunu informāciju, 
atbildot uz MDCG zinātniskajā 
novērtējumā iekļauto paskaidrojumu.
Pēc ražotāja pieprasījuma Komisija 
organizē uzklausīšanu, kas ļauj apspriest 
nelabvēlīga zinātniskā novērtējuma 
zinātnisko pamatojumu un jebkādu 
darbību, kuru ražotājs var veikt, vai datus, 
kurus var iesniegt, lai kliedētu MDCG 
bažas.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pacientu drošības un sabiedrības 
veselības aizsardzībai to uzskata par 
nepieciešamu, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var noteikt konkrētas ierīču 
kategorijas vai grupas (izņemot III klases
ierīces), uz kurām iepriekš noteiktā periodā 
attiecina 1.–4. punktu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 88. panta 3. punktā.

Ja pacientu drošības un sabiedrības 
veselības aizsardzībai to uzskata par 
nepieciešamu, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var noteikt konkrētas ierīces, ierīču 
kategorijas vai grupas (izņemot 1. punktā 
minētās ierīces), uz kurām iepriekš 
noteiktā periodā attiecina 1.–4. punktu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 588
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pacientu drošības un sabiedrības 
veselības aizsardzībai to uzskata par 
nepieciešamu, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var noteikt konkrētas ierīču 
kategorijas vai grupas (izņemot III klases 
ierīces), uz kurām iepriekš noteiktā periodā 
attiecina 1.–4. punktu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 88. panta 3. punktā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 589
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pacientu drošības un sabiedrības 
veselības aizsardzībai to uzskata par 
nepieciešamu, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var noteikt konkrētas ierīču 
kategorijas vai grupas (izņemot III klases 
ierīces), uz kurām iepriekš noteiktā periodā 
attiecina 1.–4. punktu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 88. panta 3. punktā.

Ja pacientu drošības un sabiedrības 
veselības aizsardzībai to uzskata par 
nepieciešamu, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var noteikt konkrētas ierīču 
kategorijas vai grupas (izņemot III klases 
ierīces), uz kurām iepriekš noteiktā periodā 
attiecina 1. punktu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 590
Nora Berra
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Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ierīce vai tās pamattehnoloģija ir 
jaunieviesums un būtiski ietekmē klīnisko 
praksi vai sabiedrības veselību;

a) tehnoloģisku jauninājumu vai jaunu 
terapeitiskās lietošanas veidu, kas var
būtiski ietekmēt klīnisko praksi vai 
sabiedrības veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 591
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Rezumējumu par komentāriem, kas 
iesniegti saskaņā ar 3. punktu, un 
atbilstības novērtēšanas procedūras 
iznākumu Komisija dara publiski pieejamu. 
Tā neatklāj nedz personas datus, nedz arī 
konfidenciālu komercinformāciju.

6. Atzinumus, kas iesniegti saskaņā ar 
3. punktu, un atbilstības novērtēšanas 
procedūras iznākumu Komisija dara 
publiski pieejamu. Tā neatklāj nedz 
personas datus, nedz arī konfidenciālu 
komercinformāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 592
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Rezumējumu par komentāriem, kas 
iesniegti saskaņā ar 3. punktu, un 
atbilstības novērtēšanas procedūras 
iznākumu Komisija dara publiski pieejamu. 
Tā neatklāj nedz personas datus, nedz arī 
konfidenciālu komercinformāciju.

6. Rezumējumu par komentāriem, kas 
iesniegti saskaņā ar 3. punktu, un 
atbilstības novērtēšanas procedūras 
iznākumu Komisija dara publiski pieejamu. 
Tā neatklāj nedz personas datus, nedz arī 
konfidenciālu rūpniecisko informāciju.
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Or. fr

Grozījums Nr. 593
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta nolūkiem Komisija izveido 
tehnisko infrastruktūru elektroniskai datu 
apmaiņai starp paziņotajām institūcijām un 
MDCG.

7. Šā panta nolūkiem Komisija izveido 
tehnisko infrastruktūru elektroniskai datu 
apmaiņai starp Komisiju, paziņotajām 
institūcijām un MDCG.

Or. fr

Grozījums Nr. 594
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
44. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt kārtību un procedurālos 
aspektus, kas attiecināmi uz provizoriskā 
atbilstības novērtējuma kopsavilkuma 
iesniegšanu un analizēšanu saskaņā ar 
2. un 3. punktu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 595
Mairead McGuinness

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

8. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt kārtību un procedurālos aspektus, 
kas attiecināmi uz provizoriskā atbilstības
novērtējuma kopsavilkuma iesniegšanu 
un analizēšanu saskaņā ar 2. un 
3. punktu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 88. panta 3. punktā.

8. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt kārtību un procedurālos aspektus, 
kas attiecināmi uz šā panta piemērošanu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Paziņoto institūciju un par paziņotajām 

institūcijām atbildīgo valsts iestāžu 
salīdzinošās vērtēšanas pārbaudes

1. MDCG nodrošina:
a) paziņoto institūciju sākotnējā 
novērtējuma, kvalifikācijas, paziņošanas 
un uzraudzības pielīdzināšanu;
b) par III klases ierīcēm atbildīgās 
paziņotās institūcijas kvalitātes un 
kompetences uzturēšanas un šo institūciju 
novērtējuma uzraudzību;
c) par paziņotajām institūcijām atbildīgo 
valsts iestāžu veiktos paziņošanas un 
uzraudzības pasākumus, izmantojot 
28. panta 8. punktā minēto salīdzinošo 
izvērtēšanu.
2. Lai īstenotu 1. punkta a) apakšpunktā
minēto mērķi, MDCG:
a) rīcībā ir pietiekams kompetentu 
darbinieku skaits, kuriem ir atbilstības 
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novērtēšanas institūciju un paziņoto 
institūciju novērtēšanai vajadzīgā 
kvalifikācija; vismaz divi šādi eksperti un 
Komisijas pārstāvji piedalās apvienoto 
novērtēšanas grupu veiktajā atbilstības 
novērtēšanas institūciju vērtēšanā 
saskaņā ar 32. panta 3. punktu un 
paziņoto institūciju vērtēšanā saskaņā ar 
35. panta 4. punktu;
b) pārskata apvienotās novērtēšanas 
grupas atzinumu par novērtējuma 
ziņojumu un paziņojuma projektu 
saskaņā ar 32. panta 6. punktu un sniedz 
pozitīvu vai negatīvu ieteikumu; šo 
ieteikumu iesniedz Komisijai un valsts 
iestādei, kas atbild par paziņotajām 
institūcijām;
c) izstrādā saviem ekspertiem precīzas 
kvalifikācijas prasības atbilstības 
novērtējuma institūciju un paziņoto 
institūciju novērtēšanas jomā;
d) izstrādā paziņotajām institūcijām un 
paziņoto institūciju veiktajiem 
uzdevumiem piemērojamus saskaņotus 
noteikumus, kurus piemēro un kuru 
izpildi uzrauga, veicot atbilstības 
novērtēšanas institūciju sākotnējo 
novērtējumu un uzraugot to iecelšanu par 
paziņotajām institūcijām; šajos 
noteikumos ir:
i) priekšnosacījumi attiecībā uz 
novērtēšanu un institūcijas paziņošanu, 
tostarp prasības attiecībā uz tās struktūru, 
kvalitātes vadības sistēmu un procesiem;
ii) prasības par vajadzīgajiem resursiem, 
tostarp par kvalifikāciju un apmācību;
iii) īpašas prasības, ko piemēro III klases 
ierīču paziņoto iestāžu revidentiem un 
tehniskajiem ekspertiem;
iv) īpašas prasības pārbaužu 
laboratorijām, tostarp apakšuzņēmējiem;
v) konkrētas prasības attiecībā uz 
zināšanām par sterilizēšanas procesiem; 
bioloģisko saderību; ierīcēm, kurās ir 
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cilvēkcilmes zāles, audi un šūnas; klīnisko 
izvērtēšanu;
vi) prasības attiecībā uz neatkarību, 
taisnīgumu un konfidencialitāti;
vii) precīzi noteikumi attiecībā uz paziņoto 
institūciju veikto ražotāju un citu 
uzņēmumu sākotnējo novērtējumu un 
uzraudzības novērtējumu, iekļaujot 
konkrētus un atbilstīgus noteikumus par 
III klases ierīču un jaunu ierīču 
novērtēšanu;
viii) paziņoto institūciju veikto ražotāju 
uzraudzības novērtējumu biežums, ko veic 
regulāri un vismaz reizi gadā — III klases 
medicīnisko ierīču ražotājiem;
ix) uzraudzības novērtējumu tvērums, 
tostarp prasība veikt novērtējumus uz 
vietas, aptverot arī kvalitātes vadības 
sistēmas, tostarp vigilanci, tipa 
apstiprinājuma derīguma pārbaudi un 
izstrādes dokumentācijas pārbaudes 
sertifikātus, klīniskos novērtējumus un 
plānus uzraudzībai pēc laišanas tirgū;
x) uzraudzības novērtējumu noteikumi un 
kritēriji; pamatotu aizdomu gadījumā 
šādu novērtējumu galvenokārt veic bez 
brīdinājuma;
xi) noteikumi attiecībā uz paziņojumu 
ierobežošanu vai atsaukšanu;
xii) noteikumi par strīdu izšķiršanas 
procedūru ja tiek apstrīdēts negatīvs 
ieteikums pēc sākotnējā novērtējuma vai 
paziņojuma ierobežojums vai 
noraidījums.
3. Lai īstenotu 1. punkta b) apakšpunktā 
minēto mērķi, trīs gadus pēc paziņotās 
institūcijas paziņošanas un pēc tam ik pēc 
trim gadiem MDCG un saskaņā ar 
32. panta 3. un 4. punktā aprakstīto 
procedūru izveidotā apvienotā 
novērtēšanas grupa, veic novērtēšanu, lai 
noteiktu, vai paziņotā institūcija joprojām 
atbilst VI pielikuma prasībām. Ja ir 
pamatotas bažas, vai kāda no paziņotajām 
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institūcijām joprojām atbilst VI pielikuma 
prasībām, MDCG šajā punktā aprakstīto 
novērtēšanas procedūru pēc Komisijas vai 
kādas dalībvalsts pieprasījuma var sākt 
jebkurā brīdī. Paziņotajām institūcijām, 
kas atbild par III klases ierīcēm, šo 
novērtējumu veic katru gadu, cita starpā 
iekļaujot paziņotās institūcijas veiktās 
izstrādes dokumentācijas pārbaudes 
paraugu pārskatīšanu, lai pārbaudītu, vai 
šo institūciju darbības kvalitāte un 
kompetence joprojām atbilst prasībām, ko 
piemēro attiecībā uz III klases 
medicīnisko ierīču novērtēšanu.
4. Lai īstenotu 1. punkta c) apakšpunktā
minēto mērķi, MDCG izstrādā precīzus 
noteikumus par paziņoto institūciju 
atbildīgo valsts iestāžu salīdzinošo 
izvērtējumu saskaņā ar 28. panta 8. 
punktu. Šos noteikumus obligāti piemēro 
salīdzinošajiem izvērtējumiem, ko saskaņā 
ar 28. panta 8. punktā paredzēto gada
pārbaužu plānu ik pēc diviem gadiem 
veic, izvērtējot par paziņotajām 
institūcijām atbildīgās valsts iestādes.
5. Par paziņotajām institūcijām atbildīgo 
valsts iestāžu salīdzinošajā vērtēšanā, ko 
veic saskaņā ar 28. panta 8. punktu, 
piedalās MDCG locekļi un vismaz viens 
Komisijas pārstāvis.
6. MDCG izstrādā precīzas prasības, ko 
piemēro tās veiktās revīzijas ekspertu 
kvalifikācijai, kuri piedalās par 
paziņotajām institūcijām atbildīgo valsts 
iestāžu salīdzinošajā vērtēšanā, ko veic 
saskaņā ar 28. panta 8. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Nora Berra

Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Paziņojums pirms laišanas tirgū

1. Par pieteikumiem uz atbilstības 
novērtēšanu tādām ierīcēm, kas 
klasificētas III klasē, izņemot pieteikumus 
uz esošu sertifikātu papildināšanu vai 
atjaunošanu, paziņotās institūcijas paziņo 
Komisijai. Šiem paziņojumiem pievieno 
I pielikuma 19.3. iedaļā minēto lietošanas 
pamācības projektu un 26. pantā minētā 
drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkuma projektu. Paziņotā 
institūcija paziņojumos norāda paredzēto 
dienu, līdz kurai atbilstības novērtēšana 
jāpabeidz. Paziņojumu un tā 
pavaddokumentus Komisija tūlīt nosūta 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupai 
(MDCG).
2. Komisija ir tiesīga pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 89. pantu, lai 
paplašinātu to ierīču piemērošanas jomu, 
par kurām jāpaziņo pirms laišanas tirgū, 
kā norādīts 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 44. panta 1. punktā un 5. punkta pirmajā daļā paredzētais paziņojums 
pirms laišanas tirgū būtu jāietver jaunā pantā, lai Komisijas rīcībā būtu zināšanas par tirgu 
un tā varētu veikt tirgus uzraudzību.

Grozījums Nr. 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Paziņoto institūciju un kompetento valsts 

iestāžu kontroles procedūra
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1. Medicīnisko ierīču koordinācijas 
grupai jānodrošina paziņoto institūciju 
kvalifikācijas pirmā novērtējuma, 
paziņošanas un pārraudzības 
standartizācija, kā arī kompetento valsts 
iestāžu paziņojuma un pārraudzības 
darbību salīdzinājums.
2. Lai izpildītu 1. punktā minētos 
mērķus — kompetento valsts iestāžu 
standartizāciju — medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupai jāievieš skaidri 
noteikumi par kompetento valsts iestāžu 
28. panta 8. punktā minēto salīdzinošo 
vērtēšanu. Šie noteikumi būs obligāti 
visām salīdzinošajām vērtēšanām, kas 
kompetentajām valsts iestādēm saskaņā ar 
28. panta 8. punktā noteikto gada plānu 
jāveic ik pēc diviem gadiem.
3. Saskaņā ar 28. panta 8. punktu šajā 
kompetento valsts iestāžu salīdzinošajā 
vērtēšanā jāpiedalās medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupas dalībniekiem.
4. Medicīnisko ierīču koordinācijas 
grupai jānosaka precīzas prasības 
revīzijas ekspertiem, kas piedalīsies 
28. panta 8. punktā minētajā savstarpējā 
vērtēšanā.
5. Lai izpildītu 1. punktā minētos 
mērķus — paziņoto institūciju 
standartizāciju — medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupā jābūt ekspertiem, kas 
kvalificēti atbilstības novērtēšanas 
struktūru un paziņoto institūciju 
novērtēšanai. Vismaz diviem no šiem 
ekspertiem apvienotajā novērtēšanas 
grupā jābūt kvalificētiem 32. panta 
3. punktā minētajā atbilstības 
novērtēšanas institūciju novērtēšanā un 
35. panta 4. punktā minētajā paziņoto 
institūciju novērtēšanā.
6. Lai izpildītu 1. punktā minētos 
mērķus — paziņoto institūciju 
standartizāciju — medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupai jāizveido detalizētas 
kvalifikācijas prasības ekspertiem, kas 
kvalificēti atbilstības novērtēšanas 
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institūciju un paziņoto institūciju 
novērtēšanai.
7. Saskaņā ar 32. panta 6. punktu 
medicīnisko ierīču koordinācijas grupai 
jāpārbauda apvienotās novērtēšanas 
grupas atzinums attiecībā uz paziņojuma 
novērtējuma ziņojumu un projektu un 
jāsniedz pozitīvs vai negatīvs ieteikums. 
Šis ieteikums jāsniedz arī Komisijai un 
kompetentajām valsts iestādēm.
8. Lai izpildītu 1. punktā minēto mērķi, 
turpmāk medicīnisko ierīču koordinācijas 
grupai jāizstrādā obligāti, detalizēti 
noteikumi par atbilstības novērtēšanas 
struktūru novērtējumu un jāpiemēro tie 
paziņotajām institūcijām.
Šajos noteikumos jāietver
a) nosacījumi paziņoto institūciju 
novērtēšanai un paziņošanai, kas ietver
– prasības attiecībā uz to organizāciju, 
kvalitāti, vadības sistēmu un procesiem,
– prasības attiecībā uz nepieciešamajiem 
resursiem, tai skaitā kvalifikāciju un 
specializēto izglītību,
– īpašas prasības attiecībā uz paziņoto 
institūciju revidentiem un tehniskās 
pārbaudes veicējiem,
– īpašas prasības attiecībā uz 
laboratorijām un apakšuzņēmējiem,
– prasības attiecībā uz neatkarību, 
objektivitāti un konfidencialitāti;
b) detalizēti noteikumi par pirmo 
novērtējumu un pārraudzības 
novērtējumu:
– pārraudzības novērtējumi jāveic 
regulāri — vismaz vienreiz gadā.
– pārraudzības novērtējumi jāveic uz 
vietas un tajos jāietver kvalitātes 
pārvaldības sertifikātu novērtējums, tipa 
pārraudzība un dokumentācija (Design-
Dossier), klīniskās pārbaudes un tirgus 
pārraudzība pēc ieviešanas; īpaša 
uzmanība jāpievērš III klases ierīcēm un 
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jaunām ierīcēm.
c) noteikumi un kritēriji attiecībā uz 
pārraudzības novērtējumiem pamatotu 
šaubu gadījumā; šādi novērtējumi jāveic 
bez iepriekšējas paziņošanas;
d) noteikumi par lēmumu ierobežošanu 
un atcelšanu;
e) noteikumi par arbitrāžas procedūru, ja 
nav vienprātības par sākotnējā 
novērtējumā iegūtu negatīvu ieteikumu 
vai lēmuma ierobežošanu vai atcelšanu.

Or. de


