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Grozījums Nr. 599
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. cs

Grozījums Nr. 600
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pirms jebkura sertifikāta izsniegšanas 
par novērtēšanu atbildīgajai paziņotajai 
institūcijai jāņem vērā šīs regulas 
59. panta 4. punktā paredzētā klīniskā 
pētījuma ziņojuma, ja tāds ir, rezultāti.
Sertifikāti, ko saskaņā ar VIII, IX un 
X pielikumu ir izsniegušas paziņotās 
institūcijas, ir kādā no oficiālajām 
Savienības valodām, ko nosaka dalībvalsts, 
kurā paziņotā institūcija ir nodibināta, bet, 
ja valsts to nav noteikusi, — kādā no 
oficiālajām Savienības valodām, kas ir 
pieņemama paziņotajai institūcijai. 
Sertifikātu satura minimums ir izklāstīts 
XII pielikumā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 601
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kamēr nav beidzies atbilstības 
sertifikātu derīguma termiņš, attiecīgajai 
paziņotajai institūcijai vismaz reizi gadā 
jāveic nepieteikta inspekcija tās 
medicīniskās ierīces ražošanas vietā, par 
kuras novērtēšanu tā ir atbildīga. Šī 
nepieteiktā inspekcija paredz, ka ražotājs 
nav informēts par šīs inspekcijas 
iespējamo datumu un laiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 602
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja paziņotā institūcija konstatē, ka 
ražotājs vairs neatbilst šīs regulas 
prasībām, tā, ņemot vērā samērīguma 
principu, izsniegto sertifikātu aptur vai 
anulē, vai tam noteic ierobežojumus, ja 
vien atbilstība šādām prasībām netiek 
nodrošināta ar attiecīgu koriģējošu 
pasākumu, ko ražotājs veicis paziņotās 
institūcijas noteiktā atbilstīgā termiņā. 
Paziņotā institūcija savu lēmumu pamato.

3. Ja paziņotā institūcija konstatē, ka 
ražotājs vairs neatbilst šīs regulas 
prasībām, tā, ņemot vērā samērīguma 
principu, izsniegto sertifikātu aptur vai 
anulē, vai tam noteic ierobežojumus, ja 
vien atbilstība šādām prasībām netiek 
nodrošināta ar attiecīgu koriģējošu 
pasākumu, ko ražotājs veicis paziņotās 
institūcijas noteiktā atbilstīgā termiņā. 
Paziņotā institūcija savu lēmumu pamato
un par to paziņo to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuru teritorijā 
medicīniskā ierīce tiek ražota un laista 
tirgū, Eiropas Komisijai un MDCG.
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Or. fr

Grozījums Nr. 603
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību, 
groza vai papildina sertifikātu satura 
minimumu, kas izklāstīts XII pielikumā.

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
88. pantu pieņemt īstenošanas aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību, 
groza vai papildina sertifikātu satura 
minimumu, kas izklāstīts XII pielikumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 604
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tā informē to dalībvalstu kompetentās 
iestādes, kurās attiecīgā medicīniskā 
ierīce tiek ražota un laista tirgū, kā arī 
Komisiju un MDCG.

Or. fr

Grozījums Nr. 605
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 42. panta, jebkura 1. Atkāpjoties no 42. panta, jebkura 
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kompetentā iestāde pēc pienācīgi pamatota 
pieprasījuma var atļaut attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā laist tirgū vai nodot 
ekspluatācijā tādu atsevišķu ierīci, attiecībā 
uz kuru nav veiktas 42. pantā minētās 
procedūras un kuras izmantošana ir 
sabiedrības veselības vai pacientu drošības 
interesēs.

kompetentā iestāde pēc pienācīgi pamatota 
pieprasījuma var atļaut attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā laist tirgū vai nodot 
ekspluatācijā tādu atsevišķu ierīci, kuru ir 
apstiprinājusi Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupa un attiecībā uz kuru 
nav veiktas 42. pantā minētās procedūras,
un kuras izmantošana ir sabiedrības 
veselības vai pacientu drošības interesēs.
Šo izņēmumu var izmantot tikai, ja 
paredzētajā laikposmā ražotājs iesniedz 
kompetentajai iestādei pieprasītos 
klīniskos datus.

Or. de

Grozījums Nr. 606
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šāda atļauja neattiecas uz izmantošanu 
tikai vienam pacientam, dalībvalsts par 
jebkuru lēmumu, ar kuru kādu ierīci atļauj 
laist tirgū vai nodot ekspluatācijā saskaņā 
ar 1. punktu, informē Komisiju un citas 
dalībvalstis.

2. Ja šāda atļauja neattiecas uz izmantošanu 
tikai vienam pacientam, dalībvalsts par 
jebkuru lēmumu, ar kuru kādu ierīci atļauj 
laist tirgū vai nodot ekspluatācijā saskaņā 
ar 1. punktu, informē Komisiju, par 
attiecīgās medicīniskās ierīces 
novērtēšanu atbildīgo paziņoto institūciju, 
MDCG un citas dalībvalstis.

Or. fr

Grozījums Nr. 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc kādas dalībvalsts lūguma, ja tas svītrots
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atbilst sabiedrības veselības vai pacientu 
drošības interesēm vairākās dalībvalstīs, 
Komisija ar īstenošanas aktiem var uz 
noteiktu termiņu pagarināt tādas atļaujas 
derīgumu Savienības teritorijā, ko kāda 
dalībvalsts piešķīrusi saskaņā ar 
1. punktu, un paredzēt nosacījumus, ar 
kādiem ierīci var laist tirgū vai nodot 
ekspluatācijā. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā.
Pienācīgi pamatotu ar cilvēku veselību un 
drošību saistītu nenovēršamu un 
steidzamu iemeslu gadījumā Komisija 
pieņem īstenošanas aktus, kas saskaņā ar 
88. panta 4. punktā minēto procedūru 
jāpiemēro nekavējoties.

Or. pl

Pamatojums

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Grozījums Nr. 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) verificēt, ka parastos lietošanas 
apstākļos ierīces ir projektētas, ražotas un 
iepakotas tā, lai tās būtu piemērotas vienam 

a) verificēt, ka parastos lietošanas 
apstākļos ierīces ir projektētas, ražotas un 
iepakotas tā, lai tās būtu piemērotas vienam 
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vai vairākiem konkrētiem medicīniskās 
ierīces uzdevumiem, kas minēti 2. panta 1. 
punkta 1. apakšpunktā, un lai tām būtu 
paredzētā veiktspēja, ko detalizēti 
aprakstījis ražotājs;

vai vairākiem konkrētiem medicīniskās 
ierīces uzdevumiem, kas minēti 2. panta 
1. punkta 1. apakšpunktā, un lai tām būtu 
paredzētā veiktspēja, ko detalizēti 
aprakstījis ražotājs vai sponsors;

Or. de

Grozījums Nr. 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Klīniskos pētījumus plāno un veic tā, lai 
būtu nodrošināta klīniskajā pētījumā 
līdzdalīgo pētāmo personu tiesību, drošības 
un labjutības aizsardzība un šajā pētījumā 
iegūto datu ticamība un noturība.

3. Klīniskos pētījumus plāno un veic tā, lai 
būtu nodrošināta klīniskajā pētījumā 
līdzdalīgo pētāmo personu tiesību, drošības 
un labjutības aizsardzība un šajā pētījumā 
iegūto datu ticamība un noturība. Klīniskos 
pētījumus nedrīkst veikt, ja ar tiem 
saistītie riski ir lielāki par medicīniskās 
ierīces iespējamiem ieguvumiem.
Dalībvalstīm ir jābūt tiesībām aizliegt 
konkrētu ierīču grupu klīniskos pētījumus 
vai pētniecības jomas vai arī pieprasīt 
ievērot konkrētus nosacījumus.
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Or. de

Grozījums Nr. 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniska pētījuma sponsors dalībvalstij(-
īm), kurā(-s) pētījums veicams, iesniedz 
pieteikumu, pievienojot XIV pielikuma 
II nodaļā minēto dokumentāciju. Sešu
dienu laikā no pieteikuma saņemšanas 
attiecīgā dalībvalsts paziņo sponsoram, vai 
klīniskais pētījums ir šīs regulas darbības 
jomā un vai pieteikums uzskatāms par 
pilnīgu.

Klīniska pētījuma sponsors dalībvalstij(-
īm), kurā(-ās) pētījums veicams, iesniedz 
pieteikumu, pievienojot XIV pielikuma 
II nodaļā minēto dokumentāciju.
Četrpadsmit dienu laikā no pieteikuma 
saņemšanas attiecīgā dalībvalsts paziņo 
sponsoram, vai klīniskais pētījums ir šīs 
regulas darbības jomā un vai pieteikums 
uzskatāms par pilnīgu.

Or. de

Grozījums Nr. 612
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pētījums veicams vairāk nekā vienā 
dalībvalstī un starp tām nav vienprātības 
par to, vai klīniskais pētījums būtu 
jāapstiprina, attiecīgās dalībvalstis 
mēģina panākt vienošanos. Ja vienošanās 
nav panākta, Eiropas Komisija pēc 
attiecīgo dalībvalstu uzklausīšanas 
pieņem lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Ziņotājas dalībvalsts lēmums ir saistošs citām dalībvalstīm. Var gadīties, ka ziņotāja 
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dalībvalsts atbalsta klīniska pētījuma veikšanu, taču iestādes un ētikas komitejas vairākumā 
attiecīgo dalībvalstu to neatbalsta. Pat ja iestādes un ētikas komitejas kopīgi strādā, lai 
panāktu vienošanos, ir jābūt risinājumam konfliktu gadījumā. Komisija ir pārskatatbildīga
saistībā ar EP un Padomes kontroli, tādēļ tā ir atbilstošāk pilnvarota pieņemt šādu lēmumu 
nekā ziņotāja dalībvalsts.

Grozījums Nr. 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina klīniskā 
pētījuma pārtraukšanu, atcelšanu vai 
pārtraukšanu uz laiku, ja ir veikti jauni 
zinātniskie atklājumi, saskaņā ar kuriem 
kompetentās iestādes vairs neapstiprina 
šādu klīnisko pētījumu, vai ja ētikas 
komiteja tam vairs nesniedz savu 
piekrišanu.

Or. de
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Pamatojums

Jauni zinātniskie atklājumi un sasniegumi var būt iemesls tam, ka klīniskais pētījums vairs 
nav nepieciešams. Šādā gadījumā kompetentajām iestādēm ir jābūt tiesīgām šo klīnisko 
pētījumu pārtraukt.

Grozījums Nr. 615
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
51. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz pētāmām ierīcēm, kas 
klasificētas III klasē, un implantējamām 
ierīcēm vai ilgtermiņa invazīvām ierīcēm, 
kas klasificētas IIa vai IIb klasē, tiklīdz 
attiecīgā dalībvalsts sponsoram ir 
paziņojusi, ka sniedz apstiprinājumu;

a) tiklīdz attiecīgā dalībvalsts sponsoram ir 
paziņojusi, ka sniedz apstiprinājumu;

Or. de

Grozījums Nr. 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
51. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz pētāmām ierīcēm, kas nav 
a) punktā minētās ierīces, tūlīt pēc 
pieteikuma iesniegšanas dienas, ja tā ir 
nolēmusi attiecīgā dalībvalsts un ja ir 
sniegti pierādījumi, ka klīniskā pētījuma 
pētāmajām personām ir nodrošināta 
tiesību, drošības un labjutības 
aizsardzība;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
51. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ētikas komiteja
Klīnisko pētījumu var atļaut tikai tad, ja 
neatkarīga ētikas komiteja šo klīnisko 
pētījumu ir novērtējusi pozitīvi. Ētikas 
komiteja ņem vērā medicīnisko 
iespējamību, pētāmo personu 
apstiprināšanu, kad tie ir saņēmuši 
pilnīgu informāciju par iespējamiem 
riskiem un apdraudējumiem, kas ir saistīti 
ar klīnisko pētījumu, kā arī pētniecības 
iestāžu un pētnieku piemērotību.
Ētikas komitejas uzdevums ir arī aizsargāt 
pētāmo personu, lietotāju un trešo 
personu tiesības, labklājību un drošību. 
Šai komitejai ir jābūt neatkarīgai no 
pētījuma, tā sponsora un jebkādas citas 
ietekmes. Komitejai ir jāievēro gan valsts, 
gan starptautiskie standarti.
Ētikas komitejas sastāvā ir atbilstošs 
skaits locekļu, kam ir piemērota 
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kvalifikācija. Turklāt ētikas komitejā 
jābūt arī pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem.

Or. de

Pamatojums

Jāizstrādā skaidri ētikas komitejas regulējumi, kas attiecas uz tādiem klīniskajiem pētījumiem, 
kuri ir saistīti ar medicīniskajām ierīcēm. Būtu lietderīgi, ja attiecībā uz medicīniskajām 
ierīcēm ētikas komitejas standarti tiktu saskaņoti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskiem izmēģinājumiem galīgo redakciju un ar Direktīvas 
2001/20/EK atcelšanu.

Grozījums Nr. 619
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personām, kas 
novērtē pieteikumu, nav interešu konfliktu 
un ka tās nav atkarīgas no sponsora, no 
iestādes(-ēm), kura(-s) ir pētījuma norises 
vieta(-s), un no attiecīgajiem pētniekiem, 
kā arī ir brīvas no jebkādas citas nevēlamas 
ietekmes.

Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kas 
novērtē pieteikumu, nav atkarīgas no 
sponsora un no attiecīgajiem pētniekiem, 
kā arī ir brīvas no jebkādas citas nevēlamas 
ietekmes.

Or. fr

Grozījums Nr. 620
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka novērtēšanu 
kopīgi veic piemērots skaits tādu personu, 
kurām pa visām kopā ir vajadzīgā 
kvalifikācija un pieredze. Novērtējumā tiek 

Dalībvalstis nodrošina, ka novērtēšanu 
kopīgi veic piemērots skaits tādu personu, 
kurām visām kopā ir vajadzīgā 
kvalifikācija un pieredze. Novērtējumā tiek 
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ņemts vērā vismaz vienas tādas personas 
viedoklis, kuras galveno interešu lauks nav 
zinātne. Tiek ņemts vērā vismaz viena 
pacienta viedoklis.

ņemts vērā vismaz vienas tādas personas 
viedoklis, kuras galveno interešu lauks nav 
zinātne. Tiek ņemts vērā pacientu
viedoklis.

Vērtētāju saraksts būtu jādara pieejams 
sponsoram.

Or. en

Grozījums Nr. 621
Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka novērtēšanu 
kopīgi veic piemērots skaits tādu personu, 
kurām pa visām kopā ir vajadzīgā 
kvalifikācija un pieredze. Novērtējumā tiek 
ņemts vērā vismaz vienas tādas personas 
viedoklis, kuras galveno interešu lauks nav 
zinātne. Tiek ņemts vērā vismaz viena 
pacienta viedoklis.

Dalībvalstis nodrošina, ka novērtēšanu 
kopīgi veic piemērots skaits tādu personu, 
kurām visām kopā ir vajadzīgā 
kvalifikācija un pieredze. Novērtējumā tiek 
ņemts vērā vairāk nekā vienas tādas 
personas viedoklis, kuras galveno interešu 
lauks nav zinātne. Tiek ņemts vērā vismaz 
viena pacienta viedoklis.

Or. en

Pamatojums

Ar viena pacienta viedokli nepietiek, jo vienam pacientam nav viegli pārstāvēt visu pētījumā 
iesaistīto pacientu viedokļus.

Grozījums Nr. 622
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
51. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību un 

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
88. pantu pieņemt īstenošanas aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību un 
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vispārējās reglamentējuma pārmaiņas, 
groza vai papildina prasības attiecībā uz 
XIV pielikuma II nodaļai atbilstošo 
dokumentāciju, kas jāiesniedz kopā ar 
klīniskā pētījuma pieteikumu.

vispārējās reglamentējuma pārmaiņas, 
groza vai papildina prasības attiecībā uz 
XIV pielikuma II nodaļai atbilstošo 
dokumentāciju, kas jāiesniedz kopā ar 
klīniskā pētījuma pieteikumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā 
un to un Komisijas starpā atbilstoši 
56. pantam;

b) informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā 
un to un Komisijas starpā atbilstoši 
56. pantam; visi būtiskie jaunumi attiecībā 
uz pētījumu būtu jāiekļauj datubāzē, 
piemēram, dalībvalstu veiktie pasākumi, 
lai izbeigtu, uz laiku pārtrauktu vai 
mainītu pētījumu, kā arī atjaunināta 
informācija par ieguvuma un riska 
attiecību vai jebkādiem neatliekami 
veiktiem drošuma pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 624
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) klīnisko pētījumu ziņojumiem, kurus 
saskaņā ar 58. panta 5. punktu ir 
iesnieguši sponsori;

Or. en
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Pamatojums

Jāprecizē, ka klīnisko pētījumu ziņojumi ir daļa no informācijas, kas pieejama sabiedrībai un 
veselības aprūpes speciālistiem. Šie grozījumi nodrošina, ka var atrast zināmu saistību ar 
klīnisko izmēģinājumu sarunu iespējamo iznākumu.

Grozījums Nr. 625
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 
sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
sakarā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [../..] 
[..] pantu. Izņemot 52. pantā minēto 
informāciju, elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija ir 
pieejama tikai dalībvalstīm un Komisijai.

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 
sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
saistībā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [../..] 
[..] pantu, un ar Eiropas Medicīnas ierīču 
datubanku (Eudamed), kas izveidota ar 
Komisijas Lēmumu Nr. 2010/227/ES. 
Izņemot 52. pantā minēto informāciju, 
elektroniskajā sistēmā apkopotā un 
apstrādātā informācija ir pieejama tikai 
dalībvalstīm un Komisijai.

Or. fr

Pamatojums

Jāmin arī elektroniskās sistēmas sadarbspēja ar Eiropas Medicīnas ierīču datubanku 
(Eudamed).

Grozījums Nr. 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 
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sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
sakarā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [../..] 
[..] pantu. Izņemot 52. pantā minēto 
informāciju, elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija ir 
pieejama tikai dalībvalstīm un Komisijai.

sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
saistībā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [../..] 
[..] pantu. Izņemot 52. pantā minēto 
informāciju, elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija ir 
pieejama dalībvalstīm un Komisijai.
Komisija nodrošina arī veselības aprūpes 
speciālistu un pacientu piekļuvi minētajai 
elektroniskajai sistēmai. Saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001 ir 
jānodrošina publiska piekļuve datubāzes 
datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 627
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
noteikts, kāda cita elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija par 
klīniskajiem pētījumiem ir publiski 
pieejama, lai būtu iespējama sadarbspēja ar 
ES datubāzi, ko izmanto sakarā ar 
klīniskajiem izmēģinājumiem ar cilvēkiem 
paredzētām zālēm un kas izveidota saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. [../..] pantu. Piemēro 
52. panta 3. un 4. punktu.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
88. pantu pieņemt īstenošanas aktus, kuros 
noteikts, kāda cita elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija par 
klīniskajiem pētījumiem ir publiski 
pieejama, lai būtu iespējama sadarbspēja ar 
ES datubāzi, ko izmanto sakarā ar 
klīniskajiem izmēģinājumiem ar cilvēkiem 
paredzētām zālēm un kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [../..]. Piemēro 52. panta 
3. un 4. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 628
Rebecca Taylor

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

3. Gada laikā no klīniska pētījuma beigām 
sponsors attiecīgajām dalībvalstīm iesniedz 
klīniskā pētījuma rezultātu apkopojumu, 
ko noformē kā XIV pielikuma I nodaļas 
2.7. iedaļā minēto klīniskā pētījuma 
ziņojumu. Ja zinātnisku apsvērumu dēļ 
gada laikā klīniskā pētījuma ziņojumu 
iesniegt nav iespējams, to iesniedz, tiklīdz 
tas kļuvis pieejams. Šajā gadījumā 
XIV pielikuma II nodaļas 3. iedaļā
minētajā klīnisko pētījumu plānā kopā ar 
paskaidrojumu norāda laiku, kad klīniskā 
pētījuma rezultāti tiks iesniegti.

3. Gada laikā no klīniskā pētījuma beigām 
sponsors attiecīgajām dalībvalstīm iesniedz 
klīniskā pētījuma rezultātus, ko noformē 
kā XIV pielikuma I nodaļas 
2.7. apakšpunktā minēto klīniskā pētījuma 
ziņojumu. Ja zinātnisku apsvērumu dēļ 
gada laikā klīniskā pētījuma ziņojumu 
iesniegt nav iespējams, to iesniedz, tiklīdz 
tas kļuvis pieejams. Šajā gadījumā 
XIV pielikuma II nodaļas 3. punktā
minētajā klīnisko pētījumu plānā kopā ar 
paskaidrojumu norāda laiku, kad klīniskā 
pētījuma rezultāti tiks iesniegti.

Or. en

Pamatojums

Lai gan klīniskās veiktspējas pētījuma ziņojums ir izstrādāts kā kopsavilkums, ražotājiem 
jāsaprot, ka šis ziņojums būs daļa no publiski pieejamās informācijas.

Grozījums Nr. 629
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izmantojot 53. pantā minēto elektronisko 
sistēmu, tāda klīniska pētījuma sponsors, 
ko veic vairākās dalībvalstīs, 51. panta 
nolūkā var iesniegt vienotu pieteikumu, 
kuru pēc saņemšanas elektroniski nosūta 
attiecīgajām dalībvalstīm.

1. Izmantojot 53. pantā minēto elektronisko 
sistēmu, klīniska pētījuma sponsors 
51. panta nolūkā var iesniegt pieteikumu, 
kuru pēc saņemšanas elektroniski nosūta 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Iespējai iesniegt dokumentus, izmantojot datubāzi, jābūt nodrošinātai visu pētījumu gadījumā, 
pat ja pētījums tiek veikts tikai vienā dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 630
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) koordinētā novērtējuma rezultātus 
konstatē ziņojumā, kas citām attiecīgajām 
dalībvalstīm jāņem vērā, lemjot par 
sponsora pieteikumu saskaņā ar 51. panta 
5. punktu.

b) koordinētā novērtējuma rezultātus 
iekļauj ziņojumā, kas citām attiecīgajām 
dalībvalstīm jāapstiprina, lemjot par 
sponsora pieteikumu saskaņā ar 51. panta 
5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) jauni konstatējumi attiecībā uz jebkuru 
a)–c) punktā minēto gadījumu.

d) jauni konstatējumi attiecībā uz jebkuru 
a)–c) apakšpunktā minēto gadījumu;

informācija būtu jāvāc arī par 
incidentiem, ko izraisījušas kļūdas 
lietošanā, jo tās ir būtisks ar 
medicīniskām ierīcēm saistītu incidentu 
avots; šī informācija var palīdzēt uzlabot 
ierīces drošumu un zināšanas par to;
regulā būtu jāparedz arī neelektronisku 
ziņošanas formātu izveide dalībvalstīs, lai 
nodrošinātu, ka ziņot var arī tie pacienti, 
kuriem nav piekļuves internetam;

Or. en

Grozījums Nr. 632
Michèle Rivasi
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Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkts attiecas arī uz 
veselības aprūpes speciālistiem, kuri ir 
saskarē ar cietušajiem pacientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 635
Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
61. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis veic visus pienācīgos 
pasākumus, lai veicinātu, ka veselības 
aprūpes speciālisti, tostarp ārsti un 
farmaceiti, lietotāji un pacienti savām 
kompetentajām iestādēm ziņo par 
incidentiem, kas var būt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētie nopietnie incidenti 
(varbūtēji nopietni incidenti). Šādus 
ziņojumus tās centrāli reģistrē valsts 
līmenī. Ja kādas dalībvalsts kompetentā 
iestāde saņem šādus ziņojumus, tā veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka par incidentu ir informēts 
ierīces ražotājs. Ražotājs nodrošina 
attiecīgu pēckontroli.

Or. fr

Grozījums Nr. 636
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis veic visus pienācīgos 
pasākumus, lai veicinātu, ka veselības 
aprūpes speciālisti, tostarp ārsti un 
farmaceiti, lietotāji un pacienti savām 
kompetentajām iestādēm ziņo par 
incidentiem, kas var būt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētie nopietnie incidenti 
(varbūtēji nopietni incidenti). Šādus 
ziņojumus tās centrāli reģistrē valsts 
līmenī. Ja kādas dalībvalsts kompetentā 
iestāde saņem šādus ziņojumus, tā veic
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka par incidentu ir informēts 
ierīces ražotājs. Ražotājs nodrošina 
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attiecīgu pēckontroli.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā izmantota pieeja, kas pieņemta Direktīvā par farmakovigilanci.

Grozījums Nr. 637
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis veic visus pienācīgos 
pasākumus, lai veicinātu, ka veselības 
aprūpes speciālisti, tostarp ārsti un 
farmaceiti, lietotāji un pacienti savām 
kompetentajām iestādēm ziņo par 
incidentiem, kas var būt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētie nopietnie incidenti 
(varbūtēji nopietni incidenti). Šādus 
ziņojumus tās centrāli reģistrē valsts 
līmenī. Ja kādas dalībvalsts kompetentā 
iestāde saņem šādus ziņojumus, tā veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka par incidentu ir informēts 
ierīces ražotājs. Ražotājs nodrošina 
attiecīgu pēckontroli.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums atspoguļo Zāļu drošuma uzraudzības direktīvā izmantoto pieeju.

Grozījums Nr. 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 639
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis savstarpēji saskaņoti izstrādā 
veselības aprūpes speciālistiem, lietotājiem 
un pacientiem paredzētas interneta 
standartveidlapas ziņošanai par nopietniem 
incidentiem. Dalībvalstis nodrošina 
veselības aprūpes speciālistiem, 
lietotājiem un pacientiem arī citas 
veidlapas ziņošanai par varbūtējiem 
incidentiem valstu kompetentajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 640
Marina Yannakoudakis
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Regulas priekšlikums
61. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis savstarpēji saskaņoti izstrādā 
veselības aprūpes speciālistiem, lietotājiem 
un pacientiem paredzētas interneta 
standartveidlapas, kā arī neelektroniskus 
formātus ziņošanai par nopietniem 
incidentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
61. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotāji 
par jebkādiem 1. punktā minētiem
nopietniem incidentiem un operatīviem 
koriģējošiem drošuma pasākumiem ziņo 
tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
attiecīgā ierīce ir darīta pieejama.

4. Pēc pasūtījuma izgatavotu ierīču ražotāji 
par jebkādiem 1. punktā minētiem 
incidentiem un operatīviem koriģējošiem 
drošuma pasākumiem nekavējoties ziņo tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
attiecīgā ierīce ir darīta pieejama.

Or. en

Grozījums Nr. 642
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija kopā ar dalībvalstīm izveido un 
pārvalda elektronisku sistēmu, lai apkopotu 
un apstrādātu šādu informāciju:

1. Komisija kopā ar dalībvalstīm turpina 
pilnveidot pašreizējo Eiropas Medicīnas 
ierīču datubanku (Eudamed), kas 
izveidota ar Komisijas Lēmumu 
Nr. 2010/227/ES, un pārvalda elektronisku 
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sistēmu, lai apkopotu un apstrādātu šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 643
Nora Berra

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) regulas 63.a pantā minētie periodiski 
atjauninātie drošuma ziņojumi, ko 
sagatavojuši ražotāji;

Or. en

Grozījums Nr. 644
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Elektroniskās sistēmas apkopotā un 
apstrādātā informācija ir pieejama
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai un paziņotajām institūcijām, un 
ražotājam, ja uz viņa ierīci attiecas šī 
informācija.

Or. de

Grozījums Nr. 645
Rebecca Taylor

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

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

2. Elektroniskās sistēmas apkopotā un 
apstrādātā informācija ir pieejama 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai un paziņotajām institūcijām.
Komisija, apspriežoties ar Medicīnisko 
ierīču koordinācijas grupu, ik pēc 
6 mēnešiem sniedz pārskatu par šo 
informāciju sabiedrībai un veselības 
aprūpes speciālistiem. Šī informācija ir 
pieejama 27. pantā minētajā Eiropas 
datubankā.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālistiem un sabiedrībai noderēs pārskats par informāciju attiecībā uz 
vigilanci un tirgus uzraudzību. Tā kā uz šo informāciju ir jāattiecina ļoti uzmanīga pieeja, 
MDCG ir piemērots forums, lai nodrošinātu šo informāciju Eiropas datubankai.

Grozījums Nr. 646
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Lai medicīniskās ierīces tiktu izmantotas racionāli, ārstiem un ķirurgiem ir jāizvēlas 
izmantojamās ierīces, pamatojoties uz to efektivitāti un drošumu. Veselības aprūpes 
speciālistiem ir jābūt pieejai pilnīgai informācijai, tostarp informācijai par ierīces tehnisko 
veiktspēju, pārskatiem par ierīci pirms un pēc tās palaišanas tirgū, ko sagatavo ražotājs, 
piesakot savi ierīci apstiprināšanai.
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Grozījums Nr. 647
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija nodrošina, lai veselības 
aprūpes speciālistiem un sabiedrībai būtu 
pilna piekļuve elektroniskajai sistēmai
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem 
datu aizsardzības un intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 648
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Regulas 62. panta 5. punktā minētos 
ziņojumus un informāciju par attiecīgo 
ierīci, izmantojot elektronisko sistēmu, 
automātiski pārsūta arī paziņotajai 
institūcijai, kas izsniegusi sertifikātu 
saskaņā ar 45. pantu.

Or. en

Pamatojums

Paziņoto institūciju iesaistīšana tirgus uzraudzības iestāžu informācijas apmaiņas procesā ir 
jāpaplašina un skaidri jānosaka. Konkrētāk, paziņotajām institūcijām saskaņā ar 
automatizētām un saskaņotām saziņas procedūrām ir vajadzīga apkopota informācija, lai tās 
varētu novērtēt sasniegumus, nekavējoties izmantot jauno informāciju un ātri un atbilstoši 
reaģēt uz notikumiem un incidentiem, piemēram, veicot pēckontroles pasākumus, apturot vai 
anulējot sertifikātus.
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Grozījums Nr. 649
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Regulas 62. panta 5. punktā minētos 
ziņojumus un informāciju par attiecīgo 
ierīci, izmantojot elektronisko sistēmu, 
automātiski pārsūta arī paziņotajai 
institūcijai, kas izsniegusi sertifikātu 
saskaņā ar 45. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Valsts neizstrādā papildu ziņošanas 
sistēmu, bet tikai piemēro Eiropas 
ziņošanas sistēmu.

Or. de

Grozījums Nr. 651
Nora Berra

Regulas priekšlikums
63.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

63.a pants
Periodiski atjaunināti drošuma ziņojumi

1. Regulas III klasē klasificēto 
medicīnisko ierīču ražotāji 62. pantā 
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minētajā elektroniskajā sistēmā sniedz:
a) datu kopsavilkumu par medicīnisko 
ierīču radītajiem ieguvumiem un riskiem, 
tostarp visu pētījumu rezultātus un 
apsvērumus par to iespējamo ietekmi uz 
sertifikāciju;
b) medicīniskās ierīces radītā riska un 
ieguvuma attiecības zinātnisko 
novērtējumu;
c) visus datus par medicīnisko ierīču 
tirdzniecības apjomiem, tostarp 
novērtējumus par iedzīvotājiem, kas 
pakļauti medicīniskās ierīces iedarbībai.
2. Biežums, ar kādu ražotāji sniedz 
1. punktā minēto ziņojumu, ir norādīts 
44. pantā minētajā MDCG zinātniskajā 
novērtējumā.
Ražotāji iesniedz periodiski atjauninātus 
drošuma ziņojumus kompetentajām 
iestādēm uzreiz pēc pieprasījuma vai 
vismaz vienu reizi gadā pirmo 2 gadu 
laikā pēc attiecīgās medicīniskās ierīces 
sākotnējās laišanas tirgū.
3. MDCG novērtē periodiski atjauninātos 
drošuma ziņojumus, lai noteiktu, vai ir 
parādījušies jauni riski, vai riski ir 
mainījušies un vai ir mainījusies
medicīniskās ierīces radītā riska un 
ieguvuma attiecība.
4. Pēc periodiski atjaunināto drošuma 
ziņojumu novērtēšanas MDCG apsver, vai 
ir jāveic kādi pasākumi saistībā ar 
attiecīgo medicīnisko ierīci. Negatīva 
zinātniskā novērtējuma gadījumā MDCG 
informē paziņoto institūciju. Šādā 
gadījumā paziņotā institūcija atļauju 
attiecīgi saglabā, groza, aptur vai atzīst 
par nederīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tās 
kompetentā iestāde valsts līmenī 
centralizēti un, ja iespējams, kopā ar 
ražotāju, par nopietnu incidentu, kas 
novērots to teritorijā, vai par operatīvu 
koriģējošu drošuma pasākumu, kas ticis 
veikts vai tiks veikts to teritorijā, izvērtē 
jebkādu informāciju, kura tām darīta 
zināma saskaņā ar 61. pantu.

Dalībvalsts veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tās 
kompetentā iestāde valsts līmenī 
centralizēti un, ja iespējams, kopā ar 
ražotāju novērtē jebkādu informāciju, kura 
tai darīta zināma saskaņā ar 61. pantu, par 
incidentu, kas novērots tās teritorijā, vai 
par operatīvu koriģējošu drošuma 
pasākumu, kas ticis veikts vai tiks veikts 
tās teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 653
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde ziņojumus, kas 
saņemti saskaņā ar 61. panta 3. punktu, 
vērtē kā saistītus ar nopietnu incidentu, tā 
šos ziņojumus nekavējoties paziņo 
62. pantā minētajā elektroniskajā sistēmā, 
ja vien par to pašu incidentu jau nav 
ziņojis ražotājs.

Ja ziņojumus, kas saņemti saskaņā ar 
61. panta 3. punktu, kompetentā iestāde
vērtē kā saistītus ar incidentu, tā šos 
ziņojumus nekavējoties reģistrē 62. pantā 
minētajā elektroniskajā sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

2. Nacionālās kompetentās iestādes 
attiecībā uz paziņotiem nopietniem 
incidentiem vai operatīviem koriģējošiem 
drošuma pasākumiem veic riska 
novērtēšanu, ņemot vērā tādus kritērijus kā 
problēmas cēlonība, konstatējamība un tās 
atkārtošanās varbūtīgums, ierīces 
lietošanas biežums, kaitējuma rašanās 
varbūtīgums un kaitējuma nopietnums, 
ierīces sniegtais klīniskais ieguvums, 
paredzētie un iespējamie lietotāji, kā arī 
skartie iedzīvotāji. Tās izvērtē arī, cik 
pietiekams ir ražotāja paredzētais vai 
veiktais operatīvais koriģējošais drošuma 
pasākums, cik nepieciešami ir kādi citi 
koriģējoši pasākumi un kādi tie ir. Tās 
pārrauga, kā ražotājs izmeklē incidentu.

2. Valstu kompetentās iestādes attiecībā uz 
paziņotiem nopietniem incidentiem vai 
operatīviem koriģējošiem drošuma 
pasākumiem veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā tādus kritērijus kā problēmas cēlonība, 
konstatējamība un tās atkārtošanās 
varbūtība, ierīces lietošanas biežums, 
kaitējuma rašanās varbūtība un kaitējuma 
nopietnība, ierīces sniegtais klīniskais 
ieguvums, paredzētie un iespējamie 
lietotāji, kā arī skartie iedzīvotāji. Tās 
novērtē arī to, cik piemērots ir ražotāja 
paredzētais vai veiktais operatīvais 
koriģējošais drošuma pasākums, cik 
vajadzīgi ir kādi citi koriģējoši pasākumi 
un kādi tie ir. Tās pārrauga, kā ražotājs 
izmeklē incidentu un ņem vērā pacientu 
viedokli.

Or. en

Grozījums Nr. 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nacionālās kompetentās iestādes 
attiecībā uz paziņotiem nopietniem
incidentiem vai operatīviem koriģējošiem 
drošuma pasākumiem veic riska 
novērtēšanu, ņemot vērā tādus kritērijus kā 
problēmas cēlonība, konstatējamība un tās 
atkārtošanās varbūtīgums, ierīces 
lietošanas biežums, kaitējuma rašanās 
varbūtīgums un kaitējuma nopietnums, 
ierīces sniegtais klīniskais ieguvums, 
paredzētie un iespējamie lietotāji, kā arī 
skartie iedzīvotāji. Tās izvērtē arī, cik 
pietiekams ir ražotāja paredzētais vai 
veiktais operatīvais koriģējošais drošuma 

2. Valstu kompetentās iestādes attiecībā uz 
paziņotiem incidentiem vai operatīviem 
koriģējošiem drošuma pasākumiem veic 
riska novērtēšanu, ņemot vērā tādus 
kritērijus kā problēmas cēlonība, 
konstatējamība un tās atkārtošanās 
varbūtība, ierīces lietošanas biežums, 
kaitējuma rašanās varbūtība un kaitējuma 
nopietnība, ierīces sniegtais klīniskais 
ieguvums, paredzētie un iespējamie 
lietotāji, kā arī skartie iedzīvotāji. Tās 
novērtē arī to, cik piemērots ir ražotāja 
paredzētais vai veiktais operatīvais 
koriģējošais drošuma pasākums, cik 
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pasākums, cik nepieciešami ir kādi citi 
koriģējoši pasākumi un kādi tie ir. Tās 
pārrauga, kā ražotājs izmeklē incidentu.

vajadzīgi ir kādi citi koriģējoši pasākumi 
un kādi tie ir. Tās pārrauga, kā ražotājs 
izmeklē incidentu.

Or. en

Grozījums Nr. 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ierīcēm, kas minētas 1. panta 
4. punktā, — ja nopietnais incidents vai 
operatīvais koriģējošais drošuma pasākums 
var būt saistīts ar vielu, kura, ja to lietotu 
atsevišķi, būtu uzskatāma par zālēm, 
kompetentā vērtētāja iestāde vai 6. punktā 
minētā kompetentā koordinētāja iestāde 
informē attiecīgo zāļu jomā kompetento 
iestādi vai Eiropas Zāļu aģentūru (EMA), 
ar kuru paziņotā institūcija ir apspriedusies 
saskaņā ar 42. panta 2. punkta otro daļu.

Attiecībā uz ierīcēm, kas minētas 1. panta 
4. punktā, un, ja incidents vai operatīvais 
koriģējošais drošuma pasākums var būt 
saistīts ar vielu, kura, ja to lietotu atsevišķi, 
būtu uzskatāma par zālēm, kompetentā 
vērtētāja iestāde vai 6. punktā minētā 
kompetentā koordinētāja iestāde informē 
attiecīgo zāļu jomā kompetento iestādi vai 
Eiropas Zāļu aģentūru (EMA), ar kuru 
paziņotā institūcija ir apspriedusies saskaņā 
ar 42. panta 2. punkta otro daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ierīcēm, uz kurām šī regula 
attiecas saskaņā ar 1. panta 2. punkta 
e) apakšpunktu, — ja nopietnais incidents 
vai operatīvais koriģējošais drošuma 
pasākums var būt saistīti ar ierīces 
ražošanai izmantotiem cilvēkcilmes 
audiem vai šūnām, kompetentā iestāde vai 
6. punktā minētā kompetentā koordinētāja 

Attiecībā uz ierīcēm, uz kurām šī regula 
attiecas saskaņā ar 1. panta 2. punkta 
e) apakšpunktu, un, ja incidents vai 
operatīvais koriģējošais drošuma pasākums 
var būt saistīts ar ierīces ražošanai 
izmantotiem cilvēkcilmes audiem vai 
šūnām, kompetentā iestāde vai 6. punktā 
minētā kompetentā koordinētāja iestāde 
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iestāde informē attiecīgo par cilvēku 
audiem un šūnām kompetento iestādi, ar 
kuru paziņotā institūcija ir apspriedusies 
saskaņā ar 42. panta 2. punkta trešo daļu.

informē attiecīgo par cilvēku audiem un 
šūnām kompetento iestādi, ar kuru paziņotā 
institūcija ir apspriedusies saskaņā ar 
42. panta 2. punkta trešo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 658
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad novērtēšana veikta, vērtētāja 
kompetentā iestāde ar 62. pantā minētās 
elektroniskās sistēmas starpniecību, 
sniedzot informāciju arī par sākotnējiem 
notikumiem un tās veiktās novērtēšanas 
iznākumu, nekavējoties informē citas 
kompetentās iestādes par koriģējošo 
pasākumu, ko ražotājs veicis vai 
paredzējis, vai ko tam likts veikt, lai
nopietna incidenta atkārtošanās risku 
samazinātu līdz minimumam.

4. Kad novērtēšana veikta, vērtētāja 
kompetentā iestāde ar 62. pantā minētās 
elektroniskās sistēmas starpniecību, 
sniedzot informāciju arī par sākotnējiem 
notikumiem un tās veiktās novērtēšanas 
iznākumu, nekavējoties informē citas 
kompetentās iestādes par koriģējošo 
pasākumu, ko ražotājs veicis vai 
paredzējis, vai ko tam likts veikt, lai 
atkārtošanās risku samazinātu līdz 
minimumam.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja ar viena un tā paša ražotāja vienu un 
to pašu ierīci vai ierīces tipu līdzīgi
nopietni incidenti ir notikuši vairākās 
dalībvalstīs;

a) ja ar viena un tā paša ražotāja vienu un 
to pašu ierīci vai ierīces tipu līdzīgi 
incidenti ir notikuši vairākās dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
63. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārrauga ražotāja veikto nopietna
incidenta izmeklēšanu un veicamo 
koriģējošo pasākumu;

a) pārrauga ražotāja veikto incidenta 
izmeklēšanu un veicamo koriģējošo 
pasākumu;

Or. en

Grozījums Nr. 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
63. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar paziņoto institūciju, kas attiecīgajai 
ierīcei saskaņā ar 45. pantu izdevusi 
sertifikātu, apspriežas par to, kā nopietnais
incidents ietekmē sertifikātu;

b) ar paziņoto institūciju, kas attiecīgajai 
ierīcei saskaņā ar 45. pantu izdevusi 
sertifikātu, apspriežas par to, kā incidents 
ietekmē sertifikātu;

Or. en

Grozījums Nr. 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIb un III klasē klasificēto ierīču ražotāji 
62. pantā minētajai elektroniskajai sistēmai 
ziņo katrreiz, ja statistiski būtiski palielinās
tādu incidentu biežums vai nopietnums, 
kas nav nopietni incidenti, vai tādu 

IIb un III klasē klasificēto ierīču ražotāji 
62. pantā minētajai elektroniskajai sistēmai 
ziņo katrreiz, ja statistiski būtiski palielinās
visu incidentu biežums vai nopietnums vai 
tādu paredzamu nevēlamu blakusiedarbību 
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paredzamu nevēlamu blakusiedarbību 
biežums vai nopietnums, kas nozīmīgi 
ietekmē I pielikuma 1. un 5. iedaļā minēto 
riska un ieguvumu analīzi un kas samērā ar 
paredzamajiem ieguvumiem ir radījusi vai 
var radīt nepieņemamu risku pacientu, 
lietotāju vai citu personu veselībai vai 
drošībai. Šo būtisko palielināšanos konstatē 
salīdzinājumā ar to, cik bieži vai cik 
nopietni šādi ar attiecīgo ierīci vai ierīču 
kategoriju vai grupu saistīti incidenti vai 
paredzamās nevēlamās blakusiedarbības 
būtu gaidāmi konkrētā laikā, kas noteikts 
ražotāja sniegtajā atbilstības novērtējumā. 
Piemēro 63. pantu.

biežums vai nopietnums, kas nozīmīgi 
ietekmē I pielikuma 1. un 5. punktā minēto 
riska un ieguvumu analīzi un kas samērā ar 
paredzamajiem ieguvumiem ir radījusi vai 
var radīt nepieņemamu risku pacientu, 
lietotāju vai citu personu veselībai vai 
drošībai. Šo būtisko palielināšanos konstatē 
salīdzinājumā ar to, cik bieži vai cik 
nopietni šādi ar attiecīgo ierīci vai ierīču 
kategoriju vai grupu saistīti incidenti vai 
paredzamās nevēlamās blakusiedarbības 
būtu gaidāmi konkrētā laikā, kas noteikts 
ražotāja sniegtajā atbilstības novērtējumā. 
Piemēro 63. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 663
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
64. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Medicīniskās ierīces, uz kurām attiecas 
Eiropas Savienības tiesību akti par asins 

kvalitāti un drošību
1. Šī regula neietekmē pašreizējos un 
īstenotos Eiropas līmeņa noteikumus, kas 
attiecas uz asins un asins komponentu 
savākšanu, testēšanu, apstrādi, 
uzglabāšanu un izplatīšanu.
2. Uz medicīniskajām ierīcēm, kas 
paredzētas asins un asins paraugu 
savākšanai, testēšanai, apstrādei, 
uzglabāšanai un izplatīšanai, galvenokārt 
attiecas Eiropas Savienības Direktīva
2002/98/EK un 2003. gada 27. janvārī 
Padomes noteiktie standarti par asins un 
asins komponentu savākšanas, testēšanas, 
apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas 
kvalitāti un drošību.
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3. Pasākumiem, kas attiecas uz asins un 
asins komponentu izsekojamību un 
vigilanci, atbilst augstāks standarts nekā 
šajā regulā noteiktais. Šāda kārtība tiek 
saglabāta pacientu interešu dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nopietnu incidentu un operatīvu 
koriģējošu drošuma pasākumu tipoloģiju 
attiecībā uz konkrētām ierīcēm vai ierīču 
kategorijām vai grupām;

a) incidentu un operatīvu koriģējošu 
drošuma pasākumu tipoloģiju attiecībā uz 
konkrētām ierīcēm vai ierīču kategorijām 
vai grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saskaņotām veidlapām, kas paredzētas 
ziņošanai par nopietniem incidentiem un 
operatīviem koriģējošiem drošuma 
pasākumiem, regulāro apkopojošo 
ziņojumu un ziņojumu par tendencēm 
iesniegšanai, ko veic ražotājs, kā minēts 
61. un 64. pantā;

b) saskaņotām veidlapām, kas paredzētas 
ziņošanai par incidentiem un operatīviem 
koriģējošiem drošuma pasākumiem, 
regulāro apkopojošo ziņojumu un 
ziņojumu par tendencēm iesniegšanai, ko 
veic ražotājs, kā minēts 61. un 64. pantā;

Or. en
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Grozījums Nr. 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) laika grafikiem, kas paredzēti ziņošanai 
par nopietniem incidentiem un operatīviem 
koriģējošiem drošuma pasākumiem, 
regulāro apkopojošo ziņojumu un 
ziņojumu par tendencēm iesniegšanai, ko 
veic ražotājs, ņemot vērā ziņojamā 
notikuma nopietnumu, kā minēts 61. un 
64. pantā;

c) laika grafikiem, kas paredzēti ziņošanai 
par incidentiem un operatīviem 
koriģējošiem drošuma pasākumiem, 
regulāro apkopojošo ziņojumu un 
ziņojumu par tendencēm iesniegšanai, ko 
veic ražotājs, ņemot vērā ziņojamā 
notikuma nopietnumu, kā minēts 61. un 
64. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 667
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot īstenošanas aktus, Komisija 
prasa MDAG sniegt sākotnējus 
ieteikumus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību un ieinteresēto personu pilnīgu iesaistīšanos, Komisijai ar 
Medicīnisko ierīču padomdevēja grupas (MDAG) starpniecību parasti ir jāprasa konsultācija
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 668
Gilles Pargneaux

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

67.a pants
Inspekcijas uzņēmēju ražotnēs

1. Tirgus uzraudzības ietvaros katras 
dalībvalsts kompetentā iestāde, veicot 
piemērotas inspekcijas, nodrošina, ka tie 
uzņēmēji, kuru ierīces paredzēts laist
Savienības tirgū, ievēro šīs regulas 
prasības.
Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
uzņēmums ir dibināts, nekavējoties veic 
šīs inspekcijas uzņēmēju ražotnēs 
atkarībā no riska.
2. Šīs inspekcijas veic amatpersonas, kas 
pārstāv kompetento iestādi un kam jābūt 
tiesībām:
a) ieiet uzņēmēju ražotnēs, lai veiktu to 
telpu un prakšu fizisku kontroli, kuras 
izmanto, lai ražotu ierīces nolūkā laist tās 
Savienības tirgū;
b) ņemt nepieciešamos paraugus, jo īpaši 
lai oficiāla laboratorija varētu veikt 
neatkarīgas analīzes;
c) pārbaudīt visus dokumentus vai visu 
informāciju, kas attiecas uz inspekcijas 
priekšmetu;
d) inspicēt telpas, arhīvus un dokumentus, 
kas attiecas uz vispārējo drošības un 
veiktspējas prasību un uzņēmēju īstenoto 
vigilances pienākumu ievērošanu.
Minētajām kompetentās iestādes 
amatpersonām var palīdzēt kompetentās 
iestādes izraudzīti eksperti.
3. Pēc katras šā panta 1. punktā
paredzētās inspekcijas kompetentā iestāde 
sniedz ziņojumu par to, kā pārbaudītā 
struktūra ievēro šīs regulas juridiskās un 
tehniskās prasības.
Kompetentā iestāde, kas veikusi 
inspekciju, šo ziņojumu nosūta 
pārbaudītajai struktūrai. Kompetentā 
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iestāde pirms ziņojuma pieņemšanas 
sniedz pārbaudītajai struktūrai iespēju 
iesniegt atsauksmes.
Šajā punktā minētais galīgais inspekcijas 
ziņojums tiek ievadīts 27. panta f) punktā 
minētajā elektroniskajā sistēmā. 
Elektroniskajā sistēmā ievadītajiem 
ziņojumiem var piekļūt dalībvalstis, 
Komisija un paziņotās institūcijas.
4. Ja dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
aizdomas, ka citas dalībvalsts uzņēmējs 
neievēro šīs regulas juridiskās prasības, 
vai ja tā vēlas izpētīt kādu konkrētu 
jautājumu, tā var prasīt papildu 
informāciju minētajai dalībvalstij un jo 
īpaši pieprasīt, lai tiktu veikta inspekcija, 
vai veikt kopīgu inspekciju. Šīs 
inspekcijas var veikt arī pēc dalībvalsts vai 
Komisijas pieprasījuma.
5. Neskarot iespējamas vienošanās starp 
Savienību un trešām valstīm, 1. punktā 
paredzētās inspekcijas var veikt arī trešā 
valstī dibināta uzņēmuma ražotnēs, ja 
medicīnisko ierīci paredzēts laist 
Savienības tirgū. Tādēļ trešā valstī 
dibinātam uzņēmumam jāpakļaujas šajā 
pantā paredzētajai inspekcijai.
6. Dalībvalstu kompetento iestāžu 
savstarpējā sadarbība ir informācijas 
apmaiņa par inspekciju programmām un 
veikto inspekciju rezultātiem. Dalībvalstu 
kompetentās iestādes sadarbojas arī 
inspekciju koordinēšanā Savienībā un 
trešās valstīs, jo īpaši attiecībā uz 
konkrētiem jautājumiem. Komisiju par to 
pastāvīgi informē.

Or. fr

Pamatojums

Jānosaka princips par uzņēmēju inspekciju, ko veic kompetentās iestādes un kas ir tirgus 
uzraudzības būtiska sastāvdaļa. Jāierosina tāda jauna panta noteikšana, kurā izklāstīts 
princips par kompetento iestāžu veiktu uzņēmumu inspekciju medicīnisko ierīču jomā, tāpat 
kā tas paredzēts Direktīvā 2001/83/EK par cilvēkiem paredzētām zālēm.
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Grozījums Nr. 669
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes attiecīgi veic 
ierīču īpašību un veiktspējas 
kontrolpārbaudes, ja vajadzīgs, arī izskatot 
dokumentāciju un uz atbilstīgu 
paraugojumu pamata veicot fiziskas vai 
laboratoriskas kontrolpārbaudes. Attiecībā 
uz riska novērtēšanu un riska pārvaldību, 
vigilances datiem un sūdzībām tās ņem 
vērā iedibinātus principus. Kompetentās 
iestādes no uzņēmējiem var pieprasīt 
dokumentus un ziņas, kas nepieciešami, lai 
tās varētu veikt savu darbību, un, ja tas ir 
vajadzīgs un attaisnojams, ierasties 
uzņēmēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ierīču paraugus. Ja tās uzskata par 
nepieciešamu, tās drīkst iznīcināt vai citādi 
padarīt neizmantojamas ierīces, kas rada 
nopietnu risku.

1. Kompetentās iestādes attiecīgi veic 
ierīču īpašību un veiktspējas inspekcijas, ja 
vajadzīgs, arī izskatot dokumentāciju un uz 
atbilstīgu paraugojumu pamata veicot 
fiziskas vai laboratoriskas 
kontrolpārbaudes. Attiecībā uz riska 
novērtēšanu un riska pārvaldību, vigilances 
datiem un sūdzībām tās ņem vērā 
iedibinātus principus. Kompetentās 
iestādes no uzņēmējiem var pieprasīt 
dokumentus un ziņas, kas nepieciešami, lai 
tās varētu veikt savu darbību, un, ja tas ir 
vajadzīgs un attaisnojams, iepriekš 
nepiesakoties, ierasties uzņēmēju telpās un 
paņemt vajadzīgos ierīču paraugus. Ja tās 
uzskata par nepieciešamu, tās drīkst 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamas 
ierīces, kas rada nopietnu risku.

Or. de

Pamatojums

Lai samazinātu krāpšanās risku, medicīnisko ierīču ražotnēs ir atļauts veikt arī iepriekš 
nepieteiktas inspekcijas.

Grozījums Nr. 670
Nora Berra

Regulas priekšlikums
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes attiecīgi veic 
ierīču īpašību un veiktspējas 

1. Kompetentās iestādes attiecīgi veic 
ierīču īpašību un veiktspējas inspekcijas, ja 
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kontrolpārbaudes, ja vajadzīgs, arī izskatot 
dokumentāciju un uz atbilstīgu 
paraugojumu pamata veicot fiziskas vai 
laboratoriskas kontrolpārbaudes. Attiecībā 
uz riska novērtēšanu un riska pārvaldību, 
vigilances datiem un sūdzībām tās ņem 
vērā iedibinātus principus. Kompetentās 
iestādes no uzņēmējiem var pieprasīt 
dokumentus un ziņas, kas nepieciešami, lai 
tās varētu veikt savu darbību, un, ja tas ir 
vajadzīgs un attaisnojams, ierasties 
uzņēmēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ierīču paraugus. Ja tās uzskata par 
nepieciešamu, tās drīkst iznīcināt vai citādi 
padarīt neizmantojamas ierīces, kas rada 
nopietnu risku.

vajadzīgs, arī izskatot dokumentāciju un uz
atbilstīgu paraugojumu pamata veicot 
fiziskas vai laboratoriskas 
kontrolpārbaudes. Attiecībā uz riska 
novērtēšanu un riska pārvaldību, vigilances 
datiem un sūdzībām tās ņem vērā 
iedibinātus principus. Kompetentās 
iestādes no uzņēmējiem var pieprasīt 
dokumentus un ziņas, kas nepieciešami, lai 
tās varētu veikt savu darbību, un ierasties 
uzņēmēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ierīču paraugus analīžu veikšanai oficiālā 
laboratorijā. Ja tās uzskata par 
nepieciešamu, tās drīkst iznīcināt vai citādi 
padarīt neizmantojamas ierīces, kas rada 
nopietnu risku.

Or. en

Grozījums Nr. 671
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes attiecīgi veic 
ierīču īpašību un veiktspējas 
kontrolpārbaudes, ja vajadzīgs, arī izskatot 
dokumentāciju un uz atbilstīgu 
paraugojumu pamata veicot fiziskas vai 
laboratoriskas kontrolpārbaudes. Attiecībā 
uz riska novērtēšanu un riska pārvaldību, 
vigilances datiem un sūdzībām tās ņem 
vērā iedibinātus principus. Kompetentās 
iestādes no uzņēmējiem var pieprasīt 
dokumentus un ziņas, kas nepieciešami, lai 
tās varētu veikt savu darbību, un, ja tas ir 
vajadzīgs un attaisnojams, ierasties 
uzņēmēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ierīču paraugus. Ja tās uzskata par 
nepieciešamu, tās drīkst iznīcināt vai citādi 
padarīt neizmantojamas ierīces, kas rada
nopietnu risku.

1. Kompetentās iestādes attiecīgi veic 
ierīču īpašību un veiktspējas inspekcijas, ja 
vajadzīgs, arī izskatot dokumentāciju un uz 
atbilstīgu paraugojumu pamata veicot 
fiziskas vai laboratoriskas 
kontrolpārbaudes. Attiecībā uz riska 
novērtēšanu un riska pārvaldību, vigilances 
datiem un sūdzībām tās ņem vērā 
iedibinātus principus. Kompetentās 
iestādes no uzņēmējiem var pieprasīt 
dokumentus un ziņas, kas nepieciešami, lai 
tās varētu veikt savu darbību, un, ja tas ir 
vajadzīgs, ierasties uzņēmēju telpās un 
paņemt vajadzīgos ierīču paraugus. Ja tās 
uzskata par nepieciešamu, tās drīkst 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamas 
ierīces, kas rada risku.
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Grozījums Nr. 672
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kompetentās iestādes izraugās
inspektorus, kuri ir tiesīgi veikt 1. punktā 
minētās pārbaudes. Šajās pārbaudēs 
palīdzību var sniegt kompetento iestāžu 
izraudzītie eksperti. Pārbaudes veic tās 
dalībvalsts inspektori, kurā atrodas 
uzņēmējs.

Or. en

Grozījums Nr. 673
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nepieteikto inspekciju veids un 
apjoms, kā arī izmaksas, kas uzņēmējam 
rodas no nepieteiktajām inspekcijām, var 
atbilst regulārajām inspekcijām, ja vien 
inspekcijas laikā nerodas būtiskas 
sūdzības. Nepieteikto inspekciju plānam 
un norisei vienmēr jāatbilst 
proporcionalitātes principam, jo īpaši 
ņemot vērā konkrētās ierīces 
apdraudējuma riskus.

Or. de
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Grozījums Nr. 674
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
67. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis regulāri pārskata un novērtē, 
kā darbojas to uzraudzības pasākumi. Šādu
pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz 
reizi četros gados un tās rezultātus paziņo 
citām dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā 
dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara 
publiski pieejamu.

2. Dalībvalstis regulāri plāno, pārskata un 
novērtē, kā darbojas to uzraudzības 
pasākumi. Šim mērķim dalībvalstis 
izstrādā stratēģiskus inspekciju plānus, 
kuros ir noteiktas risku kategorijas, 
uzraudzības pasākumu intervāli un veids, 
kā arī inspekciju veikšanai paredzētais 
personāls un materiālais aprīkojums. 
Darbības pārskatīšanu un novērtēšanu veic 
vismaz reizi četros gados un tās rezultātus 
paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai.
Komisija var ieteikt veikt izmaiņas 
inspekciju plānos. Attiecīgā dalībvalsts 
rezultātu kopsavilkumu un Komisijas 
ieteikumus dara publiski pieejamus.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem un tādējādi arī augstāku pacientu aizsardzības 
līmeni, medicīnisko ierīču ražošanas uzraudzība tiek īstenota, pamatojoties uz ierīču 
radītajiem riskiem pacientu veselībai.

Grozījums Nr. 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
67. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis regulāri pārskata un novērtē, 
kā darbojas to uzraudzības pasākumi. Šādu 
pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz 
reizi četros gados un tās rezultātus paziņo 
citām dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā 
dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara 

2. Dalībvalstis regulāri pārskata un novērtē, 
kā darbojas to uzraudzības pasākumi. Šādu 
pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz 
reizi divos gados un tās rezultātus paziņo 
citām dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā 
dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara 
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publiski pieejamu. publiski pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Neskarot jebkādas starp Savienību un
trešām valstīm noslēgtas starptautiskas 
vienošanās, 1. punktā minētās pārbaudes 
var notikt arī trešās valsts uzņēmēja 
ražotnēs, ja ierīci paredzēts laist 
Savienības tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 677
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Pēc katras 1. punktā norādītās 
pārbaudes attiecīgā kompetentā iestāde 
paziņo pārbaudītajam uzņēmējam par 
atbilstības līmeni šai regulai. Kompetentā 
iestāde pirms ziņojuma pieņemšanas 
nodrošina pārbaudītajam uzņēmējam 
iespēju sniegt atsauksmes.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Nora Berra
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Regulas priekšlikums
67. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Komisija sīki izstrādā pamatnostādnes 
par šajā pantā norādīto pārbaužu 
veikšanas principiem, jo īpaši par 
inspektoru kvalifikāciju, inspekcijas 
pasākumiem un piekļuvi uzņēmēju rīcībā 
esošajiem datiem un informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 679
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
68. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Paziņoto institūciju integrācija tirgus uzraudzības iestāžu informācijas apmaiņā ir 
jāpaplašina un skaidri jānosaka. Automatizētu, saskaņotu saziņas procedūru ietvaros 
paziņotajām institūcijām jo īpaši ir vajadzīga konsolidēta informācija, lai izprastu norises, 
nekavējoties ņemtu vērā jaunu informāciju un bez kavēšanās un atbilstīgi reaģētu uz 
apstākļiem un incidentiem, piemēram, veicot pārbaudes pēc projekta pabeigšanas, apturot vai 
atsaucot sertifikātu.

Grozījums Nr. 680
Rebecca Taylor
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Regulas priekšlikums
68. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju ar 
elektroniskās sistēmas starpniecību 
nekavējoties nosūta visām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, un tā ir pieejama 
dalībvalstīm un Komisijai. Komisija, 
apspriežoties ar Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupu, reizi 6 mēnešos 
plašākai sabiedrībai un veselības aprūpes 
speciālistiem sniedz pārskatu par šo 
informāciju. Šī informācija ir pieejama 
Eiropas datubankā, kā norādīts 27. pantā.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālisti un plašāka sabiedrība gūs labumu no vigilances un tirgus 
uzraudzības informācijas pārskata. Tā kā uz šo informāciju ir jāattiecina ļoti uzmanīga 
pieeja, MDCG ir piemērots forums, lai nodrošinātu šo informāciju Eiropas datubankai.

Grozījums Nr. 681
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar 68. panta 1. punkta a), b), c) un d) 
apakšpunktu saistīto informāciju dara 
pieejamu MDCG, un MDAG par to 
paziņo savā pirmajā sanāksmē pēc tam, 
kad informācija ir darīta pieejama.

Or. en

Grozījums Nr. 682
Philippe Juvin
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Regulas priekšlikums
69. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kādas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, pamatojoties uz vigilances 
datiem vai citu informāciju, ir pietiekams 
pamats uzskatīt, ka kāda ierīce apdraud 
pacientu, lietotāju vai citu personu veselību 
vai drošību, tie attiecīgo ierīci izvērtē
attiecībā uz visām šajā regulā izvirzītajām 
prasībām, kas ir būtiskas šīs ierīces 
radītajam apdraudējumam. Attiecīgie 
uzņēmēji pēc vajadzības sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm.

Ja kādas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, pamatojoties uz vigilances 
datiem vai citu informāciju, ir pietiekams 
pamats uzskatīt, ka kāda ierīce apdraud 
pacientu, lietotāju vai citu personu veselību 
vai drošību, tie attiecīgo ierīci novērtē 
attiecībā uz visām šajā regulā izvirzītajām 
prasībām, kas ir būtiskas šīs ierīces 
radītajam apdraudējumam. Attiecīgie 
uzņēmēji pēc vajadzības sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm. Par šo 
novērtēšanu kompetentās iestādes informē 
atbildīgās paziņotās institūcijas, ja 
novērtēšana attiecas uz IIa, IIb un 
III klases ierīcēm, kā arī citas 
kompetentās iestādes par novērtēšanas 
rezultātiem un pasākumiem, kas tiks 
veikti atkarībā no novērtēšanas 
rezultātiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 683
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
69. pants – 1. daļa – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Ja kādas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, pamatojoties uz vigilances 
datiem vai citu informāciju, ir pamats 
uzskatīt, ka ierīce rada apdraudējumu
pacientu, lietotāju vai citu personu 
veselībai vai drošībai, tās attiecīgo ierīci 
var novērtēt, ievērojot visas šajā regulā 
noteiktās prasības, kas attiecas uz ierīces 
radīto risku; attiecīgie uzņēmēji pēc 
vajadzības sadarbojas ar kompetentajām 
iestādēm;
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Grozījums Nr. 684
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pēc izvērtēšanas saskaņā ar 69. pantu 
kompetentās iestādes konstatē, ka ierīce, 
kas apdraud pacientu, lietotāju vai citu 
personu veselību vai drošību, neatbilst šajā 
regulā noteiktajām prasībām, tās
nekavējoties pieprasa, lai attiecīgais 
uzņēmējs, rīkojoties samērīgi 
apdraudējuma raksturam, veiktu visus 
piemērotos un pienācīgi pamatotos 
koriģējošos pasākumus, ar kuriem būtu 
nodrošināta šīs ierīces atbilstība šīm 
prasībām, vai arī ierīci aizliegtu vai tikai ar 
ierobežojumiem vai īpašām prasībām 
atļautu darīt pieejamu tirgū, izņemtu no 
tirgus vai saprātīgā termiņā atsauktu.

1. Ja pēc novērtēšanas saskaņā ar 69. pantu 
kompetentās iestādes konstatē, ka ierīce, 
kas apdraud pacientu, lietotāju vai citu 
personu veselību vai drošību, neatbilst šajā 
regulā noteiktajām prasībām, tās tūlīt
pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs, rīkojoties 
samērīgi apdraudējuma raksturam, veiktu 
visus piemērotos un pienācīgi pamatotos 
koriģējošos pasākumus, ar kuriem būtu 
nodrošināta šīs ierīces atbilstība šīm 
prasībām, vai arī ierīci aizliegtu vai tikai ar 
ierobežojumiem vai īpašām prasībām 
atļautu darīt pieejamu tirgū, izņemtu no 
tirgus vai saprātīgā termiņā, kas ir skaidri 
noteikts un paziņots attiecīgajam 
uzņēmējam, atsauktu.

Or. en

Grozījums Nr. 685
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kompetentās iestādes uzskata, ka 
neatbilstība neattiecas tikai uz attiecīgās 
valsts teritoriju vien, tās ar 68. pantā 
minētās elektroniskās sistēmas starpniecību 
Komisiju un pārējās dalībvalstis informē 
par izvērtēšanas rezultātiem un par 
pasākumiem, ko tās uzņēmējiem 

2. Ja kompetentās iestādes uzskata, ka 
neatbilstība neattiecas tikai uz attiecīgās 
valsts teritoriju vien, tās ar 68. pantā 
minētās elektroniskās sistēmas starpniecību 
Komisiju un pārējās dalībvalstis
nekavējoties informē par novērtēšanas
rezultātiem un par pasākumiem, ko tās 
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pieprasījušas veikt. uzņēmējiem pieprasījušas veikt.

Or. en

Grozījums Nr. 686
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
70. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmēji nodrošina, lai attiecībā uz 
visām attiecīgajām ierīcēm, ko tie darījuši 
pieejamas visas Savienības tirgū, tiktu 
veikti visi attiecīgie koriģējošie pasākumi.

3. Uzņēmēji bez kavēšanās nodrošina, lai 
attiecībā uz visām attiecīgajām ierīcēm, ko 
tie darījuši pieejamas visas Savienības 
tirgū, tiktu veikti visi attiecīgie koriģējošie 
pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
70. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Ja attiecīgās ierīces ir jāatsauc, 
uzņēmējs veic visus pamatotos 
pasākumus, lai īstenotu atsaukšanu pirms 
skaidri noteiktā perioda beigām, par kuru 
viņam paziņoja kompetentā iestāde, kā 
norādīts 1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 688
Mairead McGuinness

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

Tās ar 68. pantā minētās elektroniskās 
sistēmas starpniecību šos pasākumus
nekavējoties paziņo Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

Tās ar 68. pantā minētās elektroniskās 
sistēmas starpniecību šos pasākumus tūlīt
paziņo Komisijai un citām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 689
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
70. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis, izņemot dalībvalsti, kura ir 
procedūras sācēja, Komisiju un citas 
dalībvalstis nekavējoties informē par 
jebkādu to rīcībā esošu papildu 
informāciju, kas ir saistīta ar attiecīgās 
ierīces neatbilstību, un par jebkādiem 
pasākumiem, ko tās pieņēmušas attiecīgās 
ierīces sakarā. Ja kādai no dalībvalstīm pret 
paziņoto nacionālo pasākumu ir iebildumi, 
tā ar 68. pantā minētās elektroniskās 
sistēmas starpniecību par saviem 
iebildumiem nekavējoties informē 
Komisiju un citas dalībvalstis.

6. Dalībvalstis, izņemot dalībvalsti, kura ir 
procedūras sācēja, Komisiju un citas 
dalībvalstis nekavējoties informē par 
jebkādu to rīcībā esošu papildu 
informāciju, kas ir saistīta ar attiecīgās 
ierīces neatbilstību, un par jebkādiem 
pasākumiem, ko tās pieņēmušas attiecīgās 
ierīces sakarā. Ja kādai no dalībvalstīm pret 
paziņoto valstu pasākumu ir iebildumi, tā 
ar 68. pantā minētās elektroniskās sistēmas 
starpniecību par saviem iebildumiem tūlīt
informē Komisiju un citas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 690
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
70. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja divu mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minētā paziņojuma saņemšanas nedz kāda 

7. Ja viena mēneša laikā pēc 4. punktā 
minētā paziņojuma saņemšanas nedz kāda 



AM\936128LV.doc 51/172 PE510.767v01-00

LV

dalībvalsts, nedz Komisija pret dalībvalsts 
veikto pagaidu pasākumu nav cēlusi 
iebildumus, šo pasākumu uzskata par 
pamatotu.

dalībvalsts, nedz Komisija pret dalībvalsts 
veikto pagaidu pasākumu nav cēlusi 
iebildumus, šo pasākumu uzskata par 
pamatotu.

Or. en

Grozījums Nr. 691
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
70. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Visas dalībvalstis nodrošina, lai 
attiecīgās ierīces sakarā nekavējoties tiktu 
veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi.

8. Visas dalībvalstis nodrošina, lai saistībā 
ar attiecīgo ierīci bez kavēšanās tiktu 
veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 692
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja divu mēnešu laikā pēc 70. panta 
4. punktā minētā paziņojuma saņemšanas 
brīža kāda dalībvalsts iebilst pret citas 
dalībvalsts pieņemtu pagaidu pasākumu vai 
ja Komisija uzskata, ka pasākums ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija šo nacionālo pasākumu izvērtē. 
Pamatojoties uz šīs izvērtēšanas
rezultātiem, Komisija ar īstenošanas aktiem 
lemj, vai nacionālais pasākums ir 
pamatots. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā.

1. Ja viena mēneša laikā pēc 70. panta 
4. punktā minētā paziņojuma saņemšanas 
brīža kāda dalībvalsts iebilst pret citas 
dalībvalsts pieņemtu pagaidu pasākumu vai 
ja Komisija uzskata, ka pasākums ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija šo valstu pasākumu novērtē. 
Pamatojoties uz šīs novērtēšanas
rezultātiem, Komisija ar īstenošanas aktiem 
lemj, vai valsts pasākums ir pamatots. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
88. panta 3. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 693
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, veikusi izvērtēšanu saskaņā ar 
69. pantu, dalībvalsts konstatē, ka ierīce 
gan ir likumīgi laista tirgū vai nodota 
ekspluatācijā, tomēr apdraud pacientu, 
lietotāju vai citu personu veselību vai 
drošību vai arī sabiedrības veselības 
aizsardzību citos aspektos, tā pieprasa, lai 
attiecīgais uzņēmējs vai uzņēmēji, 
rīkojoties samērīgi apdraudējuma 
raksturam, veiktu visus vajadzīgos pagaidu 
pasākumus, ar kuriem būtu nodrošināts, ka 
ierīce, laista tirgū vai nodota ekspluatācijā, 
šādu apdraudējumu vairs nerada, saprātīgā 
termiņā ierīci no tirgus izņemtu vai to 
atsauktu.

1. Ja, veikusi novērtēšanu saskaņā ar 
69. pantu, dalībvalsts konstatē, ka ierīce 
gan ir likumīgi laista tirgū vai nodota 
ekspluatācijā, tomēr apdraud pacientu, 
lietotāju vai citu personu veselību vai 
drošību vai arī sabiedrības veselības 
aizsardzību citos aspektos, tā nekavējoties
pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs vai 
uzņēmēji, rīkojoties samērīgi 
apdraudējuma raksturam, veiktu visus 
vajadzīgos pagaidu pasākumus, ar kuriem 
būtu nodrošināts, ka ierīce, laista tirgū vai 
nodota ekspluatācijā, šādu apdraudējumu 
vairs nerada, saprātīgā termiņā ierīci no 
tirgus izņemtu vai to atsauktu.

Or. en

Grozījums Nr. 694
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 70. pantu, dalībvalsts pieprasa, 
lai attiecīgais uzņēmējs novērstu attiecīgo 
neatbilstību saprātīgā, neatbilstībai 
samērīgā laikā, ja ir konstatējusi vienu no 
šādiem apstākļiem:

1. Neskarot 70. pantu, dalībvalsts pieprasa, 
lai attiecīgais uzņēmējs novērstu attiecīgo 
neatbilstību saprātīgā, skaidri noteiktā un 
paziņotā, kā arī neatbilstībai samērīgā 
laikā, ja ir konstatējusi vienu no šādiem 
apstākļiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 695
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uzņēmējs 1. punktā minētajā laikā 
nenovērš neatbilstību, attiecīgā dalībvalsts 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
ierobežotu vai aizliegtu to, ka izstrādājums 
ir darīts pieejams tirgū, izstrādājumu no 
tirgus atsauktu vai izņemtu. Šī dalībvalsts 
ar 68. pantā minētās elektroniskās sistēmas 
starpniecību par šiem pasākumiem
nekavējoties informē Komisiju un citas 
dalībvalstis.

2. Ja uzņēmējs 1. punktā minētajā laikā 
nenovērš neatbilstību, attiecīgā dalībvalsts
bez kavēšanās veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu to, 
ka izstrādājums ir darīts pieejams tirgū, 
izstrādājumu no tirgus atsauktu vai 
izņemtu. Šī dalībvalsts ar 68. pantā minētās 
elektroniskās sistēmas starpniecību par
šiem pasākumiem bez kavēšanās informē 
Komisiju un citas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 696
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts, veikusi izvērtēšanu, kas 
liecina, ka ar kādu ierīci vai ierīču 
kategoriju vai grupu ir saistīts iespējams 
apdraudējums, uzskata, ka šādas ierīces vai 
ierīču kategoriju vai grupu darīt pieejamu 
tirgū vai nodot ekspluatācijā jāliedz, 
jāierobežo vai jāatļauj, noteicot īpašas 
prasības, vai ka šāda ierīce vai ierīču 
kategorija vai grupa no tirgus jāizņem vai 
jāatsauc, lai nodrošinātu pacientu, lietotāju
vai citu personu veselības un drošības 
aizsardzību vai citus sabiedriskās veselības 
aspektus, tā var veikt jebkādus 
nepieciešamus un pamatotus pagaidu 
pasākumus.

1. Ja dalībvalsts, veikusi novērtēšanu, kas 
liecina, ka ar kādu ierīci vai ierīču 
kategoriju vai grupu ir saistīts iespējams 
apdraudējums, uzskata, ka šādas ierīces vai 
ierīču kategoriju vai grupu darīt pieejamu 
tirgū vai nodot ekspluatācijā jāliedz, 
jāierobežo vai jāatļauj, noteicot īpašas 
prasības, vai ka šāda ierīce vai ierīču 
kategorija vai grupa no tirgus jāizņem vai 
jāatsauc, lai nodrošinātu pacientu, lietotāju 
vai citu personu veselības un drošības 
aizsardzību vai citus sabiedriskās veselības 
aspektus, tā veic jebkādus nepieciešamus 
un pamatotus pagaidu pasākumus.

Or. en



PE510.767v01-00 54/172 AM\936128LV.doc

LV

Grozījums Nr. 697
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīgi pamatotu ar cilvēku veselību un 
drošību saistītu nenovēršamu un steidzamu 
iemeslu gadījumā Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, kas saskaņā ar 88. panta 
4. punktā minēto procedūru jāpiemēro 
nekavējoties.

Pienācīgi pamatotu ar cilvēku veselību un 
drošību saistītu nenovēršamu un steidzamu 
iemeslu gadījumā vai tad, ja dalībvalstis 
nerīkojas konkrēta riska gadījumā, 
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kas saskaņā ar 88. panta 4. punktā minēto 
procedūru jāpiemēro nekavējoties.

Or. xm

Pamatojums

Dalībvalstu rīcību var kavēt vai nu sarežģītas administratīvās procedūras, vai lobiju grupu 
rīcība. Komisijai būtu nekavējoties jāpieņem piemērojamie profilaktiskie pasākumi.

Grozījums Nr. 698
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien nopietna cilvēku dzīvības vai 
drošības apdraudējuma dēļ nav 
nepieciešama tūlītēja rīcība, attiecīgajam 
uzņēmējam dod iespēju pienācīgā laikā 
pirms jebkāda pasākuma pieņemšanas 
iesniegt informāciju kompetentajai 
iestādei. Ja pasākumi ir veikti, neuzklausot 
uzņēmēju, viņam dod iespēju sniegt 
informāciju, tiklīdz tas ir praktiski 
iespējams, un šos pasākumus pēc tam tūlīt 
pārskata.

2. Ja vien nopietna cilvēku dzīvības vai 
drošības apdraudējuma dēļ nav 
nepieciešama tūlītēja rīcība, attiecīgajam 
uzņēmējam dod iespēju pienācīgā laikā, 
kas ir skaidri noteikts, pirms jebkāda 
pasākuma pieņemšanas iesniegt 
informāciju kompetentajai iestādei. Ja 
pasākumi ir veikti, neuzklausot uzņēmēju, 
viņam dod iespēju sniegt informāciju, 
tiklīdz tas ir praktiski iespējams, un šos 
pasākumus pēc tam tūlīt pārskata.

Or. en
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Grozījums Nr. 699
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja uzņēmējs pierāda, ka ir veicis 
iedarbīgus koriģējošus pasākumus, ikvienu 
pieņemto pasākumu nekavējoties atceļ vai 
groza.

3. Ja uzņēmējs pietiekami pierāda, ka ir 
veicis iedarbīgus koriģējošus pasākumus, 
ikvienu pieņemto pasākumu nekavējoties 
atceļ vai groza.

Or. en

Grozījums Nr. 700
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi vai 
iestādes, kas atbildīgas par šīs regulas 
īstenošanu. Tās iestādēm uztic 
pilnvarojumu, resursus, aprīkojumu un 
zināšanas, kas tām nepieciešami, lai
pienācīgi pildītu savus uzdevumus saskaņā 
ar šo regulu. Dalībvalstis kompetentās 
iestādes paziņo Komisijai, kas publicē 
kompetento iestāžu sarakstu.

1. Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi vai 
iestādes, kas atbildīgas par šīs regulas 
īstenošanu. Tās iestādēm uztic 
pilnvarojumu, resursus, aprīkojumu un 
zināšanas, kas tām nepieciešami, lai 
pienācīgi pildītu savus uzdevumus saskaņā 
ar šo regulu. Dalībvalstis kompetentās 
iestādes paziņo Komisijai, kas publicē 
kompetento iestāžu sarakstu un to 
kontaktinformāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 701
Mairead McGuinness

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

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
sadarbojas savstarpēji un ar Komisiju un 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama, 
lai šo regulu piemērotu vienveidīgi.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
sadarbojas savstarpēji un ar Komisiju, un
attiecīgā gadījumā ar MDCG, kā arī 
savstarpēji un ar Komisiju apmainās ar 
informāciju, kas nepieciešama, lai šo 
regulu piemērotu vienveidīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
78.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

78.a pants
Medicīnisko ierīču padomdevēja grupa

1.a Komisija izveido Eiropas Medicīnisko 
ierīču padomdevēju grupu (MDAG), lai tā 
konsultētu Komisiju un MDCG par 
tehniskiem, sociāliem un ekonomiskiem 
aspektiem saistībā ar medicīnisko 
tehnoloģiju un ar to saistīto pakalpojumu 
laišanu tirgū un pieejamību Savienībā.
Grupā darbojas pacientu apvienību, 
klīnicistu, medicīnas māsu, aprūpētāju un 
veselības aprūpes iestāžu vadītāju, kā arī 
attiecīgās medicīniskās ierīces ražotāju un 
citu atbilstošu grupu pārstāvji.
MDAG priekšsēdētāja pienākumus veic 
Komisijas pārstāvis.
MDAG darbs ir pārredzams, un rezultātus 
paziņo Komisijai un Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupai, kā arī nodrošina to 
publisku pieejamību.

Or. en
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Pamatojums

Likumīgajām ieinteresētajām personām, kā arī regulētās nozares pārstāvjiem un citām 
personām ir jānodrošina iespēja konsultēt Komisiju un iestādes par medicīnisko ierīču 
tehniskajiem, zinātniskajiem, sociālajiem un komerciālajiem aspektiem. Šajā nolūkā Komisijai 
ir jāizveido medicīnisko ierīču padomdevēja grupa. Padomdevējas grupas darbam ir jābūt 
pārredzamam, un Komisijai, kā arī atbilstīgi šai regulai izveidotajai Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupai ir jānodrošina piekļuve šīs grupas darba rezultātiem.

Grozījums Nr. 703
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts uz trīs gadu termiņu, ko 
iespējams atjaunot, ieceļ vienu locekli un 
vienu aizstājēju, kas nodrošina speciālas 
zināšanas šīs regulas jomā, un vienu locekli 
un vienu aizstājēju, kas nodrošina 
speciālas zināšanas Regulas (ES) Nr. [../..] 
jomā [regula par in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm]. Dalībvalsts var 
arī iecelt tikai vienu locekli un vienu
aizstājēju, kuri nodrošina speciālas 
zināšanas abās jomās.

Katra dalībvalsts uz trīs gadu termiņu, ko 
iespējams atjaunot, ieceļ vienu locekli un 
vienu vai vairākus aizstājējus, kas 
nodrošina speciālas zināšanas šīs regulas 
jomā, un vienu locekli un vienu vai 
vairākus aizstājējus, kas nodrošina 
speciālas zināšanas Regulas (ES) Nr. [../..] 
jomā [regula par in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm]. Dalībvalsts var 
arī iecelt tikai vienu locekli un vienu vai 
vairākus aizstājējus, kuri nodrošina 
speciālas zināšanas abās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pārbauda MDCG locekļu 
kompetenci. Komisija visos gadījumos 
dara zināmus atklātībai veiktās pārbaudes 
rezultātus un sniedz informāciju par 
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MDCG locekļu kompetenci.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pienācīgu regulas izpildi, MDCG sastāvā ir jābūt personām ar atzītu un 
atbilstīgu kompetenci medicīnas ierīču jomā. Pantā ir noteikta prasība apliecināt kompetenci, 
bet nav precizēts, kam ir jāveic šīs kompetences pārbaude. Kompetence ir jāpārbauda, un tam 
ir jābūt Komisijas uzdevumam.

Grozījums Nr. 705
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a MDCG pārrauga paziņoto institūciju 
koordinācijas grupu, kā norādīts 
39. pantā.

Or. en

Pamatojums

MDCG ir jāpārrauga paziņoto institūciju koordinācijas grupa, lai nodrošinātu apmeklējuma 
prasību izpildi un labāku informētību par paziņoto institūciju situāciju visā ES.

Grozījums Nr. 706
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
78. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. MDCG atsevišķos gadījumos var 
pieaicināt ekspertus un citas trešās
personas piedalīties sanāksmēs vai sniegt 
viedokli rakstiski.

6. Attiecīgos gadījumos organizācijas, kas 
Savienības līmenī pārstāv medicīnisko 
ierīču nozares, veselības aprūpes 
speciālistu, laboratoriju, pacientu un 
patērētāju intereses, novērotāju statusā 
aicina piedalīties MDCG sanāksmēs.
MDCG atsevišķos gadījumos var pieaicināt
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citus ekspertus un citas trešās personas 
piedalīties sanāksmēs vai sniegt viedokli 
rakstiski.

Or. en

Pamatojums

Ieinteresētās personas ir jāaicina piedalīties Medicīnisko ierīču koordinācijas grupas 
plenārsēdēs, nevis tikai tās apakšgrupu sanāksmēs, lai nodrošinātu pastāvīgu ES medicīnisko 
ierīču regulējošās sistēmas pārredzamību un iekļautību.

Grozījums Nr. 707
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
78. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. MDCG var nodibināt pastāvīgas vai
pagaidu apakšgrupas. Attiecīgā gadījumā
apakšgrupās novērotāju statusā tiek 
pieaicinātas organizācijas, kas Savienības 
līmenī pārstāv medicīnisko ierīču nozari, 
veselības aprūpes profesionāļus, 
laboratorijas, pacientus un patērētājus.

7. MDCG nodibina pastāvīgu Medicīnisko 
ierīču padomdevēja grupu un attiecīgā 
gadījumā var nodibināt pagaidu 
apakšgrupas. Apakšgrupās novērotāju 
statusā tiek pieaicinātas organizācijas, kas 
Savienības līmenī pārstāv pacientus, 
veselības aprūpes speciālistus, 
laboratorijas, patērētājus un medicīnisko
ierīču nozari.
Attiecīgā gadījumā apakšgrupās 
novērotāju statusā var pieaicināt MDAG 
locekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 708
Nora Berra

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



PE510.767v01-00 60/172 AM\936128LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a MDCG izveido ieinteresēto personu 
dialoga grupu, kurā ietilpst ieinteresēto 
personu pārstāvji un kura tiek organizēta 
Savienības līmenī. Šāda grupa darbojas 
paralēli Medicīnisko ierīču koordinācijas 
grupai (MDCG)un sadarbojas ar to, 
konsultējot Komisiju un dalībvalstis par 
dažādiem medicīnisko tehnoloģiju 
aspektiem un regulas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 709
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a MDCG atbalsta Komisiju saistībā ar 
pārskata sniegšanu reizi 6 mēnešos par 
vigilances datiem un tirgus uzraudzības 
pasākumiem, tostarp visiem veiktajiem 
profilaktiskajiem veselības aizsardzības 
pasākumiem. Piekļuvi šai informācijai 
nodrošina, izmantojot Eiropas datubanku, 
kā paredzēts 27. pantā.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālisti un plašāka sabiedrība gūs labumu no vigilances un tirgus 
uzraudzības informācijas pārskata. Tā kā uz šo informāciju ir jāattiecina ļoti uzmanīga 
pieeja, MDCG ir piemērots forums, lai nodrošinātu šo informāciju Eiropas datubankai.

Grozījums Nr. 710
Rebecca Taylor
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Regulas priekšlikums
78. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7 b. MDCG rīkojas kā arbitrāžas forums 
strīdiem saistībā ar IV nodaļu par 
paziņoto institūciju kompetencēm.

Or. en

Pamatojums

Apvienotās novērtēšanas grupai un MDCG ir efektīvi jāpārrauga paziņoto institūciju darbs. 
Piešķirot MDCG atbildību par paziņotās institūcijas darba apturēšanas atcelšanu, tiks 
paplašināta tās kontrole.

Grozījums Nr. 711
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
78. pants – 8. punkts – 1. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kā MDAG darbojas, tostarp pieņem 
atzinumus vai ieteikumus, vai attiecīgā 
gadījumā citas nostājas;

Or. en

Grozījums Nr. 712
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) kopā ar Komisiju un valsts iestādi, 
kura atbild par dalībvalsts, kurā tā 
atrodas, paziņotajām institūcijām, 
novērtēt atbilstības novērtēšanas 
institūcijas pieteikumu, lai ziņotu visos 
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gadījumos, kad pieteikuma iesniedzēja 
iestāde apgalvo, ka ir kompetenta saistībā 
ar III klases ierīcēm, ķermenī 
implantētām ierīcēm, ierīcēm, kurās 
ietilpst viela, kas uzskatāma par zālēm, vai 
ierīcēm, kuras ražotas, izmantojot 
dzīvotnespējīgus cilvēkcilmes vai 
dzīvniekcilmes audus vai šūnas vai to 
derivātus;

Or. en

Grozījums Nr. 713
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) noteikt un dokumentēt augsta līmeņa 
principus attiecībā uz kompetenci un 
kvalifikāciju, un procedūrām to personu 
atlasei un pilnvarošanai, kuras iesaistītas 
atbilstības novērtēšanas darbībās 
(zināšanas, pieredze un citas vajadzīgās 
prasmes), un vajadzīgo apmācību 
(sākotnējo un turpmāko apmācību);
kvalifikācijas kritēriji attiecas uz dažādām 
funkcijām atbilstības novērtēšanas 
procesā, kā arī uz ierīcēm, tehnoloģijām 
un jomām, uz ko attiecas pilnvarojums;

Or. en

Grozījums Nr. 714
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – ac punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) pārskatīt un apstiprināt dalībvalstu 
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kompetento iestāžu kritērijus attiecībā uz 
iepriekšminēto 80. panta pirmās daļas 
ab) punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 715
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
80. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) MDCG sagatavo un nodrošina 
sarakstu ar informāciju par pienācīgi 
kvalificētiem un atzītiem klīniskajiem 
ekspertiem un to klīnisko specialitāti, kas 
būs pieejams atbilstības novērtēšanas 
institūcijām, kuras ir paziņotas saistībā ar 
III klases ierīcēm, ķermenī implantētām 
ierīcēm, kurās ietilpst viela, kas 
uzskatāma par zālēm, vai ierīcēm, kuru 
ražošanā izmantoti cilvēkcilmes vai 
dzīvniekcilmes audi vai šūnas vai to 
derivāti, kas ir dzīvotnespējīgi, lai 
nodrošinātu atbilstību 44. pantā 
paredzētajai paziņošanas prasībai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu neatkarīgu klīnisko ekspertu veiktu pilnīgu un pienācīgu klīnisko pierādījumu 
novērtējumu, ir jāsagatavo Eiropas līmeņa saraksts ar informāciju par atzītiem klīniskajiem 
ekspertiem. Pēc tam paziņotajām institūcijām, kas atbildīgas par III klases ierīcēm, savā 
klīnisko pierādījumu novērtējumā no šī saraksta ir jāizvēlas eksperts vai eksperti.

Grozījums Nr. 716
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
80. pants – 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) MDCG uzklausa MDAG. MDCG ņem 
vērā MDAG pieņemtos atzinumus vai 
ieteikumus, vai citas nostājas, un 
vajadzības gadījumā tos var pieņemt arī 
MDCG.

Or. en

Grozījums Nr. 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izskatīt noteiktus atbilstības 
novērtējumus saskaņā ar 44. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izskatīt noteiktus atbilstības 
novērtējumus saskaņā ar 44. pantu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

MDCG ir izšķiroša nozīme reglamentatīvos noteikumos. Šā iemesla dēļ tās uzdevums ir 
jāizklāsta sīkāk.
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Grozījums Nr. 719
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izskatīt noteiktus atbilstības 
novērtējumus saskaņā ar 44. pantu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 720
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izskatīt noteiktus atbilstības
novērtējumus saskaņā ar 44. pantu;

b) kontrolēt noteiktu atbilstības
novērtējumu izskatīšanu saskaņā ar 
44. pantu;

Or. fr

Grozījums Nr. 721
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izskatīt noteiktus atbilstības 
novērtējumus saskaņā ar 44. pantu;

b) sniegt zinātnisko novērtējumu par 
konkrētiem medicīnisko ierīču veidiem
saskaņā ar 44. pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 722
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izskatīt noteiktus atbilstības 
novērtējumus saskaņā ar 44. pantu;

b) regulāri pārraudzīt tehnikas attīstību, 
jo īpaši saistībā ar III klases 
implantējamām medicīniskajām ierīcēm;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 723
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) novērtēt, vai šajā regulā paredzētās 
pamatprasības attiecībā uz medicīnisko 
ierīču drošumu un veiktspēju ir 
pietiekamas, un noteikt I pielikumā 
izdarāmos grozījumus;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
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vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

MDCG ir izšķiroša nozīme reglamentatīvos noteikumos. Šā iemesla dēļ tās uzdevums ir 
jāizklāsta sīkāk.

Grozījums Nr. 725
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) palīdzēt dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm koordinācijas pasākumos, ko 
veic tādās jomās kā klīniskie pētījumi, 
vigilance un tirgus uzraudzība;

d) izstrādāt pamatnostādnes klīniskajiem 
pētījumiem par medicīniskajām ierīcēm;
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Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

MDCG ir izšķiroša nozīme reglamentatīvos noteikumos. Šā iemesla dēļ tās uzdevums ir 
jāapraksta sīkāk.

Grozījums Nr. 727
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) regulāri pārskatīt medicīniskajām 
ierīcēm paredzētās normas un standartus;

Or. en
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Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) palīdzēt attiecībā uz medicīniskām 
ierīcēm dalībvalstīs veidot saskaņotu 
administratīvu praksi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

MDCG ir izšķiroša nozīme reglamentatīvos noteikumos. Šā iemesla dēļ tās uzdevums ir 
jāizklāsta sīkāk.

Grozījums Nr. 729
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) izstrādāt un ieviest regulējumu 
Eiropas tirgus uzraudzības programmai;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
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projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) (d) pastāvīgi pārraudzīt tehnikas
attīstību, jo īpaši implantējamo ierīču 
jomā, un novērtēt, vai šajā regulā 
paredzētās pamatprasības par drošumu 
un veiktspēju ir piemērotas, lai 
nodrošinātu medicīnisko iekārtu drošumu 
un veiktspēju, kā arī noteikt, vai 
I pielikumā ir izdarāmi grozījumi;
fb) izstrādāt pamatnostādnes par konkrētu 
medicīnisko ierīču klīniskajiem 
izmēģinājumiem;
fc) atbalstīt medicīnisko ierīču standartu 
izstrādi;
fd) atbalstīt kopīgu tehnisko specifikāciju 
(KTS) izstrādi;
fe) izstrādāt un nodrošināt regulējumu 
Eiropas tirgus uzraudzības programmai;
ff) izstrādāt obligātās prasības par 
kvalitātes pārvaldības sistēmu tirgus 
uzraudzības valsts iestādēm;
fg) organizēt kopīgu tirgus uzraudzību un 
kopīgus testēšanas projektus;
fh) organizēt apmācību programmas un 
valsts ierēdņu apmaiņu saistībā ar tirgus 
uzraudzību, paziņoto institūciju 
izraudzīšanu un uzraudzību, kā arī 
klīniskajiem pētījumiem;
fi) organizēt informācijas kampaņas un 
kopīgu apmeklējumu programmas;
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fj) sešu mēnešu laikā sniegt atzinumu par 
VII pielikumā noteikto klasificēšanas 
kritēriju piemērošanu konkrētajai ierīcei 
vai ierīču kategorijai vai grupai atbilstīgi 
41. panta 3. punktam;
fk) pēc Komisijas pieprasījuma sniegt 
atzinumu par ierīces vai ierīču kategorijas 
vai grupas klasifikāciju saskaņā ar 
41. panta 4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 731
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) izstrādāt obligātās prasības attiecībā 
uz kvalitātes pārvaldības sistēmu valsts
tirgus uzraudzības iestādēm;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 732
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – fc punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) organizēt kopīgu tirgus uzraudzību un 
kopīgus testēšanas projektus dalībvalstīs;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 733
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – fd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) organizēt kompetenču sadali 
dalībvalstu vidū attiecībā uz tirgus 
uzraudzību, paziņotajām institūcijām un 
klīniskajiem novērtējumiem;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 734
Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – fe punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fe) organizēt informācijas kampaņas un 
kopīgas pārbaudes programmas;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 735
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – ff punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ff) radīt priekšnosacījumus, lai 6 mēnešu 
laikā būtu iespējams sniegt atzinumu par 
VII pielikumā minēto klasifikācijas 
pieprasījumu attiecībā uz konkrētu 
medicīnisko iekārtu vai medicīnisko 
iekārtu grupām saskaņā ar 41. panta 
3. punktu;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 736
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – fg punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fg) radīt priekšnosacījumus, lai pēc 
Komisijas pieprasījuma būtu iespējams 
sniegt atzinumu par medicīniskās iekārtas 
vai medicīnisko iekārtu grupu 
klasifikāciju saskaņā ar 41. panta 
4. punktu;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 
viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 737
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. daļa – fh punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fh) izstrādāt regulējuma programmu pēc 
laišanas tirgū veicamajai uzraudzībai;

Or. en

Pamatojums

MDCG jāsniedz būtisks ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā. Šā mērķa īstenošanai ir 
vajadzīgs sīki izklāstīts pienākumu apraksts un specifikācija salīdzinājumā ar priekšlikuma 
projektu, turklāt pamatprasībām un ierīces standartiem ir jāatbilst tehnikas attīstībai. Vēl 



AM\936128LV.doc 75/172 PE510.767v01-00

LV

viens būtisks ar sistēmu saistīts aspekts ir tirgus uzraudzība pēc laišanas tirgū. Ierobežotu 
finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ ir vajadzīga uzlabota koordinēšana un sadarbība ar
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 738
Nora Berra

Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Zinātniskā padomdevēja padome

1. Komisija izveido un sniedz loģistikas 
atbalstu Zinātniskajai padomdevējai 
padomei, kuras sastāvā ir ne vairāk kā 15
zinātnisko un/vai klīnisko ekspertu 
medicīnisko ierīču jomā, kurus amatā 
ieceļ MDCG.
2. Izraugoties šos ekspertus, Komisija 
nodrošina visu to medicīnas disciplīnu 
plašu, atbilstošu un līdzsvarotu 
iesaistīšanu, kas attiecas uz 
medicīniskajām ierīcēm, jebkādu tādu 
interešu publicēšanu, kas var attiekties uz 
viņu darba veikšanu, un 
konfidencialitātes klauzulas parakstīšanu. 
Zinātniskā padomdevēja padome var uz 
savu atbildību izveidot ekspertu grupas 
konkrētās medicīnas disciplīnās. Komisija 
vai MDCG var pieprasīt Zinātniskajai 
padomdevējai padomei konsultēt par 
ikvienu zinātnisku jautājumu, kas saistīts 
ar šīs regulas īstenošanu.
3. Zinātniskā padomdevēja padome no 
savu locekļu vidus ieceļ vienu 
priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja 
vietnieku uz trīs gadu termiņu, kas 
atjaunojams vienu reizi. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos tās locekļu 
vairākums var pieprasīt priekšsēdētāja 
un/vai priekšsēdētāja vietnieka 
atkāpšanos.
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4. Zinātniskā padomdevēja padome 
pieņem reglamentu, kurā paredzētas 
procedūras saistībā ar:
a) ekspertu grupas darbību,
b) tās priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieka iecelšanu un aizvietošanu,
c) zinātnisko novērtējumu, kas paredzēts 
44. pantā, tostarp steidzamības gadījumos.
Reglaments stājas spēkā pēc tam, kad 
Komisija ir sniegusi labvēlīgu atzinumu.

Or. en

Grozījums Nr. 739
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) attiecībā uz konkrētām ierīcēm vai kādu 
ierīču kategoriju vai grupu sniegt 
zinātniskas konsultācijas un tehnisko
atbalstu saistībā ar sasniegtā tehniskā 
līmeņa definīciju;

Or. en

Pamatojums

Uzlabota references laboratoriju uzdevumu redakcija un skaidrāka šo uzdevumu definīcija.

Grozījums Nr. 740
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) palīdzēt izstrādāt starptautiska līmeņa f) palīdzēt izstrādāt kopīgas tehniskās 
specifikācijas (KTS), kā arī starptautiska 
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standartus; līmeņa standartus;

Or. en

Pamatojums

References laboratorijām būs atbilstošas zināšanas, pieredze un tehniskās prasmes, lai 
palīdzētu izstrādāt KTS. Uzlabota redakcija.

Grozījums Nr. 741
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. MDCG locekļiem un ES references 
laboratoriju darbiniekiem nav tādu 
finansiālu interešu vai citu interešu 
medicīnisko ierīču nozarē, kas varētu skart 
to neitralitāti. Tie apņemas rīkoties 
sabiedrības interesēs un rīkoties neatkarīgi. 
Tie deklarē jebkādas tiešas vai netiešas 
intereses, kas tiem var būt medicīnisko 
ierīču nozarē un, stāvoklim attiecīgi 
mainoties, šo deklarāciju atjaunina. 
Interešu deklarācija pēc pieprasījuma ir 
publiski pieejama. Šis pants neattiecas uz 
to ieinteresēto personu organizāciju 
pārstāvjiem, kas piedalās MDCG 
apakšgrupās.

1. MDCG locekļiem un ES references 
laboratoriju darbiniekiem nav tādu 
finansiālu interešu vai citu interešu 
medicīnisko ierīču nozarē vai piegādes 
ķēdē, kas varētu skart to neitralitāti. Tie 
apņemas rīkoties sabiedrības interesēs un 
rīkoties neatkarīgi. Tie deklarē jebkādas 
tiešas vai netiešas intereses, kas tiem var 
būt medicīnisko ierīču nozarē vai piegādes 
ķēdē un, stāvoklim attiecīgi mainoties, šo 
deklarāciju atjaunina. Interešu deklarācija 
pēc pieprasījuma ir publiski pieejama. Šis 
pants neattiecas uz to ieinteresēto personu 
organizāciju pārstāvjiem, kas piedalās 
MDCG apakšgrupās.

Or. en

Grozījums Nr. 742
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. MDCG locekļiem un ES references 1. MDCG locekļiem un ES references 
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laboratoriju darbiniekiem nav tādu 
finansiālu interešu vai citu interešu 
medicīnisko ierīču nozarē, kas varētu skart 
to neitralitāti. Tie apņemas rīkoties 
sabiedrības interesēs un rīkoties neatkarīgi. 
Tie deklarē jebkādas tiešas vai netiešas 
intereses, kas tiem var būt medicīnisko 
ierīču nozarē un, stāvoklim attiecīgi 
mainoties, šo deklarāciju atjaunina. 
Interešu deklarācija pēc pieprasījuma ir
publiski pieejama. Šis pants neattiecas uz 
to ieinteresēto personu organizāciju 
pārstāvjiem, kas piedalās MDCG 
apakšgrupās.

laboratoriju darbiniekiem nav tādu 
finansiālu interešu vai citu interešu 
medicīnisko ierīču nozarē, kas varētu skart 
to neitralitāti. Tie apņemas rīkoties 
sabiedrības interesēs un rīkoties neatkarīgi. 
Tie deklarē jebkādas tiešas vai netiešas 
intereses, kas tiem var būt medicīnisko 
ierīču nozarē un, stāvoklim attiecīgi 
mainoties, šo deklarāciju atjaunina. 
Interešu deklarāciju dara publiski
pieejamu Eiropas Komisijas tīmekļa 
vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 743
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. MDCG locekļiem un ES references 
laboratoriju darbiniekiem nav tādu 
finansiālu interešu vai citu interešu 
medicīnisko ierīču nozarē, kas varētu skart 
to neitralitāti. Tie apņemas rīkoties 
sabiedrības interesēs un rīkoties neatkarīgi. 
Tie deklarē jebkādas tiešas vai netiešas 
intereses, kas tiem var būt medicīnisko 
ierīču nozarē un, stāvoklim attiecīgi 
mainoties, šo deklarāciju atjaunina. 
Interešu deklarācija pēc pieprasījuma ir 
publiski pieejama. Šis pants neattiecas uz 
to ieinteresēto personu organizāciju 
pārstāvjiem, kas piedalās MDCG 
apakšgrupās.

1. MDCG locekļiem un ES references 
laboratoriju darbiniekiem nav tādu 
finansiālu interešu vai citu interešu 
medicīnisko ierīču nozarē, kas varētu skart 
to neitralitāti. Tie apņemas rīkoties 
sabiedrības interesēs un rīkoties neatkarīgi. 
Tie deklarē jebkādas tiešas vai netiešas 
intereses, kas tiem var būt medicīnisko 
ierīču nozarē un, stāvoklim attiecīgi 
mainoties, šo deklarāciju atjaunina. 
Interešu deklarācija ir publiski pieejama. 
Šis punkts neattiecas uz to ieinteresēto 
personu organizāciju pārstāvjiem, kas 
piedalās MDCG apakšgrupās.

Or. en
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Grozījums Nr. 744
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ekspertiem un citām trešām personām, 
ko MDCG pieaicina atsevišķos gadījumos, 
tiek prasīts deklarēt savas intereses 
attiecīgajā jautājumā.

2. Ieinteresēto personu organizāciju 
pārstāvis, kas piedalās MDCG 
apakšgrupās, deklarē jebkādas tiešas vai 
netiešas intereses, kas tam var būt 
medicīnisko ierīču nozarē un, stāvoklim 
attiecīgi mainoties, šo deklarāciju 
atjaunina. Interešu deklarāciju publicē 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Tas 
neattiecas uz medicīnisko ierīču nozares 
pārstāvjiem.

Or. en

Grozījums Nr. 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ekspertiem un citām trešām personām, 
ko MDCG pieaicina atsevišķos gadījumos,
tiek prasīts deklarēt savas intereses 
attiecīgajā jautājumā.

2. Ekspertiem un citām trešām personām, 
ko MDCG pieaicina atsevišķos gadījumos,
deklarē savas intereses attiecīgajā 
jautājumā, un viņu interešu deklarācijas ir 
pastāvīgi publiski pieejamas.

Or. en

Grozījums Nr. 746
Nora Berra

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

82.a jauns
Zinātniskas konsultācijas

1. Komisija sekmē novatorisko ierīču 
ražotājiem, uz kuriem attiecas 44. pantā 
paredzētais zinātniskais novērtējums, 
piekļuvi Zinātniskās padomdevējas 
padomes vai ES references laboratorijas 
sniegtajai zinātniskajai konsultācijai, 
informācijai par kritērijiem pienācīgam 
ierīces atbilstības novērtējumam, jo īpaši 
attiecībā uz klīniskajam novērtējumam 
nepieciešamiem klīniskajiem datiem.
2. Zinātniskās padomdevējas padomes vai 
ES references laboratorijas sniegtā 
zinātniskā konsultācija nav saistoša.
3. Komisija publicē 1. punktā minētās 
zinātniskās konsultācijas kopsavilkumus 
ar nosacījumu, ka ir svītrota visa 
komerciāli konfidenciālā informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 747
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija un dalībvalstis veic visus 
pienācīgos pasākumus, kas rosinātu 
izveidot medicīnas ierīces, ar kuru 
palīdzību apkopot pieredzi par šo ierīču 
izmantošanu pēc laišanas tirgū. Šādi 
reģistri palīdz neatkarīgi novērtēt ierīču 
drošuma un veiktspējas ilglaicību un 
nodrošināt šo ierīču izsekojamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 748
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šādu reģistru izveidi koordinē un saskaņo, lai novērstu apgrūtinošu ierobežotas 
izmantojamības datu apkopošanu un nodrošinātu efektīvu reģistru izveidē ieguldīto resursu 
izmantojumu. Tikai tad, ja reģistri ir organizēti koordinētā un saskaņotā veidā, tos iespējams 
analizēt kopā un iegūt no tiem vērtīgu informāciju par drošumu pēc laišanas tirgū.

Grozījums Nr. 749
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
86. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī regula neskar iespēju, ka dalībvalstis par 
tajā izklāstītajām darbībām iekasē maksu, 
ja vien maksas apmērs ir noteikts 
caurredzami un tā pamatā ir izmaksu 
atgūšanas princips. Tās Komisiju un citas 
dalībvalstis informē vismaz trīs mēnešus 
pirms maksu struktūras un apmēra 
pieņemšanas. Informācija par maksu 
struktūru un apmēru ir publiski pieejama 
pēc pieprasījuma.
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Or. en

Grozījums Nr. 750
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
87. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par šīs regulas 
normu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sankcijas īsteno. Paredzētajām sankcijām 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Preventīvās sankcijas 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma dēļ gūto 
finansiālo labumu. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem Komisiju informē vēlākais 
līdz [3 mēneši pirms šīs regulas 
piemērošanas dienas] un nekavējoties to 
informē par jebkuriem turpmākiem 
grozījumiem, kas tos skar.

Or. es

Pamatojums

Lai sankcija būtu preventīvs pasākums pret krāpniecisku rīcību un lai nodrošinātu tās 
efektivitāti, sankcijai būtu jābūt ievērojami lielākai nekā finansiālajam labumam, ko ražotājs 
guvis pārkāpuma vai krāpšanas dēļ.

Grozījums Nr. 751
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
89. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. un 
3. punktā, 4. panta 5. punktā, 8. panta 
2. punktā, 17. panta 4. punktā, 24. panta 
7. punktā, 25. panta 7. punktā, 29. panta 

1. Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. un 
3. punktā, 4. panta 5. punktā, 8. panta 
2. punktā, 17. panta 4. punktā, 24. panta 
7. punktā, 25. panta 7. punktā, 29. panta 
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2. punktā, 40. panta 2. punktā, 41. panta 
4. punktā, 42. panta 11. punktā, 45. panta 
5. punktā, 51. panta 7. punktā, 53. panta 
3. punktā, 74. panta 4. punktā un 81. panta 
6. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir ar šajā pantā 
paredzētajiem nosacījumiem.

2. punktā, 40. panta 2. punktā, 74. panta 
4. punktā un 81. panta 6. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir ar šajā 
pantā paredzētajiem nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 752
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sagatavojot deleģētos aktus, Komisija 
konsultējas ar MDCG.

Or. en

Grozījums Nr. 753
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
89. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 2. panta 2. un 3. punktā, 
4. panta 5. punktā, 8. panta 2. punktā, 
17. panta 4. punktā, 24. panta 7. punktā, 
25. panta 7. punktā, 29. panta 2. punktā, 
40. panta 2. punktā, 41. panta 4. punktā, 
42. panta 11. punktā, 45. panta 5. punktā, 
51. panta 7. punktā, 53. panta 3. punktā,
74. panta 4. punktā un 81. panta 6. punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas.

2. Šīs regulas 2. panta 2. un 3. punktā, 
4. panta 5. punktā, 8. panta 2. punktā, 
17. panta 4. punktā, 24. panta 7. punktā, 
25. panta 7. punktā, 29. panta 2. punktā, 
40. panta 2. punktā, 74. panta 4. punktā un 
81. panta 6. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 754
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
89. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 2. panta 2. un 3. punktā, 
4. panta 5. punktā, 8. panta 2. punktā, 
17. panta 4. punktā, 24. panta 7. punktā, 
25. panta 7. punktā, 29. panta 2. punktā, 
40. panta 2. punktā, 41. panta 4. punktā, 
42. panta 11. punktā, 45. panta 5. punktā, 
51. panta 7. punktā, 53. panta 3. punktā,
74. panta 4. punktā un 81. panta 6. punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 2. panta 2. un 3. punktā, 
4. panta 5. punktā, 8. panta 2. punktā, 
17. panta 4. punktā, 24. panta 7. punktā, 
25. panta 7. punktā, 29. panta 2. punktā, 
40. panta 2. punktā, 74. panta 4. punktā un 
81. panta 6. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek 
izbeigta minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. fr

Grozījums Nr. 755
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
93. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 32. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija pēc 
dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas var pieņemt pasākumus, kas 
nepieciešami, lai konstatētu, vai konkrēts 
izstrādājums vai izstrādājumu grupa
atbilst “kosmētikas līdzekļa” definīcijai.

Saskaņā ar 32. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija pēc 
dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas var pieņemt pasākumus, kas 
nepieciešami, lai konstatētu, vai konkrēts 
izstrādājums atbilst “kosmētikas līdzekļa” 
definīcijai. Kosmētisko līdzekļu pastāvīgā 
komiteja un attiecīgās ieinteresētās 
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personas sniedz Komisijai atbalstu, 
ieteikumus un speciālās zināšanas par 
kosmētikas līdzekļu robežgadījumiem.

Or. en

Pamatojums

Kosmētikas līdzekļu robežgadījumu klasifikācija ir cieši saistīta ar konkrētā līdzekļa 
novērtējumu katrā atsevišķā gadījumā, tā pasniegšanas veidu un ar to saistītajiem 
apgalvojumiem. Kosmētikas līdzekļa un ar to saistīto apgalvojumu uztveri konkrētas valsts 
patērētāju vidū būtiski ietekmē kultūras konteksts un valoda, un šie aspekti ir noteicošie 
faktori kosmētikas līdzekļa klasifikācijā. Lai pieņemtu pamatotus lēmumus par robežgadījumu 
statusu kosmētikas līdzekļiem, Komisijai ir jāsaņem dalībvalstu un attiecīgo nozaru ekspertu 
ieteikumi.

Grozījums Nr. 756
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
94. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Direktīvas 90/385/EEK 
un 93/42/EEK, šai regulai atbilstīgas 
atbilstības novērtēšanas institūcijas var 
iecelt un izziņot pirms tās piemērošanas 
dienas. Ar šo regulu ieceltās un izziņotās 
paziņotās institūcijas var piemērot šajā 
regulā noteiktās atbilstības novērtēšanas 
procedūras un izdot sertifikātus saskaņā ar 
šo regulu pirms tās piemērošanas dienas.

4. Atkāpjoties no Direktīvas 90/385/EEK 
un 93/42/EEK, šai regulai atbilstīgas 
atbilstības novērtēšanas institūcijas var 
iecelt un izziņot pirms tās piemērošanas 
dienas. Ar šo regulu ieceltās un izziņotās 
paziņotās institūcijas var piemērot šajā 
regulā noteiktās atbilstības novērtēšanas 
procedūras un izdot sertifikātus saskaņā ar 
šo regulu pirms tās piemērošanas dienas, ja 
ir nodrošināts, ka atbilstošie deleģētie un 
īstenošanas akti ir īstenoti.

Or. de

Grozījums Nr. 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
94. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ierīces, kas saskaņā ar 1. panta 
2. punkta e) apakšpunktu ir šīs regulas 
darbības jomā un kas ir likumīgi laistas 
tirgū vai nodotas ekspluatācijā saskaņā ar 
noteikumiem, kuri bijuši spēkā dalībvalstīs 
pirms šīs regulas piemērošanas, var atļaut 
laist tirgū un nodot ekspluatācijā 
attiecīgajās dalībvalstīs.

7. IIb klases un III klases ierīcēm, kas ir 
šīs regulas darbības jomā un kas ir likumīgi 
laistas tirgū vai nodotas ekspluatācijā 
saskaņā ar noteikumiem, kuri bijuši spēkā 
dalībvalstīs pirms šīs regulas piemērošanas,
un kas jau ir laistas tirgū, ir vajadzīga 
41. pantā minētā tirgus atļauja. Sešus 
mēnešus ilgajā pārejas periodā pēc 
dienas, kad šī regula stājās spēkā, 
ražotājiem vai struktūrai, kas atbild par 
ierīču laišanu tirgū, ir jāziņo 
centralizētajai vai decentralizētajai 
(atbilstīgi situācijai) atļaujas izsniedzējai 
iestādei par IIb un III klases 
medicīniskajām ierīcēm, ko tā ir laidusi 
tirgū, kā arī jāsniedz tai informācija par 
atbilstības novērtēšanas procedūras 
rezultātiem, lai saņemtu atļauju turpināt 
ierīču tirdzniecību piecus gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā. Kad šis 
periods ir beidzies, ierīces vairs nedrīkst 
laist tirgū, ja vien šajā laikā nav piešķirta 
atļauja vai iesniegts pieteikums atļaujas 
piešķiršanai.
Visas pārējās ierīces, kas ir šīs regulas 
darbības jomā un kas ir likumīgi laistas 
tirgū vai nodotas ekspluatācijā saskaņā ar
noteikumiem, kuri bijuši spēkā 
dalībvalstīs pirms šīs regulas 
piemērošanas, un kas jau ir laistas tirgū,
var atļaut laist tirgū un nodot ekspluatācijā 
attiecīgajās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Līdz šim augsta riska medicīniskās ierīces varēja laist tirgū, pamatojoties tikai uz ražotāja 
pasūtītu atbilstības novērtēšanas procedūru, ko veica paziņotā institūcija, un šāda pieeja 
dažos gadījumos izraisīja katastrofu veselības jomā. Pēc šīs regulas stāšanās spēkā uz šīm 
ierīcēm vairs nav jāattiecas dubultiem standartiem — atkarībā no laika, kad tās tika laistas 
tirgū.
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Grozījums Nr. 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
97. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) regulas 25. panta 2. un 3. punktu un 
45. panta 4. punktu piemēro no [18 mēneši 
pēc 2. punktā minētās piemērošanas 
dienas];

a) regulas 25. panta 2. un 3. punktu un 
45. panta 4. punktu piemēro no [18 mēneši 
pēc 2. punktā minētās piemērošanas 
dienas], ja ir apstiprināta un darbojas 
attiecīga elektroniskā sistēma;

Or. en

Pamatojums

Pienākumu ievadīt datus elektroniskajā sistēmā iespējams izpildīt tikai tad, ja sistēmas (ierīču 
un uzņēmēju reģistrācijas elektroniskā sistēma/elektroniskā sistēma, kurā tiek apkopota un 
apstrādāta informācija par paziņoto institūciju izsniegtajiem sertifikātiem) ir laikus gatavas 
darbam un izmantojamas.

Grozījums Nr. 759
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – I daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārējos riskus iespējami samazināt, 
veicot piemērotus aizsardzības pasākumus, 
arī ieviešot trauksmes mehānismus;

c) pārējos riskus iespējami samazināt, 
veicot piemērotus aizsardzības pasākumus, 
arī ieviešot trauksmes mehānismus;
tādējādi tam jāņem vērā jaunākie 
instrumenti un koncepcijas, kas ir 
izstrādātas apdraudējuma un riska 
novērtēšanas jomā, pamatojoties uz 
cilvēkiem atbilstīgiem modeļiem, 
toksicitātes izplatīšanās ceļiem, negatīvā 
rezultāta trajektoriju un uz pierādījumiem 
balstītu toksikoloģiju;

Or. en
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Pamatojums

Kā EK zinātniskās komitejas norādīja savā 2012. gada oktobra darba dokumentā „Jaunie 
izaicinājumi un to risinājumi riska novērtēšanā”: „Ir paredzēts pavērsiens virzībā uz arvien 
plašāku datu par cilvēkiem izmantojumu saistībā ar bioloģiski nozīmīgām perturbācijām 
svarīgos toksicitātes izplatīšanās ceļos”. Turklāt šā gada sākumā (2013. gada februārī) 
pārskata ziņojumā par REACH par šiem mehānismiem bija sniegta līdzīga atsauksme saistībā 
ar jaunu problēmu labāku risināšanu attiecībā uz draudu un riska novērtējumu.

Grozījums Nr. 760
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – I daļa – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) iepriekšminētais a), b), c) un 
d) apakšpunkts nemazina vajadzību veikt 
klīnisku pētījumu un klīnisko pēckontroli 
pēc laišanas tirgū, lai pienācīgi risinātu ar 
riskiem, draudiem un ierīču veiktspēju 
saistītās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 761
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 7. punkts – 7.1. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) fiziskai saderībai starp dažādu 
ražotāju izgatavotajām daļām, kas 
paredzētas ierīcēm, kuras sastāv no vairāk 
nekā vienas implantējamas daļas;

Or. en
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Grozījums Nr. 762
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7.4. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
iespēju un pieņemamības robežās 
samazinātu apdraudējumu, ko rada 
iespējama vielu izskalošanās vai noplūde 
ārpus ierīces. Īpašu vērību velta vielām, 
kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas
(EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu un ar ko groza un atceļ 
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un 
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
VI pielikuma 3. daļu ir kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai 
sistēmai, un vielām, kurām piemīt īpašība 
radīt endokrinoloģiskās sistēmas 
traucējumus un par kurām ir zinātniski 
pierādījumi, ka tās var nopietni ietekmēt 
cilvēku veselību, un kuras ir identificētas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), 59. pantā 
izklāstīto procedūru. Īpašu uzmanību 
pievērš ES zinātnisko komiteju 
(SCENIHR, SCCS un SCHER) 
sniegtajiem ieteikumiem 2012. gada 
oktobra darba dokumentā “Jaunie 
izaicinājumi un to risinājumi riska 
novērtēšanā” un 2013. gada februāra 
pārskata ziņojumā par REACH 
(COM(2013)0049, galīgā redakcija); abos 
minētajos dokumentos ir atzīts, ka 
“toksikoloģijas jomā norit pāreja uz 
mehāniskāku, uz izplatīšanās ceļiem, 
šūnām un datoru balstītu pieeju vielas 
toksiskās iedarbības veida novērtēšanai”.

Or. en
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Grozījums Nr. 763
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7.4. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
iespēju un pieņemamības robežās 
samazinātu apdraudējumu, ko rada
bīstamas vielas. Vielas, kas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un 
ar ko groza un atceļ Direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 VI pielikuma 
3. daļu ir kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reproduktīvajai sistēmai, 5 gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
pakāpeniski izņem no apgrozības, izņemot 
gadījumus, kad nav pieejamas drošākas 
alternatīvas vielas. Gadījumā, ja nav 
pieejamas drošākas alternatīvas, 
medicīnisko ierīci marķē, šo vielu 
izmantošanu kopsakarā ar atbilstību 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām, jo īpaši šim punktam, ražotājs 
konkrēti pamato tehniskajā 
dokumentācijā un lietošanas pamācībā 
sniedz informāciju par atlikušajiem 
riskiem šīm pacientu grupām un attiecīgā 
gadījumā — par pienācīgiem piesardzības 
pasākumiem. Ierīces, kuras satur vielas, 
kurām piemīt īpašība radīt 
endokrinoloģiskās sistēmas traucējumus un 
kuras nonāk saskarē ar pacientu ķermeni,
un par kurām ir zinātniski pierādījumi, ka 
tās var nopietni ietekmēt cilvēku veselību, 
un kuras ir identificētas saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
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(REACH), 59. pantā izklāstīto procedūru, 
vai par kurām ir zināms vai tiek pieņemts, 
ka tās ir endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumu izraisītājas atbilstīgi 
Komisijas Ieteikumam (2013/.../ES) par 
kritērijiem endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumu izraisītāju noteikšanai, 5 gadu 
laikā pēc šīs regulas pieņemšanas 
pakāpeniski izņem no apgrozības, izņemot 
gadījumus, kad nav pieejamas drošākas 
alternatīvas vielas. Gadījumā, ja nav 
pieejamas drošākas alternatīvas, 
medicīnisko ierīci marķē, šo vielu 
izmantošanu kopsakarā ar atbilstību 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām, jo īpaši šim punktam, ražotājs 
konkrēti pamato tehniskajā
dokumentācijā un lietošanas pamācībā 
sniedz informāciju par atlikušajiem 
riskiem šīm pacientu grupām un attiecīgā 
gadījumā — par pienācīgiem piesardzības 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.4. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
iespēju un pieņemamības robežās 
samazinātu apdraudējumu, ko rada 
iespējama vielu izskalošanās vai noplūde 
ārpus ierīces. Īpašu vērību velta vielām, 
kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas
(EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu un ar ko groza un atceļ 
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un 
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
VI pielikuma 3. daļu ir kancerogēnas, 

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

mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai 
sistēmai, un vielām, kurām piemīt īpašība 
radīt endokrinoloģiskās sistēmas 
traucējumus un par kurām ir zinātniski 
pierādījumi, ka tās var nopietni ietekmēt 
cilvēku veselību.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums ierobežo īpašo uzmanību, kas ir jāvelta endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumu izraisītājiem, paredzot, ka tā ir jāpievērš tikai REACH noteiktajiem endokrīnās 
sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Šāda pieeja ir pārāk ierobežojoša. Piemēram, 
jāņem vērā arī plānotie Komisijas kritēriji par endokrīnās sistēmas darbības traucējumu 
izraisītājiem.

Grozījums Nr. 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.4. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
iespēju un pieņemamības robežās 
samazinātu apdraudējumu, ko rada 
iespējama vielu izskalošanās vai noplūde 
ārpus ierīces. Īpašu vērību velta vielām, 
kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas
(EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu un ar ko groza un atceļ 
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un 
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
VI pielikuma 3. daļu ir kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai 

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

sistēmai, un vielām, kurām piemīt īpašība 
radīt endokrinoloģiskās sistēmas 
traucējumus un par kurām ir zinātniski 
pierādījumi, ka tās var nopietni ietekmēt 
cilvēku veselību, vai kuras ir identificētas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), 59. pantā 
izklāstīto procedūru, vai ir zināms vai tiek 
pieņemts, ka tās ir endokrīnās sistēmas 
darbības traucējumu izraisītājas atbilstīgi 
Komisijas Ieteikumam (2013/.../ES) par 
kritērijiem endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumu izraisītāju noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

Nav pareizi saistīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītāju (ESTI) noteikšanu ar 
REACH 59. pantu, jo tajā nav sniegts visaptverošs ESTI saraksts. ESTI noteikšanai atbilstīgi 
REACH, kas ir ļoti lēns process (līdz šim tas ir piemērots tikai ļoti nelielam skaitam vielu) un 
kā pamatā ir atšķirīga loģika (kandidātvielu saraksts), jābūt tikai vienai iespējai. Komisija 
pašlaik izstrādā kritērijus ESTI noteikšanai, un nākamajā ieteikumā ir jāsniedz atbilstīga 
atsauce.

Grozījums Nr. 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir paredzēts, ka ierīces vai to daļas Ierīces vai to daļas, kas ir paredzētas

Or. en

(AT4AM mākslīgi iedala šo apakšpunktu vairākās daļās (ievilkumu dēļ, kas seko 
iepriekšminētajam tekstam). Šis grozījums ir jāizskata kopā ar tā autoru sagatavotajiem 

grozījumiem galvenajā šā apakšpunkta daļā, kas ir pēc ievilkumiem (kuros nav ierosināts 
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veikt izmaiņas).)

Pamatojums

Šā apakšpunkta sākums ir jāgroza saskaņā ar saistītā grozījuma ierosinājumu noteikuma 
vietā par konkrētu CMR ftalātu marķēšanu paredzēt CMR un ESTI vielu aizliegumu, izņemot 
gadījumus, kad nav pieejamas alternatīvas.

Grozījums Nr. 767
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – 2. daļa – 3. ievilkums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un ja tās koncentrācijā, kas sasniedz vai 
pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla 
masas, satur ftalātus, kuri saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 
3. daļu pēc kancerogenitātes, 
mutagenitātes vai toksiskuma 
reproduktīvajai sistēmai ir klasificēti 1A 
vai 1B kategorijā, pašas ierīces marķē kā 
ftalātus saturošas ierīces un/vai šādu 
marķējumu norāda uz katras vienības 
iepakojuma un attiecīgā gadījumā arī uz 
tirdzniecības iepakojuma. Ja šādas ierīces 
ir paredzētas arī bērnu, grūtnieču vai ar 
krūti barojošu sieviešu ārstēšanai, šo vielu 
izmantošanu kopsakarā ar atbilstību 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām, jo īpaši šim punktam, ražotājs 
konkrēti pamato tehniskajā dokumentācijā 
un lietošanas pamācībā sniedz informāciju 
par atlikušajiem riskiem šīm pacientu 
grupām un attiecīgā gadījumā — par 
pienācīgiem piesardzības pasākumiem.

un ja tās koncentrācijā, kas sasniedz vai 
pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla 
masas, satur ftalātus, pašas vielas marķē kā 
ftalātus saturošas ierīces un/vai šādu 
marķējumu norāda uz katras vienības 
iepakojuma un attiecīgā gadījumā arī uz 
tirdzniecības iepakojuma, 5 gadu laikā pēc 
šīs regulas pieņemšanas tās pakāpeniski 
izņem no apgrozības, izņemot gadījumus, 
kad nav pieejamas drošākas alternatīvas 
vielas. Gadījumā, ja nav pieejamas 
drošākas alternatīvas, šo vielu 
izmantošanu kopsakarā ar atbilstību 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām, jo īpaši šim punktam, ražotājs 
konkrēti pamato tehniskajā dokumentācijā 
un lietošanas pamācībā sniedz informāciju 
par atlikušajiem riskiem šīm pacientu 
grupām un attiecīgā gadījumā — par 
pienācīgiem piesardzības pasākumiem. Ja 
šādas ierīces ir paredzētas arī bērnu, 
grūtnieču vai ar krūti barojošu sieviešu 
ārstēšanai, ftalātus aizliedz no 2017. gada 
1. janvāra.

Or. en
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Grozījums Nr. 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – 2. daļa – 3. ievilkums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un ja tās koncentrācijā, kas sasniedz vai 
pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla 
masas, satur ftalātus, kuri saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 
3. daļu pēc kancerogenitātes, mutagenitātes 
vai toksiskuma reproduktīvajai sistēmai ir
klasificēti 1A vai 1B kategorijā, pašas 
ierīces marķē kā ftalātus saturošas ierīces 
un/vai šādu marķējumu norāda uz katras 
vienības iepakojuma un attiecīgā gadījumā 
arī uz tirdzniecības iepakojuma. Ja šādas 
ierīces ir paredzētas arī bērnu, grūtnieču 
vai ar krūti barojošu sieviešu ārstēšanai, šo 
vielu izmantošanu kopsakarā ar atbilstību 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām, jo īpaši šim punktam, ražotājs 
konkrēti pamato tehniskajā dokumentācijā 
un lietošanas pamācībā sniedz informāciju 
par atlikušajiem riskiem šīm pacientu 
grupām un attiecīgā gadījumā — par 
pienācīgiem piesardzības pasākumiem

un ja tās koncentrācijā, kas sasniedz vai 
pārsniedz 0,1 % no viendabīga materiāla 
masas, nesatur vielas, kuras saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 
3. daļu pēc kancerogenitātes, mutagenitātes 
vai toksiskuma reproduktīvajai sistēmai ir
klasificētas 1A vai 1B kategorijā, vai 
vielas, kas saskaņā ar pirmo daļu ir 
identificētas kā endokrīnās sistēmas 
darbības traucējumu izraisītājas, izņemot 
gadījumus, kad ražotājs var pierādīt, ka 
nav pieejamas piemērotas drošākas vielas 
vai ierīces, kas nesatur šīs vielas.

Ja ražotājs var pierādīt, ka nav pieejamas 
piemērotas drošākas vielas vai ierīces, kas 
nesatur šīs vielas, pašas ierīces marķē kā 
ierīces, kas satur 1A vai 1B kategorijas
vielas, kas ir klasificētas kā kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai 
sistēmai, vai vielas, kas ir noteiktas kā 
endokrīnās sistēmas darbības traucējumu 
izraisītājas, un/vai šādu marķējumu norāda 
uz katras vienības iepakojuma un attiecīgā 
gadījumā arī uz tirdzniecības iepakojuma. 
Ja šādas ierīces ir paredzētas arī bērnu, 
grūtnieču vai ar krūti barojošu sieviešu 
ārstēšanai, šo vielu izmantošanu kopsakarā 
ar atbilstību vispārīgajām drošuma un 
veiktspējas prasībām, jo īpaši šim punktam, 
ražotājs konkrēti pamato tehniskajā 
dokumentācijā un lietošanas pamācībā 
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sniedz informāciju par atlikušajiem riskiem
pacientiem un attiecīgā gadījumā — par 
pienācīgiem piesardzības pasākumiem.

Or. en

(Saistīts ar šā grozījuma autoru sagatavoto grozījumu attiecībā uz pirmajiem astoņiem šīs 
daļas vārdiem (AT4AM aberācija).)

Pamatojums

CMR vielu izmantošana kosmētikas līdzekļu sastāvā ir aizliegta, un CMR ftalātu izmantošana 
ir aizliegta rotaļlietu izgatavošanā. Līdzīgi ierobežojumi ir jāpiemēro attiecībā uz 
medicīniskajām ierīcēm gadījumos, kad saskare ir nenovēršama, izņemot gadījumus, kad nav 
pieejamas drošākas alternatīvas. Šādi ierobežojumi ir jāpiemēro zināmajiem endokrīnās 
sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Gadījumos, kad nav pieejamas alternatīvas, 
ražotājiem šīs ierīces ir jāmarķē un jāsniedz konkrēts pamatojums kopsakarā ar atbilstību 
regulas noteikumiem par ierīču drošumu saistībā ar visiem pacientiem, ne tikai konkrētām 
riska grupām.

Grozījums Nr. 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 7. punkts – 7.6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.6. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
līdz minimumam samazinātu 
apdraudējumu, kas saistīts ar izmantoto 
daļiņu izmēriem un īpašībām. Īpašu vērību 
veltī ierīcēm, kuras satur nanomateriālu, 
kas var nonākt pacienta vai lietotāja 
ķermenī, vai sastāv no šāda materiāla.

7.6. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
līdz minimumam samazinātu 
apdraudējumu, kas saistīts ar izmantoto 
daļiņu izmēriem un īpašībām. Īpašu vērību 
veltī ierīcēm, kuras satur nanomateriālu, 
kas var nonākt pacienta vai lietotāja 
ķermenī, vai sastāv no šāda materiāla.
Ražotājs sniedz konkrētus pierādījumus, 
ka nanomateriālu izmantošana atbilst 
tehniskajos dokumentos noteiktajām 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām. Ir jāsniedz konkrēti pierādījumi 
par atbilstību konkrētām nanomateriāla 
īpašībām. Ražotājs lietošanas pamācībā 
sniedz informāciju par atlikušajiem 
riskiem pacientiem un attiecīgā 
gadījumā — par pienācīgiem piesardzības 
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pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Ja medicīniskajās ierīcēs izmanto nanomateriālus, ražotājiem par konkrēto nanomateriālu ir 
jāsniedz pierādījums, ka tā izmantojums atbilst vispārējām drošuma un veiktspējas prasībām. 
Pierādījumam ir nepārprotami jāattiecas uz nanomateriāla īpašo raksturu. Tas atvieglotu 
19. noteikumā un 13. apsvērumā paredzētā visstingrākā atbilstības novērtējuma piemērošanu.

Grozījums Nr. 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 8. punkts – 8.7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.a Medicīnisko ierīču ražotājiem 
jāinformē lietotāji par dezinfekcijas 
līmeni, kas nepieciešams pacientu 
drošības garantēšanai, un par visām 
pieejamajām metodēm šā līmeņa 
sasniegšanai. Ražotājiem jāuzliek par 
pienākumu pārbaudīt savas ierīces 
piemērotību, izmantojot visas metodes, 
kas varētu nodrošināt pacientu drošību, 
un pamatot iespējamu risinājuma 
noraidījumu, pierādot tā efektivitātes 
trūkumu vai to, ka šis risinājums rada 
zaudējumus, apdraudot viņu ierīces 
medicīnisko lietderību ievērojami vairāk 
nekā citi ražotāja ieteiktie risinājumi.

Or. xm

Pamatojums

Reizēm ražotāji iesaka procedūras, metodes un risinājumus, attiecīgi neapsverot to patieso
efektivitāti vai pieejamību attiecīgajā tirgū. Dažkārt ražotāji ieteikumā dod priekšroku vienam 
risinājumam ražošanas interešu, nevis pacientu drošības dēļ.
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Grozījums Nr. 771
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ierīces, kurās ietilpst viela, kas 
uzskatāma par zālēm, un ierīces, kas 
sastāv no tādām vielām vai tādu vielu 
kombinācijas, kas paredzētas iekšķīgai 
lietošanai, ieelpošanai, rektālai vai 
vaginālai ievadīšanai

9. Ierīces, kurās ietilpst viela, kas 
uzskatāma par zālēm

Or. de

Grozījums Nr. 772
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ierīces, kurās ietilpst viela, kas 
uzskatāma par zālēm, un ierīces, kas 
sastāv no tādām vielām vai tādu vielu 
kombinācijas, kas paredzētas iekšķīgai 
lietošanai, ieelpošanai, rektālai vai 
vaginālai ievadīšanai

9. Ierīces, kurās ietilpst viela, kas 
uzskatāma par zālēm

Or. en

Grozījums Nr. 773
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.2. Ierīces, kas sastāv no tādām vielām 
vai tādu vielu kombinācijas, kas ir 

svītrots
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paredzētas iekšķīgai lietošanai, 
ieelpošanai, rektālai vai vaginālai 
ievadīšanai un kas cilvēka organismā 
absorbējas vai disperģējas, pēc analoģijas 
ir atbilstīgas Direktīvas 2001/83/EK 
I pielikuma attiecīgajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 774
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.2. Ierīces, kas sastāv no tādām vielām 
vai tādu vielu kombinācijas, kas ir 
paredzētas iekšķīgai lietošanai, 
ieelpošanai, rektālai vai vaginālai 
ievadīšanai un kas cilvēka organismā 
absorbējas vai disperģējas, pēc analoģijas 
ir atbilstīgas Direktīvas 2001/83/EK 
I pielikuma attiecīgajām prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šo ierīču drošumu garantē atbilstība atzītiem saskaņotiem standartiem vai kopīgām 
tehniskajām specifikācijām. Tāpēc prasība nodrošināt atbilstību analīzes, 
farmakotoksikoloģijas un klīniskajiem standartiem un protokoliem attiecībā uz zāļu testēšanu 
(Direktīvas 2001/83/EK I pielikums) nenodrošinās lietderīgu papildu informāciju saistībā ar 
pacientu drošību.

Grozījums Nr. 775
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.2. Ierīces, kas sastāv no tādām vielām 
vai tādu vielu kombinācijas, kas ir 
paredzētas iekšķīgai lietošanai, 
ieelpošanai, rektālai vai vaginālai 
ievadīšanai un kas cilvēka organismā 
absorbējas vai disperģējas, pēc analoģijas 
ir atbilstīgas Direktīvas 2001/83/EK 
I pielikuma attiecīgajām prasībām.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 776
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.2. Ierīces, kas sastāv no tādām vielām 
vai tādu vielu kombinācijas, kas ir 
paredzētas iekšķīgai lietošanai, 
ieelpošanai, rektālai vai vaginālai 
ievadīšanai un kas cilvēka organismā 
absorbējas vai disperģējas, pēc analoģijas 
ir atbilstīgas Direktīvas 2001/83/EK 
I pielikuma attiecīgajām prasībām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.2. Ierīces, kas sastāv no tādām vielām 
vai tādu vielu kombinācijas, kas ir 
paredzētas iekšķīgai lietošanai, 

svītrots
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ieelpošanai, rektālai vai vaginālai 
ievadīšanai un kas cilvēka organismā 
absorbējas vai disperģējas, pēc analoģijas 
ir atbilstīgas Direktīvas 2001/83/EK 
I pielikuma attiecīgajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz Direktīvas 2011/83/EK I pielikumu ir lieka, jo zāļu iedarbība pēc definīcijas 
atšķiras no ierīču iedarbības. Atsaukšanās no Direktīvas 2001/83/EK I pielikumu saistībā ar 
līdzekļiem, kas nav zāles, ir zinātniski un tehniski nepareiza, un tās dēļ tiktu veikts kļūdains 
novērtējums.

Grozījums Nr. 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.2. Ierīces, kas sastāv no tādām vielām vai 
tādu vielu kombinācijas, kas ir paredzētas 
iekšķīgai lietošanai, ieelpošanai, rektālai 
vai vaginālai ievadīšanai un kas cilvēka 
organismā absorbējas vai disperģējas, pēc 
analoģijas ir atbilstīgas Direktīvas
2001/83/EK I pielikuma attiecīgajām 
prasībām.

9.2. Ierīces, kas sastāv no tādām vielām vai 
tādu vielu kombinācijas, kas ir paredzētas 
iekšķīgai lietošanai, ieelpošanai, rektālai 
vai vaginālai ievadīšanai un kuru 
absorbcija vai disperģēšanās cilvēka 
organismā ir paredzēta vēlamā efekta 
sasniegšanai, pēc analoģijas ir atbilstīgas 
Direktīvas 2001/83/EK I pielikuma 
attiecīgajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Ja ierīces sastāv no tādām vielām, kuru absorbcija vai disperģēšanās cilvēka organismā nav 
paredzēta noteikta medicīniskā efekta sasniegšanai, Direktīvā 2001/83/EK ietvertie 
pierādījumi un pētījumi nav iespējami.

Grozījums Nr. 779
Dan Jørgensen
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Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 10. punkts – 10.2. apakšpunkts – a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir jāatbalsta tādu metožu izmantojums, 
kurās neizmanto dzīvniekus; pēc iespējas 
jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
izmēģinājumos, un izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem būtu jāizmanto tikai 
galējas nepieciešamības gadījumā;
saskaņā ar Direktīvas 2010/63/ES 
noteikumiem izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem ir jāaizstāj, jāierobežo 
vai jāuzlabo; tāpēc aicinām Komisiju 
izstrādāt noteikumus ar mērķi izvairīties 
no vairākkārtējiem izmēģinājumiem, un 
atkārtoti izmēģinājumi un pētījumi ar 
mugurkaulniekiem ir jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried out in line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU.

Grozījums Nr. 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 11. punkts – 11.1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.1.a Savienotājsistēmām piemēro 
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vienādas tipa apstiprināšanas procedūras, 
lai nodrošinātu, ka šādu ierīču norādītā 
veiktspēja nepasliktinās; nepieprasot 
savienotājsistēmu tipa apstiprināšanu, 
tiek mazināta garantija, ka šādas ierīces 
tiks izmantotas to paredzētajam mērķim, 
kā arī pacientu tiesības.

Or. it

Grozījums Nr. 781
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 11. punkts – 11.7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.7. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
lietotājam, pacientam vai citai personai no 
ierīces un/vai jebkādām atkritumvielām
būtu viegli atbrīvoties.

11.7. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
lietotājam, pacientam vai citai personai
būtu viegli atbrīvoties no ierīces, vielām, 
ar ko tā ir apstrādāta, un/vai jebkādām 
atkritumvielām, un iespēju un 
piemērojamības robežās ierīce tiek 
aizstāta ar ierīci, kura atbilst augstākam 
drošības standartam. Tādējādi iespējams 
samazināt ķīmisko materiālu vai 
kodolmateriālu ietekmes radīto 
apdraudējumu pacientiem un lietotājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 782
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 11. punkts – 11.7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.7. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
lietotājam, pacientam vai citai personai no 
ierīces un/vai jebkādām atkritumvielām 
būtu viegli atbrīvoties.

11.7. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai
lietotājam, pacientam vai citai personai no 
ierīces un vielas, kura ir izmantota ierīcē, 
un/vai jebkādām atkritumvielām būtu 



PE510.767v01-00 104/172 AM\936128LV.doc

LV

viegli atbrīvoties, un, ja vajadzīgs un 
iespējams, aizstāt ar tādu ierīču un 
metožu izmantojumu, kurām ir uzlabotas 
drošības īpašības un rādītāji, lai pēc 
iespējas samazinātu iespējami kaitīgu 
vielu, piemēram, ķīmisku materiālu vai 
kodolmateriālu, ietekmi uz pacientiem, 
lietotājiem un citām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 783
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 13. punkts – 13.1. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ierīces ir izstrādātas, ražotas un 
iepakotas tā, lai iespēju un pieņemamības 
robežās saderīgi ar lietošanas uzdevumu 
mazinātu pacientu, lietotāju un citu 
personu ekspozīciju emitētajam 
starojumam, neierobežojot attiecīgās 
norādītās devas izmantošanu terapeitiskiem 
un diagnostiskiem mērķiem;

a) Ierīces ir izstrādātas, ražotas un 
iepakotas tā, lai iespēju un pieņemamības 
robežās saderīgi ar lietošanas uzdevumu 
mazinātu pacientu, lietotāju un citu 
personu ekspozīciju emitētajam 
starojumam, un, ja iespējams, šīs ierīces 
aizstāj ar ierīcēm, kuras atbilst augstākam 
drošības standartam, neierobežojot 
attiecīgās norādītās devas izmantošanu 
terapeitiskiem un diagnostiskiem mērķiem;

Or. de

Grozījums Nr. 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 13. punkts – 13.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
iespēju un pieņemamības robežās 
samazinātu pacientu, lietotāju un citu 
personu ekspozīciju nejaušam, novirzītam 

Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
iespēju un pieņemamības robežās 
samazinātu pacientu, lietotāju un citu 
personu ekspozīciju nejaušam, novirzītam 
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vai izkliedētam starojumam. vai izkliedētam starojumam, un, ja 
iespējams, tiek izvēlētas metodes ar 
mazāku starojuma ietekmi uz pacientiem, 
lietotājiem un citām iespējamām 
iesaistītajām personām.

Or. de

Grozījums Nr. 785
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 13. punkts – 13.4. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Jonizējošā starojuma emitēšanai 
paredzētas ierīces ir izstrādātas un ražotas 
tā, lai, ja vien iespējams, emitētā starojuma 
daudzumu, ģeometriju un sadalījumu pēc 
enerģijas (jeb kvalitāti) būtu iespējams 
mainīt un kontrolēt, ņemot vērā paredzēto 
lietojumu.

a) Jonizējošā starojuma emitēšanai 
paredzētas ierīces ir izstrādātas un ražotas 
tā, lai, ja vien iespējams, emitētā starojuma 
daudzumu, ģeometriju un sadalījumu pēc 
enerģijas (jeb kvalitāti) būtu iespējams 
mainīt un kontrolēt, ņemot vērā paredzēto 
lietojumu, un, ja iespējams, tiek 
izmantotas ierīces, kuru emitēto 
starojumu var kontrolēt jebkurā 
lietošanas brīdī un pēc tam.

Or. de

Grozījums Nr. 786
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – II daļa – 16. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. Mehāniskā un termiskā riska
novēršana

16. Tādu risku novēršana, kas ir saistīti ar 
ierīcēm, kuras ražotājs ir paredzējis 
pašeksperimentiem

Or. de
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Grozījums Nr. 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – III daļa – 19. punkts – 19.1. apakšpunkts – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Izstrādājuma nosaukums nedrīkst 
netieši norādīt uz zāļu, biocīda līdzekļa, 
kosmētikas līdzekļa vai uztura 
bagātinātāja nosaukumu.

Or. pl

Pamatojums

Tirgū var rast daudzu tādu gadījumu piemērus, kad zāļu produktu nosaukumi ir vienādi ar 
zāļu nosaukumu vai ietver lielāko daļu zāļu nosaukuma. Dezinfekcijas līdzekļi ļoti bieži tiek 
nosaukti tieši tāpat kā zāles un biocīdu līdzekļi. Tādējādi noteikumi par zālēm savā ziņā 
nespēj pienācīgi regulēt šo jautājumu. Tāpēc, lai nodrošinātu izstrādājumu drošu lietošanu 
un patērētāju nemaldināšanu, šis jautājums būtu rūpīgi jāprecizē.

Grozījums Nr. 788
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – III daļa – 19. punkts – 19.1. apakšpunkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Etiķetes nodrošina cilvēkam salasāmā 
formātā, taču tās var papildināt
mašīnlasāmā formātā, piemēram, ar 
radiofrekvenciālo identifikāciju (RFID) vai 
svītrkodiem.

d) Etiķetes nodrošina cilvēkam salasāmā 
formātā, un tās jāpapildina mašīnlasāmā 
formātā, piemēram, ar radiofrekvenciālo 
identifikāciju (RFID) vai svītrkodiem.

Or. fr

Pamatojums

Medicīnisko ierīču etiķetēm jābūt gan cilvēkam salasāmā formātā, gan mašīnlasāmā formātā, 
lai nebūtu grūti reģistrēt unikālo identifikatoru.
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Grozījums Nr. 789
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – III daļa – 19. punkts – 19.1. apakšpunkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Etiķetes nodrošina cilvēkam salasāmā 
formātā, taču tās var papildināt
mašīnlasāmā formātā, piemēram, ar 
radiofrekvenciālo identifikāciju (RFID) vai 
svītrkodiem.

d) Etiķetes nodrošina cilvēkam salasāmā 
formātā, un tās papildina mašīnlasāmā 
formātā, piemēram, ar radiofrekvenciālo 
identifikāciju (RFID) vai svītrkodiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina abu formātu medicīnisko ierīču etiķetes, proti, cilvēkam salasāmā un 
mašīnlasāmā formātā, jo mašīnlasāma formāta dēļ etiķešu skenēšana un unikālā 
identifikatora reģistrēšana vairumā gadījumu ir ātrāka un precīzāka.

Grozījums Nr. 790
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – III daļa – 19. punkts – 19.1. apakšpunkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Etiķetes nodrošina cilvēkam salasāmā 
formātā, taču tās var papildināt
mašīnlasāmā formātā, piemēram, ar 
radiofrekvenciālo identifikāciju (RFID) vai 
svītrkodiem.

d) Etiķetes nodrošina cilvēkam salasāmā 
formātā, un tās papildina mašīnlasāmā 
formātā, piemēram, ar radiofrekvenciālo 
identifikāciju (RFID) vai svītrkodiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina cilvēkam salasāma un mašīnlasāma formāta medicīnisko ierīču etiķetes, 
pretējā gadījumā var rasties grūtības saistībā ar unikālā identifikatora reģistrēšanu.

Grozījums Nr. 791
Nora Berra
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Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – III daļa – 19. punkts – 19.2. apakšpunkts – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) norāde “Šis izstrādājums ir 
medicīniska iekārta”;

Or. en

Grozījums Nr. 792
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – III daļa – 19. punkts – 19.3. apakšpunkts – l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) ja uz ierīces ir norāde, ka tā ir vienreiz 
lietojama, informāciju par ražotājam 
zināmām īpašībām un tehniskiem 
faktoriem, kas varētu radīt apdraudējumu, 
ierīci lietojot atkārtoti; ja saskaņā ar 
19.1. iedaļas c) punktu lietošanas pamācība 
nav vajadzīga, informāciju lietotājam dara 
pieejamu pēc pieprasījuma;

l) ja uz ierīces ir norāde, ka tā ir vienreiz 
lietojama, informāciju par ražotājam 
zināmām īpašībām un tehniskiem 
faktoriem, kas varētu radīt apdraudējumu, 
ierīci lietojot atkārtoti; ja ierīce ir iekļauta 
vienreiz lietojamo ierīču sarakstā saskaņā 
ar 15. panta 4. punktu, informāciju par to, 
ka ierīci nekādā gadījumā nedrīkst lietot 
atkārtoti; ja saskaņā ar 19.1. apakšpunkta
c) punktu lietošanas pamācība nav 
vajadzīga, informāciju lietotājam dara 
pieejamu pēc pieprasījuma;

Or. cs

Grozījums Nr. 793
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – III daļa – 19. punkts – 19.3. apakšpunkts – q punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) attiecībā uz ierīcēm, kas paredzētas 
neprofesionāļiem, apstākļus, kādos 

q) attiecībā uz ierīcēm, kas paredzētas 
nespeciālistiem, apstākļus, kādos lietotājam 
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lietotājam jākonsultējas ar veselības 
aprūpes profesionāli;

jākonsultējas ar veselības aprūpes 
speciālistu; lietošanas pamācības elementi 
ir jāpārskata, iesaistot pacientu 
organizācijas, lai nodrošinātu, ka tās 
tiešām atbilst pacientu vajadzībām, ir 
saprotamas un pieejamas;

Or. en

Grozījums Nr. 794
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – I daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saraksts ar tulkojumu versijām, kas 
paredzētas dalībvalstīm, kurās ierīci 
plānots tirgot.

b) saite uz sarakstu ar dalībvalstīm, kurās
ierīce tiek tirgota.

Or. cs

Grozījums Nr. 795
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – I daļa – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dokumentos ietilpst kopsavilkums par: Dokumentos ietilpst visa pieejamā 
informācija, kas attiecas uz:

Or. de

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālistiem kā medicīnisko ierīču primārajiem lietotājiem un ārstiem 
jāaizsargā savu pacientu drošība un, lai izvēlētos katram pacientam atbilstošo ierīci un 
pacientu atbilstoši informētu, viņiem jābūt piekļuvei visiem tehniskajiem un klīniskajiem 
datiem, ko ražotājs ir darījis pieejamu.
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Grozījums Nr. 796
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – I daļa – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dokumentos ietilpst kopsavilkums par: Dokumentos ietilpst visa pieejamā 
informācija saistībā ar:

Or. en

Grozījums Nr. 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – I daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Ja ierīce, lai tā darbotos atbilstoši tai 
paredzētajam nolūkam, jāpievieno citai 
ierīcei vai ierīcēm — šīs kombinācijas 
apraksts kopā ar datiem, kas apliecina, ka 
tad, kad ierīce pievienota šādai citai ierīcei 
vai ierīcēm, tā, spriežot pēc ražotāja 
norādītajiem parametriem, atbilst 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām.

e) Ja ierīce, lai tā darbotos atbilstoši tai 
paredzētajam nolūkam, jāpievieno citai 
ierīcei vai ierīcēm, izmantojot 
savienotājsistēmu, — šīs kombinācijas 
apraksts kopā ar datiem, kas apliecina, ka 
tad, kad ierīce pievienota šādai citai ierīcei 
vai ierīcēm, tā, spriežot pēc ražotāja 
norādītajiem parametriem, atbilst 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām; šai savienotājsistēmai piešķir 
tipa apstiprinājumu, lai nodrošinātu, ka tā 
tiek izmantota atbilstoši tai paredzētajam 
nolūkam un ka pacients saņem atbilstošu 
ārstēšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 798
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
IV PIELIKUMS – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CE zīmi veido iniciāļi “CE” šādā formā: 1. CE zīmi veido iniciāļi “CE” ar tekstu 
“medicīniska ierīce” šādā formā:

Or. de

Grozījums Nr. 799
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PRASĪBU MINIMUMS, KAS 
JĀIEVĒRO PAZIŅOTAJĀM 
INSTITŪCIJĀM

PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO 
PAZIŅOTAJĀM INSTITŪCIJĀM

Or. de

Pamatojums

Lai noteiktu vienotas prasības visu dalībvalstu paziņotajām institūcijām un nodrošinātu 
godīgus un vienlīdzīgus nosacījumus, attiecībā uz paziņotajām institūcijām vēlams lietot 
„prasības”, nevis „minimālās prasības”. Turklāt saistībā ar paziņotajām institūcijām šāda 
terminoloģija tiek lietota Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK.

Grozījums Nr. 800
Nora Berra

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PRASĪBU MINIMUMS, KAS 
JĀIEVĒRO PAZIŅOTAJĀM 
INSTITŪCIJĀM

PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO 
PAZIŅOTAJĀM INSTITŪCIJĀM

Or. en
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Grozījums Nr. 801
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Paziņotā institūcija ir trešās personas 
struktūra, kas ir neatkarīga no tā ražojuma
ražotāja, saistībā ar kuru tā veic atbilstības 
novērtēšanu. Turklāt paziņotā institūcija ir 
neatkarīga no citiem uzņēmējiem, kuriem 
ir interese par ražojumu, kā arī no ražotāja 
konkurentiem.

1.2.1. Paziņotā institūcija, tostarp tās 
darbinieki, ir trešās personas struktūra, kas 
ir neatkarīga no tā izstrādājuma ražotāja, 
saistībā ar kuru tā veic atbilstības 
novērtēšanu. Turklāt paziņotā institūcija ir 
neatkarīga no citiem uzņēmējiem, kuriem 
ir interese par izstrādājumu, kā arī no 
ražotāja konkurentiem. Tas neatbrīvo no
atbilstības novērtēšanas darbībām
attiecībā uz uzņēmējiem vai 
konkurentiem, kā norādīts iepriekš.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, norādot, ka šī prasība ir piemērojama arī paziņoto institūciju darbiniekiem. 
Precizējums, norādot, ka paziņotā institūcija var veikt atbilstības novērtējuma darbības 
attiecībā uz dažādiem uzņēmumiem, kas ražo atšķirīgus vai līdzīgus izstrādājumus.

Grozījums Nr. 802
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.4. Tiek garantēta paziņoto institūciju, to 
augstākā līmeņa vadības un darbinieku, 
kuri veic novērtēšanu, objektivitāte. 
Paziņotās institūcijas augstākā līmeņa 
vadības un darbinieku, kuri veic 
novērtēšanu, atalgojums nav atkarīgs no 
novērtējuma rezultātiem.

1.2.4. Tiek garantēta paziņoto institūciju, to 
augstākā līmeņa vadības, darbinieku, kuri 
veic novērtēšanu, un apakšuzņēmēju
objektivitāte. Paziņotās institūcijas 
augstākā līmeņa vadības, darbinieku, kuri 
veic novērtēšanu, kā arī apakšuzņēmēju
atalgojums nav atkarīgs no novērtējuma 
rezultātiem.

Or. en
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Pamatojums

Ja paziņotā institūcija savās darbībās izmanto ārējo konsultantu pakalpojumus, šiem 
konsultantiem ir jāpiemēro tās pašas prasības, ko piemēro paziņotās institūcijas 
darbiniekiem.

Grozījums Nr. 803
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņotās institūcijas rīcībā ir finanšu 
resursi, kas vajadzīgi, lai veiktu atbilstības 
novērtēšanas darbības un saistītas 
saimnieciskās darbības. Tā dokumentē un 
sniedz pierādījumus par tās finansiālo 
stāvokli un ilgtspējīgu ekonomisko 
dzīvotspēju, ņemot vērā īpašus apstākļus 
sākumposmā.

Paziņotās institūcijas, tostarp tās 
meitasuzņēmumu, rīcībā ir finanšu resursi, 
kas vajadzīgi, lai veiktu atbilstības 
novērtēšanas darbības un saistītas 
saimnieciskās darbības. Tā dokumentē un 
sniedz pierādījumus par tās finansiālo 
stāvokli un ilgtspējīgu ekonomisko 
dzīvotspēju, ņemot vērā īpašus apstākļus 
sākumposmā.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu augstāko drošuma līmeni, visiem paziņotās institūcijas meitasuzņēmumiem
jāpiemēro tās pašas prasības, kas tiek piemērotas pašai paziņotajai institūcijai.

Grozījums Nr. 804
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.1. Paziņotā institūcija piedalās vai 
nodrošina, ka tās darbinieki, kuri veic 
novērtēšanu, ir informēti par attiecīgajām 
standartizācijas darbībām un par paziņotās
institūcijas koordinācijas grupas darbībām 
un ka tās darbinieki, kuri veic novērtēšanu 

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

un ka tās darbinieki, kuri veic novērtēšanu 
un pieņem lēmumus, ir informēti par 
visiem attiecīgajiem tiesību aktiem,
standartiem, pamatnostādnēm un 
paraugpraksi, kas pieņemta saistībā ar šo 
regulu.

Or. en

Pamatojums

Apakšuzņēmējiem ir jāpiemēro tikpat augsti standarti, kā paziņoto institūciju darbiniekiem, 
kuri veic novērtēšanu.

Grozījums Nr. 805
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.2. Paziņotā institūcija ievēro rīcības 
kodeksu, cita starpā ievērojot ētiska 
darījumu praksi, kas paredzēta 
paziņotajām institūcijām medicīnisko
ierīču jomā un ko pieņēmušas valsts 
iestādes, kas ir atbildīgas par paziņotajām 
iestādēm. Rīcības kodeksā paredz 
pārraudzības mehānismu un tā 
īstenošanas pārbaudi, ko veic paziņotās 
institūcijas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Rīcības kodeksu brīvprātīgas pašregulēšanas iniciatīvas veidā izstrādāja vairākums paziņoto 
institūciju. Tā pamatā ir spēkā esošais tiesiskais regulējums, un paziņotās institūcijas tajā 
pastāvīgi izdara grozījumus. Šā iemesla dēļ regulā nevajadzētu atsaukties uz šādu 
neleģislatīvu dokumentu. Svarīgākie Rīcības kodeksa satura elementi, kuri līdz šim nav 
iekļauti „Prasībās, kas jāizpilda paziņotajām institūcijām”, ir jāiekļauj regulā.
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Grozījums Nr. 806
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Paziņotās institūcijas kvalitātes 
vadības sistēma attiecas vismaz uz šādiem 
aspektiem:

2.2. Paziņotās institūcijas un tās 
apakšuzņēmēju kvalitātes vadības sistēma 
attiecas vismaz uz šādiem aspektiem:

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu augstāko drošuma līmeni, šai prasībai ir jāattiecas arī uz paziņoto institūciju 
apakšuzņēmējiem.

Grozījums Nr. 807
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 8.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pastāvīga apmācība;

Or. en

Pamatojums

Paziņoto institūciju kvalitātes pārvaldības sistēmas ietvaros jānodrošina regulāras apmācību 
programmas.

Grozījums Nr. 808
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.1. Paziņotā institūcija spēj veikt visus 3.1.1. Paziņotā institūcija un tās 
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ar šo regulu tai noteiktos uzdevumus ar 
visaugstāko profesionalitāti un tehnisko 
kompetenci konkrētā jomā, neatkarīgi no 
tā, vai šos uzdevumus paziņotā institūcija 
veic pati vai kāds tās vārdā vai 
pārraudzībā.

apakšuzņēmēji spēj veikt visus ar šo 
regulu tai noteiktos uzdevumus ar 
visaugstāko profesionalitāti un tehnisko 
kompetenci konkrētā jomā, neatkarīgi no 
tā, vai šos uzdevumus paziņotā institūcija 
veic pati vai kāds tās vārdā vai 
pārraudzībā.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu augstāko drošuma līmeni, šai prasībai jāattiecas arī uz paziņoto institūciju 
apakšuzņēmējiem.

Grozījums Nr. 809
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.1. Paziņotā institūcija spēj veikt visus 
ar šo regulu tai noteiktos uzdevumus ar 
visaugstāko profesionalitāti un tehnisko 
kompetenci konkrētā jomā, neatkarīgi no 
tā, vai šos uzdevumus paziņotā institūcija 
veic pati vai kāds tās vārdā vai 
pārraudzībā.

3.1.1. Paziņotā institūcija spēj veikt visus 
ar šo regulu tai noteiktos uzdevumus ar 
visaugstāko profesionalitāti un tehnisko 
kompetenci konkrētā jomā, neatkarīgi no 
tā, vai šos uzdevumus paziņotā institūcija 
veic pati vai kāds tās vārdā vai 
pārraudzībā. Process jāuzrauga, lai 
nodrošinātu, ka tam ir nepieciešamā 
kvalitāte.

Or. sl

Grozījums Nr. 810
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši paziņotajai institūcijai ir 
vajadzīgais personāls un tai ir vai ir 
piekļuve ierīcēm un iekārtām, kas 
vajadzīgas, lai pienācīgi veiktu tehniskos 
un administratīvos uzdevumus, kas iekļauti 
atbilstības novērtēšanas darbībās, kuras 
institūcija ir pilnvarota veikt.

Jo īpaši paziņotajai institūcijai ir 
vajadzīgais personāls un tai ir vai ir 
piekļuve ierīcēm un iekārtām, kas 
vajadzīgas, lai pienācīgi veiktu tehniskos, 
zinātniskos un administratīvos uzdevumus, 
kas iekļauti atbilstības novērtēšanas 
darbībās, kuras institūcija ir pilnvarota 
veikt.

Or. en

Grozījums Nr. 811
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Izmanto pastāvīgos “štata” darbiniekus, 
bet paziņotajām institūcijām ir 
jānodrošina elastība, lai tās ad hoc 
kārtībā un pagaidu darbam vajadzības 
gadījumā varētu nolīgt ārējos ekspertus.

Or. en

Grozījums Nr. 812
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 813
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par novērtēšanu atbildīgajam personālam 
vismaz reizi gadā jāveic visu to 
medicīnisko ierīču ražotņu nepieteiktas 
inspekcijas, par kurām tas ir atbildīgs. Šī 
nepieteiktā inspekcija paredz, ka ražotājs 
nav informēts par šīs inspekcijas 
iespējamo datumu un laiku.
Par novērtēšanu atbildīgajam personālam 
jāinformē visas to dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kurās medicīniskā 
ierīce tiek ražota un laista tirgū, par 
ikgadējo inspekciju rezultātiem. Šie 
rezultāti tiek saglabāti ziņojumā
rakstveidā.
Tam turklāt jāinformē attiecīgā atbildīgā 
valsts iestāde par vietām, kurās veikta 
ikgadējā inspekcija.

Or. fr
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Grozījums Nr. 814
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Paziņotās institūcijas štata darbiniekiem jābūt atbilstoši kvalificētiem, lai veiktu ierīces 
tehnisko un klīnisko dokumentu novērtēšanu vai novērtētu paziņotās institūcijas 
apakšuzņēmēja veikta novērtējuma kvalitāti un atbilstību.

Grozījums Nr. 815
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.2. Paziņotajai institūcijai pastāvīgi un 
katrā atbilstības novērtēšanas procedūrā un 
katram ražojuma veidam vai kategorijai, 
attiecībā uz kuru tā ir pilnvarota, ir 
organizācijā nepieciešamais 
administratīvais, tehniskais un zinātniskais 
personāls ar tehniskām zināšanām un 

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

ja iespējams, farmakoloģiskām zināšanām 
un pietiekamu un atbilstošu pieredzi, kas 
saistīta ar medicīniskajām ierīcēm, kā arī 
atbilstošas tehnoloģijas, lai veiktu 
atbilstības novērtēšanas uzdevumus, 
tostarp klīnisko datu novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 816
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.3. Paziņotā institūcija precīzi 
dokumentē pienākumu, atbildības un 
pilnvaru apmēru un robežas saistībā ar 
darbiniekiem, kas iesaistīti atbilstības 
novērtēšanas darbībās, un informē par to 
attiecīgos darbiniekus.

3.1.3. Paziņotā institūcija precīzi 
dokumentē pienākumu, atbildības un 
pilnvaru apmēru un robežas saistībā ar 
darbiniekiem, tostarp visiem 
apakšuzņēmējiem un meitasuzņēmumiem, 
kas iesaistīti atbilstības novērtēšanas 
darbībās, un informē par to attiecīgos 
darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 817
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.1. Paziņotā institūcija izveido un 
dokumentē kvalifikācijas kritērijus un 
procedūras to personu atlasei un 
pilnvarošanai, kuras iesaistītas atbilstības 
novērtēšanas darbībās (zināšanas, pieredze 
un citas vajadzīgās prasmes), un nosaka 
vajadzīgās mācības (sākotnējās un 
turpmākās mācības). Kvalifikācijas kritēriji 
attiecas uz dažādām funkcijām atbilstības 
novērtēšanas procesā (piem., revīzija, 

3.2.1. Paziņotā institūcija izveido un 
dokumentē kvalifikācijas kritērijus un 
procedūras to personu atlasei un 
pilnvarošanai, kuras iesaistītas atbilstības 
novērtēšanas darbībās (zināšanas, pieredze 
un citas vajadzīgās prasmes), un nosaka 
vajadzīgās mācības (sākotnējās un 
turpmākās mācības). Kvalifikācijas kritēriji 
attiecas uz dažādām funkcijām atbilstības 
novērtēšanas procesā (piem., revīzija, 
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ražojuma novērtēšana/testēšana, izstrādes 
dokumentācijas/datnes pārskatīšana, 
lēmumu pieņemšana), kā arī uz ierīcēm, 
tehnoloģijām un jomām (piem., bioloģiskā 
saderība, sterilizācija, cilvēkcilmes un 
dzīvniekcilmes audi vai šūnas, klīniskā 
izvērtēšana), uz ko attiecas pilnvarojums.

izstrādājuma novērtēšana/testēšana, 
izstrādes dokumentācijas/datnes 
pārskatīšana, lēmumu pieņemšana), kā arī 
uz ierīcēm, tehnoloģijām un jomām (piem., 
bioloģiskā saderība, sterilizācija, 
cilvēkcilmes un dzīvniekcilmes audi vai 
šūnas, klīniskā novērtēšana, riska 
pārvaldība), uz ko attiecas pilnvarojums.

Or. de

Pamatojums

Paziņoto institūciju personāla kvalifikācijas prasībās jāiekļauj riska pārvaldība.

Grozījums Nr. 818
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.1. Paziņotā institūcija izveido un 
dokumentē kvalifikācijas kritērijus un 
procedūras to personu atlasei un 
pilnvarošanai, kuras iesaistītas atbilstības 
novērtēšanas darbībās (zināšanas, pieredze 
un citas vajadzīgās prasmes), un nosaka 
vajadzīgās mācības (sākotnējās un 
turpmākās mācības). Kvalifikācijas kritēriji 
attiecas uz dažādām funkcijām atbilstības 
novērtēšanas procesā (piem., revīzija, 
ražojuma novērtēšana/testēšana, izstrādes 
dokumentācijas/datnes pārskatīšana, 
lēmumu pieņemšana), kā arī uz ierīcēm, 
tehnoloģijām un jomām (piem., bioloģiskā 
saderība, sterilizācija, cilvēkcilmes un 
dzīvniekcilmes audi vai šūnas, klīniskā 
izvērtēšana), uz ko attiecas pilnvarojums.

3.2.1. MDCG izveido un dokumentē
augsta līmeņa kompetences principus un
kvalifikācijas kritērijus, un procedūras to 
personu atlasei un pilnvarošanai, kuras 
iesaistītas atbilstības novērtēšanas darbībās 
(zināšanas, pieredze un citas vajadzīgās 
prasmes), un nosaka vajadzīgās mācības 
(sākotnējās un turpmākās mācības).
Kvalifikācijas kritēriji attiecas uz dažādām 
funkcijām atbilstības novērtēšanas procesā 
(piem., revīzija, izstrādājuma
novērtēšana/testēšana, izstrādes 
dokumentācijas/datnes pārskatīšana, 
lēmumu pieņemšana), kā arī uz ierīcēm, 
tehnoloģijām un jomām (piem., bioloģiskā 
saderība, sterilizācija, cilvēkcilmes un 
dzīvniekcilmes audi vai šūnas, klīniskā 
novērtēšana), uz ko attiecas pilnvarojums.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka iestādes, nevis paziņotās institūcijas, noteiktu saskaņotus kompetences un 
kvalifikācijas kritērijus, iestādēm, kuras rīkojas ar MDCG starpniecību, ir jānosaka paziņoto 
institūciju atbilstības novērtēšanas darbinieku kompetences un kvalifikācijas kritēriji, kā arī 
vajadzīgās procedūras, kas ir jāievieš.

Grozījums Nr. 819
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašus kvalifikācijas kritērijus nosaka, lai 
novērtētu bioloģiskās atbilstības aspektus, 
klīnisko izvērtēšanu un dažādos 
sterilizācijas procesu veidus.

Īpašus kvalifikācijas kritērijus nosaka, lai 
novērtētu bioloģiskās atbilstības aspektus,
drošumu, klīnisko novērtēšanu un dažādos 
sterilizācijas procesu veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 820
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.3. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kvalifikāciju veidi (zināšanas, pieredze 
un citas kompetences), kas vajadzīgi, lai 
veiktu atbilstības novērtēšanu attiecībā uz 
medicīniskajām ierīcēm, un atbilstošajiem
kvalifikācijas kritērijiem;

– kvalifikāciju veidi (zināšanas, pieredze 
un citas kompetences), kas vajadzīgi, lai 
veiktu attiecīgi standartiem pamatotu
atbilstības novērtēšanu attiecībā uz 
medicīniskajām ierīcēm, un atbilstošie
kvalifikācijas kritēriji;

Or. sl

Grozījums Nr. 821
Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.3. punkts – 7.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vismaz 3 gadu laikā paziņotajā 
institūcijā iegūts pienācīgs darba 
stāžs/pieredze saistībā ar atbilstības 
novērtējumiem saskaņā ar šo regulu vai 
iepriekš piemērojamajām direktīvām;
sertifikācijas lēmumu pieņemšanā 
iesaistītie paziņotās institūcijas darbinieki 
nav bijuši iesaistīti atbilstības 
novērtējuma sagatavošanā, par kuru 
jāpieņem sertifikācijas lēmums;

Or. en

Pamatojums

Rīcības kodeksu brīvprātīgas pašregulēšanas iniciatīvas veidā izstrādāja vairākums paziņoto 
institūciju. Tā pamatā ir spēkā esošais tiesiskais regulējums, un paziņotās institūcijas tajā 
pastāvīgi izdara grozījumus. Šā iemesla dēļ regulā nevajadzētu atsaukties uz šādu 
neleģislatīvu dokumentu. Svarīgākie Rīcības kodeksa satura elementi, kuri līdz šim nav 
iekļauti „Prasībās, kas jāizpilda paziņotajām institūcijām”, ir jāiekļauj regulā.

Grozījums Nr. 822
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3.2.4. Paziņotajām institūcijām ir pastāvīgi
darbinieki ar pieredzi klīnisko pētījumu 
izstrādē, medicīnas statistikas un klīnisko 
pacientu pārvaldības jomā, kā arī ar 
pieredzi saistībā ar labu klīnisko praksi 
klīnisko pētījumu un, ja iespējams, 
farmakoloģijas jomā. Izmanto pastāvīgos 
“štata” darbiniekus, bet paziņotajām 
institūcijām ir jānodrošina elastība, lai tās 
ad hoc kārtībā un pagaidu darbam 
vajadzības gadījumā varētu nolīgt ārējos 
ekspertus.
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Šie darbinieki pastāvīgi ir iesaistīti 
paziņotās institūcijas lēmumu pieņemšanas 
procesā, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 823
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nodrošinātu neatkarību un objektivitāti 
un atklātu iespējamos interešu konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 824
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3.2.5. Izstrādājumu speciālists —
darbiniekiem, kuri atbild par pārskatu 
veikšanu saistībā ar izstrādājumiem, 
izstrādes dokumentācijas pārskatīšanu,
III klases ierīču tipa pārbaudi, jo īpaši 
saistībā ar tādiem aspektiem kā klīniskā 
novērtēšana, bioloģiskā drošība, 
sterilizācija, programmatūras validācija, ir 
šāda pierādīta kvalifikācija:

Or. en

Pamatojums

Rīcības kodeksu brīvprātīgas pašregulēšanas iniciatīvas veidā izstrādāja vairākums paziņoto 
institūciju. Tā pamatā ir spēkā esošais tiesiskais regulējums, un paziņotās institūcijas tajā 
pastāvīgi izdara grozījumus. Šā iemesla dēļ regulā nevajadzētu atsaukties uz šādu 
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neleģislatīvu dokumentu. Svarīgākie Rīcības kodeksa satura elementi, kuri līdz šim nav 
iekļauti „Prasībās, kas jāizpilda paziņotajām institūcijām”, ir jāiekļauj regulā.

Grozījums Nr. 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3.2.5. Darbiniekiem, kuri atbild par 
pārskatīšanu, kas saistīta ar izstrādājumu
(piem., izstrādes dokumentācijas 
pārskatīšana, tehniskās dokumentācijas 
pārskatīšana vai tipa pārbaude, tostarp tādi 
aspekti kā klīniskā novērtēšana, bioloģiskā 
drošība, sterilizācija, programmatūras 
validācija), ir dalībvalstīs noteiktās 
nepieciešamās speciālistu kvalifikācijas. 
Nepieciešamās speciālistu kvalifikācijas 
ir, piemēram:

Or. lt

Grozījums Nr. 826
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.5.a Izstrādājuma vērtētājs —
darbiniekiem, kuri atbild par pārskatu 
veikšanu saistībā ar izstrādājumiem 
(tehnisko datņu pārskatīšanu), vai 
IIa/IIb klases ierīču tipa pārbaudi, ir šāda 
pierādīta kvalifikācija:
– sekmīgi pabeigta universitātes vai 
tehniskās koledžas izglītības programma 
vai līdzvērtīga kvalifikācija attiecīgās 
studijās, piem., medicīnā, dabaszinātnēs
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vai inženierzinībās;
– četru gadu profesionālā pieredze 
veselības aprūpes izstrādājumu jomā vai 
saistītās nozarēs (piem., rūpniecība, 
revīzija, veselības aprūpe, pētniecības 
pieredze); diviem gadiem no šīs pieredzes 
jābūt saistītiem ar novērtējamās ierīces 
vai tehnoloģijas izstrādi, ražošanu, 
testēšanu vai lietošanu (kā noteikts 
ģeneriskajā ierīču grupā) vai ar 
novērtējamajiem zinātniskajiem 
aspektiem;
– atbilstošas zināšanas par vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām, kas 
noteiktas I pielikumā, kā arī par 
saistītajiem deleģētajiem un/vai 
īstenošanas tiesību aktiem, saskaņotajiem 
standartiem, KTS un pamatnostādnēm;
– atbilstošas zināšanas un pieredze riska 
pārvaldībā un ar saistītajiem medicīnisko 
ierīču standartiem un pamatnostādnēm;
– atbilstošas zināšanas un pieredze 
attiecībā uz atbilstības novērtēšanas 
procedūrām, kas noteiktas no VIII līdz 
X pielikumam, jo īpaši saistībā ar tiem 
aspektiem, kuru novērtēšanu tie ir 
pilnvaroti veikt, un atbilstošs 
pilnvarojums šos novērtējumus veikt.

Or. en

Pamatojums

Rīcības kodeksu brīvprātīgas pašregulēšanas iniciatīvas veidā izstrādāja vairākums paziņoto 
institūciju. Tā pamatā ir spēkā esošais tiesiskais regulējums, un paziņotās institūcijas tajā 
pastāvīgi izdara grozījumus. Šā iemesla dēļ regulā nevajadzētu atsaukties uz šādu 
neleģislatīvu dokumentu. Svarīgākie Rīcības kodeksa satura elementi, kuri līdz šim nav 
iekļauti „Prasībās, kas jāizpilda paziņotajām institūcijām”, ir jāiekļauj regulā.

Grozījums Nr. 827
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5. punkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– četru gadu profesionālā pieredze 
veselības aprūpes izstrādājumu jomā vai 
saistītās nozarēs (piem., rūpniecība, 
revīzija, veselības aprūpe, pētniecības 
pieredze); diviem gadiem no šīs pieredzes 
jābūt saistītiem ar novērtējamās ierīces vai 
tehnoloģijas izstrādi, ražošanu, testēšanu 
vai lietošanu, vai ar novērtējamajiem 
zinātniskajiem aspektiem;

– četru gadu profesionālā pieredze 
veselības aprūpes izstrādājumu jomā vai 
saistītās nozarēs (piem., rūpniecība, 
revīzija, veselības aprūpe, pētniecības 
pieredze); diviem gadiem no šīs pieredzes 
jābūt saistītiem ar novērtējamās ierīces vai 
tehnoloģijas izstrādi, ražošanu, testēšanu
(kā noteikts ģeneriskā ierīču grupā) vai 
lietošanu, vai ar novērtējamajiem 
zinātniskajiem aspektiem;

Or. en

Pamatojums

Rīcības kodeksu brīvprātīgas pašregulēšanas iniciatīvas veidā izstrādāja vairākums paziņoto 
institūciju. Tā pamatā ir spēkā esošais tiesiskais regulējums, un paziņotās institūcijas tajā 
pastāvīgi izdara grozījumus. Šā iemesla dēļ regulā nevajadzētu atsaukties uz šādu 
neleģislatīvu dokumentu. Svarīgākie Rīcības kodeksa satura elementi, kuri līdz šim nav 
iekļauti „Prasībās, kas jāizpilda paziņotajām institūcijām”, ir jāiekļauj regulā.

Grozījums Nr. 828
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– turklāt kvalifikācijas pamatā ir tehniska 
vai zinātniska specializācija, piemēram, 
saistībā ar sterilizāciju, bioloģisko 
saderību, dzīvnieku audiem, cilvēku 
audiem, programmatūru, funkcionālo 
drošumu, klīnisko novērtēšanu, 
elektrodrošumu, iepakošanu;

Or. en

Pamatojums

Rīcības kodeksu brīvprātīgas pašregulēšanas iniciatīvas veidā izstrādāja vairākums paziņoto 
institūciju. Tā pamatā ir spēkā esošais tiesiskais regulējums, un paziņotās institūcijas tajā 
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pastāvīgi izdara grozījumus. Šā iemesla dēļ regulā nevajadzētu atsaukties uz šādu 
neleģislatīvu dokumentu. Svarīgākie Rīcības kodeksa satura elementi, kuri līdz šim nav 
iekļauti „Prasībās, kas jāizpilda paziņotajām institūcijām”, ir jāiekļauj regulā.

Grozījums Nr. 829
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbilstošas zināšanas un pieredze 
attiecībā uz klīnisko novērtēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 830
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5. punkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas 
ir paziņotas saistībā ar III klases ierīcēm, 
iesniedz MDCG sarakstu ar visiem 
iekšējiem un ārējiem ekspertiem, kuri veic 
klīnisko un neklīnisko atbilstības 
novērtējuma daļu izvērtējumu. MDCG ir 
pilnvarota pārbaudīt izraudzīto ekspertu 
kvalifikāciju, un tā minēto sarakstu 
publicēs;

Or. en

Pamatojums

Tas palīdzēs nodrošināt pilnīgu pārredzamību un paziņoto institūciju ekspertu pienācīgu 
kvalifikāciju.
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Grozījums Nr. 831
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3.2.6. Revidents — darbiniekiem, kuri ir 
atbildīgi par ražotāja kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas revīzijas 
veikšanu, ir šāda pierādīta kvalifikācija:

Or. en

Pamatojums

Rīcības kodeksu brīvprātīgas pašregulēšanas iniciatīvas veidā izstrādāja vairākums paziņoto 
institūciju. Tā pamatā ir spēkā esošais tiesiskais regulējums, un paziņotās institūcijas tajā 
pastāvīgi izdara grozījumus. Šā iemesla dēļ regulā nevajadzētu atsaukties uz šādu 
neleģislatīvu dokumentu. Svarīgākie Rīcības kodeksa satura elementi, kuri līdz šim nav 
iekļauti „Prasībās, kas jāizpilda paziņotajām institūcijām”, ir jāiekļauj regulā.

Grozījums Nr. 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3.2.6. Darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par 
ražotāja kvalitātes vadības sistēmas 
revīzijas veikšanu, ir dalībvalstīs noteiktās 
nepieciešamās speciālistu kvalifikācijas. 
Nepieciešamās speciālistu kvalifikācijas 
ir, piemēram:

Or. lt

Grozījums Nr. 833
Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.6. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kvalifikācijas pamatā ir tehnoloģija, kā 
norādīts, izmantojot IAF/EAC kodu vai 
ekvivalentu;

Or. en

Pamatojums

Rīcības kodeksu brīvprātīgas pašregulēšanas iniciatīvas veidā izstrādāja vairākums paziņoto 
institūciju. Tā pamatā ir spēkā esošais tiesiskais regulējums, un paziņotās institūcijas tajā 
pastāvīgi izdara grozījumus. Šā iemesla dēļ regulā nevajadzētu atsaukties uz šādu 
neleģislatīvu dokumentu. Svarīgākie Rīcības kodeksa satura elementi, kuri līdz šim nav 
iekļauti „Prasībās, kas jāizpilda paziņotajām institūcijām”, ir jāiekļauj regulā.

Grozījums Nr. 834
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 3.4.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4.3. Ja apakšuzņēmējus vai ārējos 
ekspertus izmanto saistībā ar atbilstības 
novērtēšanu, jo īpaši attiecībā uz jaunām, 
invazīvām un implantējamām 
medicīniskajām ierīcēm vai tehnoloģijām, 
paziņotajai institūcijai pašai jābūt 
pietiekami kompetentai katrā ražojuma
jomā, attiecībā uz kuru tā ir izraudzīta veikt 
atbilstības novērtēšanu, lai pārbaudītu 
ekspertu atzinumu atbilstību un derīgumu
un pieņemtu lēmumu par sertifikāciju.

3.4.3. Ja apakšuzņēmējus vai ārējos 
ekspertus izmanto saistībā ar atbilstības 
novērtēšanu, jo īpaši attiecībā uz jaunām, 
invazīvām un implantējamām 
medicīniskajām ierīcēm vai tehnoloģijām, 
paziņotajai institūcijai pašai jābūt 
pietiekami kompetentai katrā izstrādājuma
jomā, attiecībā uz katru ārstēšanas veidu 
vai medicīnisko specialitāti, attiecībā uz 
kuru tā ir izraudzīta veikt atbilstības 
novērtēšanu, lai pārbaudītu ekspertu 
atzinumu atbilstību un derīgumu un 
pieņemtu lēmumu par sertifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Paziņoto institūciju pienācīgu kvalifikāciju jānosaka, pamatojoties ne tikai uz kompetenci 
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izstrādājuma jomā, bet arī ārstēšanas vai medicīniskās specialitātes jomā.

Grozījums Nr. 835
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Minimālais laiks paziņoto institūciju 
revīzijas novērtējumiem
– Paziņotās institūcijas nosaka revīzijas 
ilgumu 1. posma un 2. posma sākotnējām 
revīzijām un uzraudzības revīzijām 
attiecībā uz katru pieteikuma iesniedzēju 
un sertificētu klientu.
– Par revīzijas ilguma aprēķināšanas 
pamatu izmanto faktisko darbinieku 
skaitu ražotāja uzņēmumā, tostarp visās 
atsevišķajās ražotnēs, uz kurām attiecas 
sertifikāts.
– Ir pareizi noteikt revīzijas ilgumu, 
pamatojoties uz faktisko organizācijas 
darbinieku skaitu, organizācijas iekšējo 
procesu sarežģītību, revīzijas darbības 
jomā iekļauto medicīnisko ierīču veidu un 
iezīmēm, kā arī dažādajām tehnoloģijām, 
kuras izmanto medicīnisko ierīču 
ražošana un kontrolē. Revīzijas ilgums ir 
jāpielāgo, pamatojoties uz būtiskiem 
faktoriem, kas īpaši attiecas uz revidējamo 
organizāciju. Paziņotajai institūcijai ir 
jārīkojas uzmanīgi, lai nepieļautu, ka 
izmaiņas saistībā ar revīzijas ilgumu rada 
revīziju efektivitātes apdraudējumu.
– Uz vietas plānotas revīzijas ilgums nevar 
būt mazāks par vienu revidenta dienu.
– Vienā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā 
ietilpstošu vairāku vietu sertifikācijas 
pamatā nevar būt paraugu ņemšanas 
sistēma.

Or. en
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Pamatojums

Rīcības kodeksu brīvprātīgas pašregulēšanas iniciatīvas veidā izstrādāja vairākums paziņoto 
institūciju. Tā pamatā ir spēkā esošais tiesiskais regulējums, un paziņotās institūcijas tajā 
pastāvīgi izdara grozījumus. Šā iemesla dēļ regulā nevajadzētu atsaukties uz šādu 
neleģislatīvu dokumentu. Svarīgākie Rīcības kodeksa satura elementi, kuri līdz šim nav 
iekļauti „Prasībās, kas jāizpilda paziņotajām institūcijām”, ir jāiekļauj regulā.

Grozījums Nr. 836
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. Paziņotās institūcijas lēmumu 
pieņemšanas procesu, tostarp atbilstības 
novērtēšanas sertifikātu izdošanas, 
apturēšanas, atjaunošanas, atsaukšanas vai 
atteikšanas procesu, kā arī to grozīšanas vai 
ierobežošanas un pielikumu izdošanas 
procesu, precīzi dokumentē.

4.1. Paziņotās institūcijas lēmumu 
pieņemšanas procesu, tostarp atbilstības 
novērtēšanas sertifikātu izdošanas, 
apturēšanas, atjaunošanas, atsaukšanas vai 
atteikšanas procesu, kā arī to grozīšanas vai 
ierobežošanas un pielikumu izdošanas 
procesu, precīzi dokumentē un nodrošina 
tā publisku pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 837
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. Paziņotās institūcijas lēmumu 
pieņemšanas procesu, tostarp atbilstības 
novērtēšanas sertifikātu izdošanas, 
apturēšanas, atjaunošanas, atsaukšanas vai 
atteikšanas procesu, kā arī to grozīšanas 
vai ierobežošanas un pielikumu izdošanas
procesu, precīzi dokumentē.

4.1. Paziņotās institūcijas lēmumu 
pieņemšanas procesam, tostarp atbilstības 
novērtēšanas sertifikātu izdošanas, 
apturēšanas, atjaunošanas, atsaukšanas vai 
atteikšanas procesam, kā arī to grozīšanas 
vai ierobežošanas un pielikumu izdošanas
procesam, jābūt pārredzamam, un to 
precīzi dokumentē.
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Or. sl

Grozījums Nr. 838
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VI PIELIKUMS – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3. Paziņotā institūcija ievieš 
dokumentētas procedūras vismaz attiecībā 
uz:

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

Or. en

Grozījums Nr. 839
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav paredzētas, lai kontrolētu, 
diagnosticētu, monitorētu vai labotu kādu 
sirds vai centrālās asinsrites sistēmas 
defektu, tām tieši saskaroties ar šīm 
ķermeņa daļām, — šajā gadījumā tās 
pieder pie III klases;

– nav aktīvas un implantējamas ierīces, 
kas ir īpaši paredzētas, lai kontrolētu, 
diagnosticētu, monitorētu vai labotu kādu 
sirds vai centrālās asinsrites sistēmas 
defektu, tām tieši saskaroties ar šīm 
ķermeņa daļām, — šajā gadījumā tās 
pieder pie III klases;

Or. de

Grozījums Nr. 840
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav paredzētas, lai kontrolētu, 
diagnosticētu, monitorētu vai labotu kādu 
sirds vai centrālās asinsrites sistēmas 
defektu, tām tieši saskaroties ar šīm 
ķermeņa daļām, — šajā gadījumā tās 
pieder pie III klases;

– nav īpaši paredzētas, lai kontrolētu, 
diagnosticētu, monitorētu vai labotu kādu 
sirds vai centrālās asinsrites sistēmas 
defektu, tām tieši saskaroties ar šīm 
ķermeņa daļām, — šajā gadījumā tās 
pieder pie III klases;

Or. de

Grozījums Nr. 841
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav īpaši paredzētas izmantošanai tiešā 
saskarē ar centrālo nervu sistēmu — šajā 
gadījumā tās pieder pie III klases;

– nav aktīvas un implantējamas ierīces, 
kas ir īpaši paredzētas kontrolēšanai un 
diagnosticēšanai vai centrālās nervu 
sistēmas traucējumu noteikšanai vai 
koriģēšanai, esot tiešā saskarē ar šīm 
ķermeņa daļām — šajā gadījumā tās 
pieder pie III klases;

Or. de

Grozījums Nr. 842
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav īpaši paredzētas tam, lai kontrolētu, 
diagnosticētu, monitorētu vai labotu kādu 
sirds vai centrālās asinsrites sistēmas 
defektu, tām tieši saskaroties ar šīm 
ķermeņa daļām, — šajā gadījumā tās 
pieder pie III klases;

– nav aktīvas vai implantējamas ierīces, 
kas ir īpaši paredzētas tam, lai kontrolētu, 
diagnosticētu, monitorētu vai labotu kādu 
sirds vai centrālās asinsrites sistēmas 
defektu, tām tieši saskaroties ar šīm 
ķermeņa daļām, — šajā gadījumā tās 
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pieder pie III klases;

Or. de

Grozījums Nr. 843
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav īpaši paredzētas tam, lai kontrolētu, 
diagnosticētu, monitorētu vai labotu kādu 
sirds vai centrālās asinsrites sistēmas 
defektu, tām tieši saskaroties ar šīm 
ķermeņa daļām, — šajā gadījumā tās 
pieder pie III klases;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 844
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav īpaši paredzētas izmantošanai tiešā 
saskarē ar centrālo nervu sistēmu, — šajā 
gadījumā tās pieder pie III klases;

– nav aktīvas vai implantējamas ierīces, 
kas ir īpaši paredzētas izmantošanai tiešā 
saskarē ar centrālo nervu sistēmu, — šajā 
gadījumā tās pieder pie III klases;

Or. de

Grozījums Nr. 845
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – 1. daļa – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav paredzētas izmantošanai tiešā saskarē 
ar sirdi, centrālo asinsrites sistēmu vai 
centrālo nervu sistēmu, — šajā gadījumā 
tās pieder pie III klases,

– nav paredzētas izmantošanai tiešā saskarē 
ar sirdi, centrālo asinsrites sistēmu vai 
centrālo nervu sistēmu, — šajā gadījumā 
tās pieder pie III klases, izņemot diegus un 
skavas,

Or. en

Pamatojums

Klasifikācijas noteikums nav pilnīgi pielāgots atsevišķām ierīcēm, piemēram, diegiem un 
skavām, kas atkarībā no ražotāja paredzētā izmantojuma var ietilpt IIb klasē vai III klasē. Tā 
kā šīs ierīces ir implantējamas, uz tām attiektos implanta kartes prasības, kas radītu lielu 
apgrūtinājumu, nepalielinot drošumu, jo ķirurģiskas iejaukšanās laikā var tikt izmantoti 
daudzi diegi vai skavas.

Grozījums Nr. 846
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – 1. daļa – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav implantējamas mugurkaula diska 
protēzes un implantējamas ierīces, kas 
nonāk saskarē ar mugurkaulu, — šajā 
gadījumā tās pieder pie III klases.

– nav implantējamas mugurkaula diska 
protēzes — šajā gadījumā tās pieder pie 
III klases.

Or. de

Grozījums Nr. 847
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – 1. daļa – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav implantējamas mugurkaula diska 
protēzes un implantējamas ierīces, kas 

– nav implantējamas mugurkaula diska 
protēzes un implantējamas ierīces, kas 
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nonāk saskarē ar mugurkaulu, — šajā 
gadījumā tās pieder pie III klases.

nonāk saskarē ar muguras smadzenēm, —
šajā gadījumā tās pieder pie III klases.

Or. en

Pamatojums

Visi mugurai paredzētie implanti, kas nonāk tiešā saskarē ar mugurkaulu, ir klasificēti kā 
III klases implanti, jo saskaņā ar definīciju muguras smadzenes ir daļa no centrālās nervu 
sistēmas. Šķiet, ka nav tādu klīnisko vai zinātnisko pierādījumu, kas pamatotu ierosinātās 
klasifikācijas izmaiņas attiecībā uz mugurai paredzētajiem implantiem, kas nonāk saskarē ar 
mugurkaula daļām un saitēm. Ilga klīniskā izmantojuma vēsture apliecina, ka šie izstrādājumi 
ir droši un efektīvi, un nav ziņots par sistemātiskām drošuma problēmām.

Grozījums Nr. 848
Nora Berra

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.7. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas ierīces, kurās iestrādāti nanomateriāli 
vai kuras no tiem sastāv, pieder pie 
III klases, ja vien nanomateriāls nav 
iekapsulēts vai saistīts tādā veidā, ka, 
ierīci lietojot atbilstoši tai paredzētajam 
uzdevumam, nanomateriāls nevar nonākt 
pacienta vai lietotāja ķermenī.

Visas ierīces, kurās iestrādāti nanomateriāli 
vai kuras no tiem sastāv, un kuras ir 
paredzētas tiešai nonākšanai cilvēka
ķermenī, pieder pie III klases.

Or. en

Pamatojums

Riska novērtēšanas procesā ņem vērā ar nanomateriālu izmantošanu saistīto risku. Tomēr šos 
noteikumus iespējams attiecināt uz pārlieku lielu skaitu tādu izstrādājumu, kas nerada 
nopietnu apdraudējumu veselībai. Tāpēc klasificēšanu III klasē veic tikai tad, ja 
nanomateriālu izmantošana ir paredzēta ar nolūku un ir daļa no izstrādājuma paredzētās 
lietošanas.

Grozījums Nr. 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.7. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas ierīces, kurās iestrādāti nanomateriāli 
vai kuras no tiem sastāv, pieder pie 
III klases, ja vien nanomateriāls nav 
iekapsulēts vai saistīts tādā veidā, ka, 
ierīci lietojot atbilstoši tai paredzētajam 
uzdevumam, nanomateriāls nevar nonākt 
pacienta vai lietotāja ķermenī. 

Visas ierīces, kurās iestrādāti nanomateriāli 
vai kuras no tiem sastāv, un kuru 
nonākšana cilvēka ķermenī ir skaidri 
paredzama, pieder pie III klases.

Or. de

Pamatojums

Daudzās medicīniskajās ierīcēs ir iestrādāti nanomateriāli, taču pacientiem tie nerada 
nekādu apdraudējumu. Klasificējot medicīniskās ierīces, kurās ir iestrādāti nanomateriāli, 
jāņem vērā nanomateriālu paredzamā ietekme.

Grozījums Nr. 850
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.7. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas ierīces, kurās iestrādāti 
nanomateriāli vai kuras no tiem sastāv, 
pieder pie III klases, ja vien nanomateriāls 
nav iekapsulēts vai saistīts tādā veidā, ka, 
ierīci lietojot atbilstoši tai paredzētajam 
uzdevumam, nanomateriāls nevar nonākt 
pacienta vai lietotāja ķermenī.

Visas ierīces, kuru lietošanas laikā cilvēka 
ķermenī apzināti tiek ievadīti 
nanomateriāli, pieder pie III klases.

Or. de

Grozījums Nr. 851
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.7. apakšpunkts – 1. daļa



AM\936128LV.doc 139/172 PE510.767v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas ierīces, kurās iestrādāti nanomateriāli 
vai kuras no tiem sastāv, pieder pie 
III klases, ja vien nanomateriāls nav 
iekapsulēts vai saistīts tādā veidā, ka, 
ierīci lietojot atbilstoši tai paredzētajam 
uzdevumam, nanomateriāls nevar nonākt 
pacienta vai lietotāja ķermenī.

Visas ierīces, kurās iestrādāti nanomateriāli 
vai kuras no tiem sastāv, un kuras ir 
paredzētas tiešai nonākšanai cilvēka
ķermenī, pieder pie III klases.

Or. en

Grozījums Nr. 852
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.7. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas ierīces, kurās iestrādāti nanomateriāli 
vai kuras no tiem sastāv, pieder pie 
III klases, ja vien nanomateriāls nav 
iekapsulēts vai saistīts tādā veidā, ka, 
ierīci lietojot atbilstoši tai paredzētajam 
uzdevumam, nanomateriāls nevar nonākt 
pacienta vai lietotāja ķermenī.

Visas ierīces, kurās iestrādāti nanomateriāli 
vai kuras no tiem sastāv, un kuras ir 
paredzētas tiešai nonākšanai cilvēka
ķermenī, pieder pie III klases.

Or. en

Pamatojums

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
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demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Grozījums Nr. 853
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.8. 20. noteikums svītrots
Visas ierīces, ko paredzēts izmantot 
aferēzei, piemēram, aferēzes aparatūra, 
komplekti, savienotāji un šķīdumi, pieder 
pie III klases.

Or. en

Pamatojums

Aferēzes procesā izmantotās medicīniskās ierīces ir dažādas un atšķirīgas, tāpēc nav pareizi 
tās klasificēt kā piederīgas III klasei, ignorējot to atšķirības. Turklāt III klases 
medicīniskajām ierīcēm paredzētie pasākumi saistībā ar izsekojamību, vigilanci un nevēlamu 
notikumu ziņošanu jau ir iekļauti ES direktīvās par asins kvalitāti un drošību un ES tiesību 
aktos par farmācijas precēm attiecībā uz šīm ierīcēm, kā arī dalībvalstu tiesību aktos un 
pasākumos.

Grozījums Nr. 854
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas ierīces, ko paredzēts izmantot 
aferēzei, piemēram, aferēzes aparatūra, 
komplekti, savienotāji un šķīdumi, pieder 
pie III klases.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Medicīniskās ierīces, kas ir paredzētas aferēzei, atšķiras pēc to uzbūves un lietošanas veida, 
tādēļ nav pareizi, ka visas šāda veida ierīces pieder pie III klases.

Grozījums Nr. 855
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas ierīces, ko paredzēts izmantot 
aferēzei, piemēram, aferēzes aparatūra, 
komplekti, savienotāji un šķīdumi, pieder 
pie III klases.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 856
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas ierīces, ko paredzēts izmantot 
aferēzei, piemēram, aferēzes aparatūra, 
komplekti, savienotāji un šķīdumi, pieder 
pie III klases.

Visas ierīces, ko paredzēts izmantot 
aferēzei, piemēram, aferēzes aparatūra, 
komplekti, savienotāji un šķīdumi, pieder 
pie IIB klases.

Or. en

Grozījums Nr. 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.9. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.9. 21. noteikums svītrots
Ierīces, kas sastāv no tādām vielām vai no 
tādas vielu kombinācijas, ko paredzēts 
norīt, ieelpot vai ievadīt rektāli vai 
vagināli un kas cilvēka ķermenī 
absorbējas vai disperģējas, pieder pie 
III klases.

Or. en

Pamatojums

Regulas 21. pantā paredzēts, ka ierīces klasificē kā augstākajai riska klasei piederīgas, 
pamatojoties tikai uz to ievadīšanas veidu. Tas nenorāda uz riskiem, kas ir saistīti ar lielāko 
daļu šo izstrādājumu. Turklāt šādu zema riska izstrādājumu klasificēšana III klasē būtu 
pretrunā sabiedrības drošības interesēm. Šāda pieeja novērš vajadzīgo uzmanību no 
izstrādājumiem, kas ir saistīti ar patiešām lielu risku, un tā pagarinātu sertifikācijas procesu, 
tādējādi terapeitiskās ierīces nebūtu laikus pieejamas tirgū.

Grozījums Nr. 858
Nora Berra

Regulas priekšlikums
VII PIELIKUMS – III daļa – 6. punkts – 6.9. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierīces, kas sastāv no tādām vielām vai no 
tādas vielu kombinācijas, ko paredzēts 
norīt, ieelpot vai ievadīt rektāli vai vagināli 
un kas cilvēka ķermenī absorbējas vai
disperģējas, pieder pie III klases.

Ierīces, kas sastāv no tādām vielām vai no 
tādas vielu kombinācijas, ko paredzēts 
norīt, ieelpot vai ievadīt rektāli vai vagināli 
un kas cilvēka ķermenī absorbējas un
disperģējas, lai nodrošinātu iecerēto 
ietekmi, pieder pie III klases.

Or. en

Grozījums Nr. 859
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Piemērojot kvalitātes pārvaldības 
sistēmu, nodrošina, ka ierīces atbilst tiem 
šīs regulas noteikumiem, kas uz tām 
attiecas visos posmos no izstrādes līdz 
galīgajai pārbaudei. Visiem šīs kvalitātes 
pārvaldības sistēmas elementiem, prasībām 
un noteikumiem, ko pieņēmis ražotājs, 
jābūt sistemātiski un kārtīgi 
dokumentētiem, rakstiski noformējot 
vispārīgos principus un veicamās 
procedūras, piemēram, kvalitātes 
nodrošinājuma programmas, kvalitātes 
nodrošinājuma plānus, kvalitātes 
nodrošinājuma rokasgrāmatas un kvalitātes 
pierakstus.

3.2. Piemērojot kvalitātes pārvaldības 
sistēmu, nodrošina, ka ierīces atbilst tiem 
šīs regulas noteikumiem, kas uz tām 
attiecas visos posmos no izstrādes līdz 
galīgajai pārbaudei un piegādei. Visiem šīs 
kvalitātes pārvaldības sistēmas 
elementiem, prasībām un noteikumiem, ko 
pieņēmis ražotājs, jābūt sistemātiski un 
kārtīgi dokumentētiem, rakstiski 
noformējot vispārīgos principus un 
veicamās procedūras, piemēram, kvalitātes 
nodrošinājuma programmas, kvalitātes 
nodrošinājuma plānus, kvalitātes 
nodrošinājuma rokasgrāmatas un kvalitātes 
pierakstus.

Or. en

Pamatojums

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai ir jāaptver procesi ne tikai līdz galīgajai pārbaudei — tai 
ir jāaptver arī visi aspekti, kas attiecas uz atbilstību juridiskajām prasībām un izstrādājuma 
kvalitāti (piemēram, pienācīgu transportu un uzglabāšanu noliktavā).

Grozījums Nr. 860
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 2. daļa – d punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ražojumu identificēšanas procedūras, ko 
sagatavo un regulāri atjaunina visos 
ražošanas posmos, izmantojot rasējumus, 
specifikācijas vai citus attiecīgus 
dokumentus;

– izstrādājumu identificēšanas un 
izsekojamības procedūras, ko sagatavo un 
regulāri atjaunina visos ražošanas posmos, 
izmantojot rasējumus, specifikācijas vai 
citus attiecīgus dokumentus;

Or. en
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Grozījums Nr. 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Paziņotā institūcija veic kvalitātes 
pārvaldības sistēmas revīziju, lai noteiktu, 
vai tā atbilst prasībām, kas minētas 
3.2. iedaļā. Ja vien nav pienācīga 
pamatojuma citam viedoklim, tā pieņem, 
ka kvalitātes pārvaldības sistēmas, kas 
atbilst attiecīgajiem saskaņotajiem 
standartiem vai KTS, atbilst prasībām, kas 
iekļautas šajos standartos vai KTS.

a) Paziņotā institūcija veic kvalitātes 
pārvaldības sistēmas revīziju, lai noteiktu, 
vai tā atbilst prasībām, kas minētas 
3.2. apakšpunktā. Tā pieņem, ka kvalitātes 
pārvaldības sistēmas, kas atbilst 
attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, 
atbilst 3.2. apakšpunktā minētajām
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņotie standarti tiek izmantoti kā līdzeklis atbilstības nodrošināšanai medicīnisko ierīču 
direktīvās noteiktajām pamatprasībām. Ja saskaņoto standartu uzskata par nepietiekamu, lai 
nodrošinātu pienācīgu kvalitātes pārvaldības sistēmu, standarts ir jāgroza, nevis jāpapildina 
ar KTS, kas būtu derīga tikai ES. Turklāt nav skaidrs, uz kāda pamata paziņotā institūcija 
varētu uzskatīt, ka konkrēts saskaņots standarts nav pietiekams, lai nodrošinātu 
3.2. apakšpunktā noteikto prasību izpildi.

Grozījums Nr. 862
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4. Ražotājs informē paziņoto institūciju, 
kas apstiprinājusi kvalitātes pārvaldības 
sistēmu, par visām plānotajām būtiskajām 
izmaiņām kvalitātes pārvaldības sistēmā 
vai tās aptverto ražojumu klāstā. Paziņotā 
institūcija novērtē ierosinātos grozījumus
un pārbauda, vai pēc šīm izmaiņām 
kvalitātes pārvaldības sistēma vēl 
joprojām atbilst 3.2. iedaļā minētajām 

3.4. Ražotājs sadarbībā ar paziņoto 
institūciju nosaka, kādas izmaiņas tiks 
uzskatītas par būtiskām un būtu jāpaziņo 
paziņotajai institūcijai. Paziņotā institūcija
veic revīzijas, lai pārbaudītu, vai ražotāja 
izveidotie būtisko izmaiņu apraksti ir 
atbilstoši un vai ražotājs tos ievēro. 
Kvalitātes pārvaldības sistēmas vai tās 
aptverto izstrādājumu klāsta būtisko 
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prasībām. Tā paziņo ražotājam savu 
lēmumu, kurā ietver revīzijas secinājumus 
un pamatotu novērtējumu. Kvalitātes 
pārvaldības sistēmas vai tās aptverto 
ražojumu klāsta būtisko izmaiņu 
apstiprinājumu pievieno kā papildinājumu 
ES visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas 
sertifikātam.

izmaiņu apstiprinājumu pievieno kā 
papildinājumu ES visaptverošas kvalitātes 
nodrošināšanas sertifikātam.

Or. da

Grozījums Nr. 863
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. Uzraudzības mērķis ir nodrošināt, lai 
ražotājs pienācīgi pildītu pienākumus, 
kurus tam uzliek apstiprinātā kvalitātes 
pārvaldības sistēma.

4.1. Uzraudzības mērķis ir nodrošināt, lai 
ražotājs pienācīgi pildītu visus
pienākumus, kurus tam uzliek apstiprinātā 
kvalitātes pārvaldības sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 864
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3. Paziņotā institūcija periodiski vismaz 
reizi 12 mēnešos veic atbilstošu revīziju un 
novērtēšanu, lai pārliecinātos, ka ražotājs 
piemēro apstiprināto kvalitātes pārvaldības 
sistēmu un pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānu, un nosūta ražotājam 
novērtējuma ziņojumu. Tas aptver 
inspekcijas ražotāja telpās un vajadzības 
gadījumā ražotāja piegādātāju un/vai 
apakšuzņēmēju telpās. Šādu inspekciju 

4.3. Paziņotā institūcija periodiski vismaz 
reizi 12 mēnešos veic atbilstošu revīziju un 
novērtēšanu, lai pārliecinātos, ka ražotājs 
piemēro apstiprināto kvalitātes pārvaldības 
sistēmu un pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānu, un nosūta ražotājam 
novērtējuma ziņojumu. Tas aptver 
inspekcijas ražotāja telpās un vajadzības 
gadījumā ražotāja piegādātāju un/vai 
apakšuzņēmēju telpās.
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laikā paziņotā institūcija vajadzības 
gadījumā veic vai pieprasa testus, lai 
pārbaudītu, vai kvalitātes pārvaldības 
sistēma pienācīgi darbojas. Tā nosūta 
ražotājam inspekcijas ziņojumu un testa 
ziņojumu, ja tests ir veikts.

Or. de

Pamatojums

Pienākums veikt vai pieprasīt testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes pārvaldības sistēma 
pienācīgi darbojas saskaņā ar 4.3. punktu, ir daļa no inspekcijām, nevis regulārajām 
revīzijām. ISO/IEC 67. standarta („Atbilstības novērtēšana; ierīču sertifikācijas pamati”) 
1. tabulas 5. sistēmā ir iekļauti vairāki uzraudzības darbību piemēri. Uzraudzības 
novērtējumu dažādās iespējas jānosaka atsevišķās VIII pielikuma 4. punkta apakšpunktos, un 
tās ir jāskata atsevišķi.

Grozījums Nr. 865
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3. Paziņotā institūcija periodiski vismaz 
reizi 12 mēnešos veic atbilstošu revīziju un 
novērtēšanu, lai pārliecinātos, ka ražotājs 
piemēro apstiprināto kvalitātes pārvaldības
sistēmu un pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānu, un nosūta ražotājam 
novērtējuma ziņojumu. Tas aptver 
inspekcijas ražotāja telpās un vajadzības 
gadījumā ražotāja piegādātāju un/vai 
apakšuzņēmēju telpās. Šādu inspekciju 
laikā paziņotā institūcija vajadzības 
gadījumā veic vai pieprasa testus, lai 
pārbaudītu, vai kvalitātes pārvaldības 
sistēma pienācīgi darbojas. Tā nosūta 
ražotājam inspekcijas ziņojumu un testa 
ziņojumu, ja tests ir veikts.

4.3. Paziņotā institūcija reizi gadā veic 
atbilstošu revīziju un novērtēšanu, lai 
pārliecinātos, ka ražotājs piemēro 
apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas
sistēmu un pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānu, un nosūta ražotājam 
novērtējuma ziņojumu. Tas aptver 
inspekcijas ražotāja telpās un vajadzības 
gadījumā ražotāja piegādātāju un/vai 
apakšuzņēmēju telpās. Šādu inspekciju 
laikā paziņotā institūcija vajadzības 
gadījumā veic vai pieprasa testus, lai 
pārbaudītu, vai kvalitātes pārvaldības 
sistēma pienācīgi darbojas. Tā nosūta 
ražotājam inspekcijas ziņojumu un testa 
ziņojumu, ja tests ir veikts.

Or. en
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Pamatojums

Norāde, ka revīzijas ir jāveic vismaz „reizi 12 mēnešos”, pārmērīgi ierobežo ražotāju un 
paziņoto institūciju elastību. Revīziju veikšana „reizi gadā” (atbilstīgi ISO/IEC 17021) 
nodrošina plašākas iespējas izpildīt juridiskās saistības.

Grozījums Nr. 866
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Paziņotā institūcija nejaušināti bez 
brīdinājuma veic ražotāja rūpnīcas
inspekcijas un vajadzības gadījumā 
ražotāja piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas, kuras var apvienot ar 
periodisko uzraudzības novērtējumu, kas 
minēts 4.3. iedaļā, vai veikt papildus šim 
uzraudzības novērtējumam. Paziņotā 
institūcija sagatavo nepieteikto inspekciju 
plānu, ko nedrīkst darīt zināmu ražotājam.

4.4. Paziņotā institūcija nejauši — vismaz 
reizi 5 gados un attiecībā uz katru 
ražotāju un ģenerisku ierīču grupu —
veic nepieteiktās inspekcijas attiecīgajā 
ražotnē un vajadzības gadījumā ražotāja 
piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas. Paziņotā institūcija sagatavo 
nepieteikto inspekciju plānu, ko nedrīkst 
darīt zināmu ražotājam.

Šādu nepieteiktu inspekciju laikā paziņotā 
institūcija veic vai pieprasa veikt 
pārbaudes, lai pārbaudītu, vai kvalitātes 
nodrošinājuma sistēma pienācīgi 
darbojas. Tā sniedz ražotājam inspekcijas 
ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Nepieteikto inspekciju skaits ir skaidri jānosaka, lai stiprinātu nepieciešamās kontroles un 
nodrošinātu nepieteiktās inspekcijas vienādā līmenī un biežumā visās dalībvalstīs. Tāpēc 
nepieteiktās inspekcijas jāveic vismaz vienu reizi sertifikācijas ciklā attiecībā uz katru
ražotāju un ģenerisko ierīču grupu. Pamatojoties uz šā instrumenta ļoti svarīgo nozīmi, 
nepieteikto inspekciju tvērums un procedūras jānorāda pašā regulā, nevis tādos mazāk 
svarīgos noteikumos kā īstenošanas akts.

Grozījums Nr. 867
Nora Berra
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Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Paziņotā institūcija nejaušināti bez 
brīdinājuma veic ražotāja rūpnīcas
inspekcijas un vajadzības gadījumā 
ražotāja piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas, kuras var apvienot ar 
periodisko uzraudzības novērtējumu, kas 
minēts 4.3. iedaļā, vai veikt papildus šim 
uzraudzības novērtējumam. Paziņotā 
institūcija sagatavo nepieteikto inspekciju 
plānu, ko nedrīkst darīt zināmu ražotājam.

4.4. Paziņotā institūcija nejauši, vismaz 
reizi 5 gados un attiecībā uz katru 
ražotāju un ģenerisku ierīču grupu, veic
nepieteiktās inspekcijas attiecīgajās 
ražotnēs un vajadzības gadījumā ražotāja 
piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas. Paziņotā institūcija sagatavo 
nepieteikto inspekciju plānu, ko nedrīkst 
darīt zināmu ražotājam. Šādu inspekciju 
laikā paziņotā institūcija veic vai pieprasa 
veikt pārbaudes, lai pārbaudītu, vai 
kvalitātes pārvaldības sistēma pienācīgi 
darbojas. Tā sniedz ražotājam inspekcijas 
ziņojumu un pārbaudes ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 868
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Paziņotā institūcija nejaušināti bez
brīdinājuma veic ražotāja rūpnīcas
inspekcijas un vajadzības gadījumā 
ražotāja piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas, kuras var apvienot ar 
periodisko uzraudzības novērtējumu, kas 
minēts 4.3. iedaļā, vai veikt papildus šim 
uzraudzības novērtējumam. Paziņotā 
institūcija sagatavo nepieteikto inspekciju 
plānu, ko nedrīkst darīt zināmu ražotājam.

4.4. Paziņotā institūcija nejauši — vismaz 
reizi piecos gados katram ražotājam un 
katrai noteiktajai ierīču grupai — veic 
attiecīgo rūpnīcu nepieteiktās inspekcijas 
un vajadzības gadījumā ražotāja 
piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas. Paziņotā institūcija sagatavo 
nepieteikto inspekciju plānu, ko nedrīkst 
darīt zināmu ražotājam.

Šādās nepieteiktajās inspekcijās paziņotā 
institūcija pārbauda, vai kvalitātes 
pārvaldības sistēma pienācīgi darbojas vai 
pieprasa veikt šādas pārbaudes. Paziņotā 
institūcija ražotājam nodrošina pieeju 
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inspekcijas kopsavilkumam.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka nepieteikto inspekciju skaits. Nepieteiktās inspekcijas ir jāveic vismaz reizi 
sertifikācijas ciklā katram ražotājam un ģeneriskai ierīču grupai. Nepieteikto inspekciju 
apjoms un procedūras ir jānosaka pašā regulā. Formulējumi „vajadzības gadījumā” un „un 
testa ziņojumu, ja tests ir veikts” ir jādzēš, jo testi ir jāveic vienmēr. Nav nepieciešams nošķirt 
testa ziņojumu no inspekcijas ziņojuma, jo testa ziņojums ir daļa no inspekcijas ziņojuma.

Grozījums Nr. 869
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Paziņotā institūcija nejaušināti bez 
brīdinājuma veic ražotāja rūpnīcas 
inspekcijas un vajadzības gadījumā 
ražotāja piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas, kuras var apvienot ar 
periodisko uzraudzības novērtējumu, kas 
minēts 4.3. iedaļā, vai veikt papildus šim 
uzraudzības novērtējumam. Paziņotā 
institūcija sagatavo nepieteikto inspekciju 
plānu, ko nedrīkst darīt zināmu ražotājam.

4.4. Paziņotā institūcija nejauši veic 
ražotāja rūpnīcas nepieteiktās inspekcijas 
un tā piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas papildus periodiskajam
uzraudzības novērtējumam, kas minēts 
4.3. apakšpunktā. Paziņotā institūcija 
sagatavo nepieteikto inspekciju plānu, ko 
nedrīkst darīt zināmu ražotājam. Paziņotā 
institūcija veic vismaz vienu nepieteikto
inspekciju reizi trijos gados.

Or. en

Grozījums Nr. 870
Peter Liese

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Paziņotā institūcija nejaušināti bez 
brīdinājuma veic ražotāja rūpnīcas 
inspekcijas un vajadzības gadījumā 

4.4. Paziņotā institūcija nejauši veic 
ražotāja rūpnīcas nepieteiktās inspekcijas 
un vajadzības gadījumā ražotāja 
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ražotāja piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas, kuras var apvienot ar 
periodisko uzraudzības novērtējumu, kas 
minēts 4.3. iedaļā, vai veikt papildus šim 
uzraudzības novērtējumam. Paziņotā 
institūcija sagatavo nepieteikto inspekciju 
plānu, ko nedrīkst darīt zināmu ražotājam.

piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas, kuras var apvienot ar 
periodisko uzraudzības novērtējumu, kas 
minēts 4.3. apakšpunktā, vai veikt papildus 
šim uzraudzības novērtējumam. Paziņotā 
institūcija sagatavo nepieteikto inspekciju 
plānu, ko nedrīkst darīt zināmu ražotājam.
Paziņotā institūcija veic šādas inspekcijas 
vismaz reizi trijos gados.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā nav norādīts minimālais nepieteikto inspekciju biežums. Nepieteiktas inspekcijas 
jāveic vismaz reizi trijos gados attiecībā uz katru ražotāju un katru izstrādājumu grupu, 
pamatojoties uz sertifikācijas ciklu.

Grozījums Nr. 871
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produkcijas paraugu atlases vietā vai 
papildus tai paziņotā institūcija atlasa tirgū 
esošas ierīces, lai pārbaudītu, ka ražotā 
ierīce atbilst tehniskajai dokumentācijai 
un/vai izstrādes dokumentācijai. Pirms 
paraugu atlases paziņotā institūcija norāda 
attiecīgos paraugu atlases kritērijus un 
testēšanas procedūras.

Papildus produkcijas paraugu atlasei
paziņotā institūcija iespēju robežās pati vai 
ar ārēju tirgus uzraudzības institūciju 
palīdzību atlasa tirgū esošas ierīces. 
Pārbaude par ražotās ierīces atbilstību
tehniskajai dokumentācijai un/vai izstrādes 
dokumentācijai jāveic vismaz reizi piecos 
gados katram ražotājam un katrai 
noteiktajai ierīču grupai. Pirms paraugu 
atlases paziņotā institūcija norāda 
attiecīgos paraugu atlases kritērijus un 
testēšanas procedūras. Paraugu atlases un 
to pārbaužu izmaksas sedz ražotājs.

Or. de

Pamatojums

Paraugu atlase no tirgus bieži nav iespējama, jo paziņotajām institūcijām nav pietiekamu 
iejaukšanās pilnvaru. Šādos gadījumos paraugu atlase ir jāveic tirgus uzraudzības 
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institūcijām. Lai nodrošinātu, ka tiek atlasīts pietiekams daudzums paraugu, visām 
paziņotajām institūcijām ir jāveic pārbaude vismaz reizi sertifikācijas ciklā.

Grozījums Nr. 872
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņotā institūcija nosūta ražotājam 
inspekcijas ziņojumu, kurā attiecīgā 
gadījumā iekļauj parauga kontrolpārbaudes 
rezultātus.

Paziņotā institūcija nosūta ražotājam 
inspekcijas ziņojumu, kurā attiecīgā 
gadījumā iekļauj parauga kontrolpārbaudes 
rezultātus. Šo ziņojumu dara zināmu 
atklātībai.

Or. en

Pamatojums

Viens no galvenajiem secinājumiem pēc PIP skandāla ir vajadzība veikt nepieteiktas 
inspekcijas. Pārredzamības nodrošināšanas interesēs inspekcijas ziņojums ir jādara zināmas 
atklātībai.

Grozījums Nr. 873
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.5. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz III klases ierīcēm 
uzraudzības novērtēšanā veic arī ierīces 
integritātei būtisko apstiprināto daļu 
un/vai materiālu kontrolpārbaudi, tostarp 
attiecīgos gadījumos pārbaudot samēru 
starp saražotajiem vai iepirktajiem daļu 
un/vai materiālu daudzumiem un gatavo 
izstrādājumu daudzumiem.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Bieži vien nav iespējams pārbaudīt atbilstību starp saražoto vai iegādāto izejvielu vai būtisko 
attiecībā uz tipu apstiprināto komponentu daudzumu un gatavo izstrādājumu daudzumu. 
Paziņoto institūciju uzdevumi un kompetence ir saistīta ar tehnisko pārbaužu jomu, nevis 
uzņēmējdarbības analīzēm. Ar finanšu uzskaiti saistītu iemeslu dēļ atbilstības pārbaude 
parasti ir ražotāja pienākums.

Grozījums Nr. 874
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 4. punkts – 4.6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.6. Paziņotā institūcija nodrošina, ka 
novērtēšanas grupai ir atbilstoša pieredze 
saistībā ar attiecīgo tehnoloģiju un tā 
nodrošinās pastāvīgu objektivitāti un 
neitralitāti; lai to nodrošinātu, 
novērtēšanas grupas dalībnieki regulāri 
mainās. Parasti attiecībā uz vienu un to 
pašu ražotāju galvenais revidents vada 
revīziju un tajā piedalās ne vairāk kā trīs
gadus pēc kārtas.

4.6. Paziņotā institūcija nodrošina, ka 
novērtēšanas grupai ir atbilstoša pieredze 
saistībā ar attiecīgo tehnoloģiju un tā 
nodrošinās pastāvīgu objektivitāti un 
neitralitāti. Attiecībā uz vienu un to pašu 
ražotāju galvenais revidents vada revīziju 
un tajā piedalās ne vairāk kā piecus gadus 
pēc kārtas.

Or. en

Pamatojums

Novērtējamās vajadzīgās īpašās zināšanas un pieredze saistībā ar medicīnisko iekārtu ir 
pastāvīgi jāapliecina visa sertifikācijas cikla laikā. Galvenais revidents ir pilnvarots vadīt un 
piedalīties revīzijā laikposmā līdz pat pieciem secīgiem gadiem, medicīniskajām ierīcēm 
piemērojot regulāru piecus gadus ilgu sertifikācijas ciklu. Citiem novērtējuma grupas 
locekļiem nav jārotē, jo viņi ir pakļauti galvenajam revidentam.

Grozījums Nr. 875
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 5. punkts – 5.3.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.3.a Attiecībā uz III klases ierīcēm 
dokumentācijas klīnisko daļu novērtē 
atbilstošs klīniskais eksperts, kas kopā ar 
citiem ekspertiem ir iekļauts sarakstā, ko 
MDCG ir sagatavojusi atbilstīgi 80. panta 
g) punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 876
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VIII PIELIKUMS – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
nodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
vismaz piecus gadus un attiecībā uz 
implantējamām ierīcēm vismaz 15 gadus 
pēc pēdējās ierīces laišanas tirgū būtu 
pieejama šāda dokumentācija:

8. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
nodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
vismaz laikposmā, kas pielīdzināms 
ražotāja norādītajam medicīniskās ierīces
kalpošanas laikam, bet vismaz 10 gadus 
no brīža, kad ražotājs preci laida 
apgrozībā, būtu pieejama šāda 
dokumentācija:

Or. en

Pamatojums

Dokumentu glabāšanas periodi būtu jāpielāgo, lai nodrošinātu saskanību un atbilstību 
starptautiskajiem standartiem (salīdzināt, piemēram, ar ISO 13485).

Grozījums Nr. 877
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
IX PIELIKUMS – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
nodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
vismaz piecus gadus un attiecībā uz 
implantējamām ierīcēm vismaz 15 gadus 
pēc pēdējās ierīces laišanas tirgū būtu 
pieejama šāda dokumentācija:

Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
nodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
vismaz laikposmā, kas pielīdzināms 
ražotāja norādītajam medicīniskās ierīces
kalpošanas laikam, bet vismaz 10 gadus 
no brīža, kad ražotājs preci laida 
apgrozībā, būtu pieejama šāda 
dokumentācija:

Or. en

Pamatojums

Dokumentu glabāšanas periodi būtu jāpielāgo, lai nodrošinātu saskanību un atbilstību 
starptautiskajiem standartiem (salīdzināt, piemēram, ar ISO 13485).

Grozījums Nr. 878
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ierīcēm, kas klasificētas 
III klasē, uzraudzība ietver arī 
kontrolpārbaudi attiecībā uz samēru starp 
saražotā vai iepirktā izejmateriāla vai 
tipam apstiprināto svarīgo sastāvdaļu 
daudzumu un gatavās produkcijas 
daudzumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Bieži vien nav iespējams pārbaudīt atbilstību starp saražoto vai iegādāto izejvielu vai būtisko 
attiecībā uz tipu apstiprināto komponentu daudzumu un gatavo izstrādājumu daudzumu. 
Paziņoto institūciju uzdevumi un kompetence ir saistīta ar tehnisko pārbaužu jomu, nevis 
uzņēmējdarbības analīzēm. Ar finanšu uzskaiti saistītu iemeslu dēļ atbilstības pārbaude 
parasti ir ražotāja pienākums.
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Grozījums Nr. 879
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
nodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
vismaz piecus gadus un attiecībā uz 
implantējamām ierīcēm vismaz 15 gadus 
pēc pēdējās ierīces laišanas tirgū būtu 
pieejama šāda dokumentācija: 

Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
nodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
vismaz laikposmā, kas pielīdzināms 
ražotāja norādītajam medicīniskās ierīces
kalpošanas laikam, bet vismaz 10 gadus 
no brīža, kad ražotājs preci laida 
apgrozībā, būtu pieejama šāda 
dokumentācija:

Or. en

Pamatojums

Dokumentu glabāšanas periodi būtu jāpielāgo, lai nodrošinātu saskanību un atbilstību 
starptautiskajiem standartiem (salīdzināt, piemēram, ar ISO 13485).

Grozījums Nr. 880
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – 7. punkts – 7.5. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.5. Atkāpjoties no 6. iedaļas, ražotājs vai 
tā pilnvarots pārstāvis nodrošina, lai 
kompetentajām iestādēm vismaz 5 gadus 
pēc pēdējās ierīces laišanas tirgū ir
pieejama šāda dokumentācija: 

7.5. Atkāpjoties no 6. punkta, ražotājs vai 
tā pilnvarotais pārstāvis nodrošina, lai 
kompetentajām iestādēm vismaz
laikposmā, kas pielīdzināms ražotāja 
norādītajam medicīniskās ierīces
kalpošanas laikam, bet vismaz 10 gadus 
no brīža, kad ražotājs preci laida 
apgrozībā, ir pieejama šāda dokumentācija:

Or. en

Pamatojums

Dokumentu glabāšanas periodi būtu jāpielāgo, lai nodrošinātu saskanību un atbilstību 
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starptautiskajiem standartiem (salīdzināt, piemēram, ar ISO 13485).

Grozījums Nr. 881
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – 3. virsraksts – B DAĻA

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B DAĻA. Ražojuma verifikācija B DAĻA. ES izstrādājuma pārbaude

Or. en

Grozījums Nr. 882
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – B DAĻA – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņotā institūcija veic attiecīgas 
pārbaudes un testus, lai pārbaudītu ierīces 
atbilstību regulas prasībām, pārbaudot un 
testējot katru ražojumu saskaņā ar 
5. iedaļu.

4. Paziņotā institūcija veic attiecīgas 
pārbaudes un testus, lai novērtētu ierīces 
atbilstību regulas prasībām, pārbaudot un 
testējot katru izstrādājumu saskaņā ar 
5. punktu vai pārbaudot un testējot 
izstrādājumus statistiski, kā noteikts 
6. punktā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lēmumu Nr. 768/2008/EK, F moduli, 5. numuru, būtu jāparedz iespēja veikt 
statistisko pārbaudi, jo izstrādājumus jo īpaši nav iespējams novērtēt, izmantojot 
izstrādājumu pārbaudi un nepiemērojot statistiskās pārbaudes procesus.

Grozījums Nr. 883
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – B DAĻA – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Atbilstības statistiskā pārbaude

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lēmumu Nr. 768/2008/EK, F moduli, 5. numuru, būtu jāparedz iespēja veikt 
statistisko pārbaudi, jo izstrādājumus jo īpaši nav iespējams novērtēt, izmantojot 
izstrādājumu pārbaudi un nepiemērojot statistiskās pārbaudes procesus.

Grozījums Nr. 884
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – B DAĻA – 5.a punkts – 5.1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1. Izgatavotājs iesniedz ražotos 
izstrādājumus vienādu izstrādājumu 
partijās. Viendabības pierādījums 
attiecībā uz iesniegtajiem izstrādājumiem 
ir daļa no partijas dokumentācijas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lēmumu Nr. 768/2008/EK, F moduli, 5. numuru, būtu jāparedz iespēja veikt 
statistisko pārbaudi, jo izstrādājumus jo īpaši nav iespējams novērtēt, izmantojot 
izstrādājumu pārbaudi un nepiemērojot statistiskās pārbaudes procesus.

Grozījums Nr. 885
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – B DAĻA – 5.a punkts – 5.2. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2. No katras partijas ņem izlases 
paraugu. Izstrādājumus, kas veido 



PE510.767v01-00 158/172 AM\936128LV.doc

LV

paraugu, pārbauda atsevišķi, un, lai 
pārbaudītu ierīču atbilstību ES tipa 
pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam 
un šīs regulas prasībām, kas uz tām 
attiecas, veic attiecīgus fiziskus un 
laboratoriskus testus, kas noteikti 6. pantā 
minētajos attiecīgajos standartos, vai tiem 
līdzvērtīgus testus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lēmumu Nr. 768/2008/EK, F moduli, 5. numuru, būtu jāparedz iespēja veikt 
statistisko pārbaudi, jo izstrādājumus jo īpaši nav iespējams novērtēt, izmantojot 
izstrādājumu pārbaudi un nepiemērojot statistiskās pārbaudes procesus.

Grozījums Nr. 886
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – B DAĻA – 5.a punkts – 5.3. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.3. Statistiskā izstrādājumu kontrole 
balstās uz atribūtiem un/vai mainīgajiem, 
kas ir paraugu ņemšanas sistēmas 
darbības kritēriji, lai nodrošinātu augstas 
kvalitātes veiktspēju un drošību saskaņā 
ar jaunāko tehnikas attīstības līmeni. 
Paraugu ņemšanas sistēmas tiks 
izveidotas, pamatojoties uz saskaņotajiem 
standartiem vai 6. pantā noteiktajiem 
līdzvērtīgajiem testiem, ņemot vērā 
attiecīgo izstrādājumu kategoriju 
konkrētās īpatnības.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lēmumu Nr. 768/2008/EK, F moduli, 5. numuru, būtu jāparedz iespēja veikt 
statistisko pārbaudi, jo izstrādājumus jo īpaši nav iespējams novērtēt, izmantojot 
izstrādājumu pārbaudi un nepiemērojot statistiskās pārbaudes procesus.
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Grozījums Nr. 887
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – B DAĻA – 5.a punkts – 5.4. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.4. Paziņotā institūcija katru apstiprināto 
ierīci marķē ar savu identifikācijas 
numuru, vai tā jau ir to marķējusi, kā arī 
sagatavo ES izstrādājuma pārbaudes 
sertifikātu, kas attiecas uz veiktajiem 
testiem.
Visus partijā esošos izstrādājumus var 
laist tirgū, izņemot jebkuru paraugā esošo 
izstrādājumu, kurš neatbilst izvirzītajām 
prasībām.
Ja partiju nepieņem, pilnvarotajai 
paziņotajai institūcijai jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai novērstu šīs partijas laišanu 
tirgū.
Gadījumā, ja partijas tiek noraidītas bieži, 
paziņotā institūcija var apturēt statistisko 
pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lēmumu Nr. 768/2008/EK, F moduli, 5. numuru, būtu jāparedz iespēja veikt 
statistisko pārbaudi, jo izstrādājumus jo īpaši nav iespējams novērtēt, izmantojot 
izstrādājumu pārbaudi un nepiemērojot statistiskās pārbaudes procesus.

Grozījums Nr. 888
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – B DAĻA – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
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nodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
vismaz piecus gadus un attiecībā uz
implantējamām ierīcēm vismaz 15 gadus 
pēc pēdējās ierīces laišanas tirgū būtu 
pieejama šāda dokumentācija:

nodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
vismaz laikposmā, kas pielīdzināms 
ražotāja norādītajam medicīniskās ierīces
kalpošanas laikam, bet vismaz 10 gadus 
no brīža, kad ražotājs preci laida 
apgrozībā, būtu pieejama šāda 
dokumentācija:

Or. en

Pamatojums

Dokumentu glabāšanas periodi būtu jāpielāgo, lai nodrošinātu saskanību un atbilstību 
starptautiskajiem standartiem (salīdzināt, piemēram, ar ISO 13485).

Grozījums Nr. 889
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
X PIELIKUMS – B DAĻA – 8. punkts – 8.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.4. Atkāpjoties no 7. iedaļas, ražotājs vai 
tā pilnvarots pārstāvis nodrošina, lai 
kompetentajām iestādēm vismaz 5 gadus 
pēc pēdējās ierīces laišanas tirgū ir 
pieejama šāda dokumentācija:

8.4. Atkāpjoties no 7. punkta, ražotājs vai 
tā pilnvarotais pārstāvis nodrošina, lai 
kompetentajām iestādēm vismaz
laikposmā, kas pielīdzināms ražotāja 
norādītajam medicīniskās ierīces
kalpošanas laikam, bet vismaz 10 gadus 
no brīža, kad ražotājs preci laida 
apgrozībā, ir pieejama šāda dokumentācija:

Or. en

Pamatojums

Dokumentu glabāšanas periodi būtu jāpielāgo, lai nodrošinātu saskanību un atbilstību 
starptautiskajiem standartiem (salīdzināt, piemēram, ar ISO 13485).

Grozījums Nr. 890
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
XIII PIELIKUMS – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apstiprinājumu par atbilstību 
I pielikuma 1. iedaļā minētajām prasībām 
attiecībā uz īpašībām un veiktspēju 
parastos ierīces lietošanas apstākļos un 
nevēlamu blakusiedarbību izvērtējums, kā 
arī I pielikuma 1. un 5. iedaļā minētās 
riska/ieguvumu attiecības pieņemamības 
izvērtējumu pamato ar klīniskiem datiem.

2. Apstiprinājumu par atbilstību 
I pielikuma 1. punktā minētajām prasībām 
attiecībā uz īpašībām un veiktspēju 
parastos ierīces lietošanas apstākļos un 
nevēlamu blakusiedarbību novērtējums, kā 
arī I pielikuma 1. un 5. punktā minētās 
riska/ieguvumu attiecības pieņemamības 
novērtējumu pamato ar klīniskiem datiem.

Šajā saistībā jāņem vērā arī neatkarīgu 
zinātnisku institūciju vai medicīnas 
iestāžu dati, pamatojoties uz to 
savāktajiem klīniskajiem datiem.

Or. de

Grozījums Nr. 891
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
XIII PIELIKUMS – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neatkarīgas zinātniskas struktūras, 
piemēram, akadēmiskas iestādes vai 
medicīnas biedrību, iesaistīšanās klīnisko 
datu apkopošanā un/vai analīzē.

Or. en

Grozījums Nr. 892
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
XIII PIELIKUMS – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču un III klases ierīču gadījumā, 
izņemot tad, ja ir pienācīgs pamatojums 

5. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču gadījumā, izņemot tad, ja ir 
pienācīgs pamatojums balstīties tikai uz 
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balstīties tikai uz esošajiem klīniskajiem 
datiem. Līdzvērtības pierādījumu saskaņā 
ar 4. iedaļu parasti neuzskata par 
pietiekamu pamatojumu šī punkta pirmā 
teikuma nozīmē.

esošajiem klīniskajiem datiem. 
Līdzvērtības pierādījumu saskaņā ar 
4. punktu parasti neuzskata par pietiekamu 
pamatojumu šī punkta pirmā teikuma 
nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz ierīcēm, kas ir ražotas, izmantojot cilvēkcilmes audus vai šūnas, bieži vien ir 
iespējams izmantot klīnisko pieredzi un literatūrā sniegtās ziņas par ekvivalentu ierīču 
drošumu un veiktspēju vai izmantot atbilstību atzītiem standartiem, lai nodrošinātu prasību 
izpildi saistībā ar klīniskajiem pierādījumiem.

Grozījums Nr. 893
Nora Berra

Regulas priekšlikums
XIII PIELIKUMS – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču un III klases ierīču gadījumā, 
izņemot tad, ja ir pienācīgs pamatojums 
balstīties tikai uz esošajiem klīniskajiem 
datiem. Līdzvērtības pierādījumu saskaņā 
ar 4. iedaļu parasti neuzskata par 
pietiekamu pamatojumu šī punkta pirmā 
teikuma nozīmē.

5. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču un III klases ierīču gadījumā, 
izņemot tad, ja ir pienācīgs pamatojums 
balstīties tikai uz esošajiem klīniskajiem 
datiem. Jaunu izstrādājumu gadījumā
līdzvērtības pierādījumu saskaņā ar 
4. punktu neuzskata par pietiekamu 
pamatojumu šī punkta pirmā teikuma 
nozīmē. Tomēr tirgū jau esošu ierīču 
gadījumā, par kurām jau ir pieejami 
klīniskie dati un kuru dati atbilstoši 
uzraudzībai pēc laišanas tirgū neuzrāda 
nekādas bažas par drošību, līdzvērtības 
pierādījumu var uzskatīt par pietiekamu 
attaisnojumu. Līdzvērtības pierādījumu 
ierīcēm, kas iesniegtas šajā regulā 
paredzētā zinātniskā novērtējuma 
veikšanai, novērtē MDCG.

Or. en
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Grozījums Nr. 894
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
XIII PIELIKUMS – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču un III klases ierīču gadījumā, 
izņemot tad, ja ir pienācīgs pamatojums 
balstīties tikai uz esošajiem klīniskajiem 
datiem. Līdzvērtības pierādījumu saskaņā 
ar 4. iedaļu parasti neuzskata par 
pietiekamu pamatojumu šī punkta pirmā 
teikuma nozīmē.

5. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču un III klases ierīču gadījumā, 
izņemot tad, ja ir pienācīgs pamatojums 
balstīties tikai uz esošajiem klīniskajiem 
datiem. Jaunām ierīcēm līdzvērtības 
pierādījumu saskaņā ar 4. punktu parasti 
neuzskata par pietiekamu pamatojumu šī 
punkta pirmā teikuma nozīmē.

Or. de

Grozījums Nr. 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
XIII PIELIKUMS – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visi klīniskie dati, ko ražotājs ir 
apkopojis pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās uzraudzības ietvaros, ir jādara 
pieejami veselības aprūpes speciālistiem.

Or. en

Grozījums Nr. 896
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
XIII PIELIKUMS – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ražotājs analizē pēc laišanas tirgū 
veiktās klīniskās pēckontroles 

3. Ražotājs analizē pēc laišanas tirgū 
veiktās klīniskās pēckontroles 
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konstatējumus un dokumentē rezultātus 
pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles izvērtējuma ziņojumā, kas ir 
tehniskās dokumentācijas daļa.

konstatējumus un dokumentē rezultātus 
pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles novērtējuma ziņojumā, kas ir 
tehniskās dokumentācijas daļa.

Attiecībā uz implantējamām 
medicīniskajām ierīcēm ražotāja veikto 
novērtējuma ziņojumu par klīnisko 
uzraudzību pēc laišanas tirgū pārbauda 
neatkarīga zinātniska struktūra, 
piemēram, akadēmiska iestāde vai 
medicīnas sabiedrība. Novērtējuma 
veikšanas nolūkā ražotājs nodrošina 
neatkarīgajai zinātniskajai struktūrai 
attiecīgos datus. Ražotāja sagatavotais 
novērtējuma ziņojums par klīnisko 
uzraudzību pēc laišanas tirgū un 
neatkarīgas zinātniskas struktūras 
veiktais minētā ziņojuma pārskats ir 
III klases medicīnisko ierīču tehniskās 
dokumentācijas daļa.

Or. en

Pamatojums

Par citu III klases medicīnisko ierīču, piemēram, ierīču, kurās ietilpst želatīna kapsula, 
drošumu pārliecinās un to novērtē klīniskajos pētījumos, kurus veic pirms šo ierīču 
marķēšanas ar CE zīmi.

Grozījums Nr. 897
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
XIV PIELIKUMS – I daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikvienu klīniskā pētījuma posmu, sākot no 
brīža, kad apzināta pētījuma vajadzība un 
tas pamatots, līdz rezultātu publicēšanai, 
īsteno atbilstoši atzītiem ētikas principiem, 
piemēram, tiem, kas noteikti Pasaules 
Medicīnas asociācijas Helsinku deklarācijā 
par ētiskajiem principiem medicīniskajos 
pētījumos, kas tiek veikti ar cilvēkiem, ko 
1964. gadā pieņēmusi 18. Pasaules 

Ikvienu klīniskā pētījuma posmu, sākot no 
brīža, kad apzināta pētījuma vajadzība un 
tas pamatots, līdz rezultātu publicēšanai un 
visiem turpmākajiem grozījumiem, īsteno 
atbilstoši atzītiem ētikas principiem, 
piemēram, tiem, kas noteikti Pasaules 
Medicīnas asociācijas Helsinku deklarācijā 
par ētiskajiem principiem medicīniskajos 
pētījumos, kas tiek veikti ar cilvēkiem, ko 
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Medicīnas asociācijas Ģenerālā asambleja 
Helsinkos, Somijā un kurā jaunākos 
grozījumus 2008. gadā izdarījusi 
59. Pasaules Medicīnas asociācijas 
Ģenerālā asambleja Seulā, Korejā.

1964. gadā pieņēmusi 18. Pasaules 
Medicīnas asociācijas Ģenerālā asambleja 
Helsinkos, Somijā.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt, lai, veicot klīnisko pētījumus, vienmēr tiktu ņemta vērā Helsinku 
Deklarācijas jaunākā redakcija ar grozījumiem.

Grozījums Nr. 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
XIV PIELIKUMS – I daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikvienu klīniskā pētījuma posmu, sākot no 
brīža, kad apzināta pētījuma vajadzība un 
tas pamatots, līdz rezultātu publicēšanai, 
īsteno atbilstoši atzītiem ētikas principiem, 
piemēram, tiem, kas noteikti Pasaules 
Medicīnas asociācijas Helsinku deklarācijā 
par ētiskajiem principiem medicīniskajos 
pētījumos, kas tiek veikti ar cilvēkiem, ko
1964. gadā pieņēmusi 18. Pasaules 
Medicīnas asociācijas Ģenerālā asambleja 
Helsinkos, Somijā un kurā jaunākos 
grozījumus 2008. gadā izdarījusi 
59. Pasaules Medicīnas asociācijas 
Ģenerālā asambleja Seulā, Korejā.

Ikvienu klīniskā pētījuma posmu, sākot no 
brīža, kad apzināta pētījuma vajadzība un 
tas pamatots, līdz rezultātu publicēšanai, 
īsteno atbilstoši atzītiem ētikas principiem, 
piemēram, tiem, kas noteikti Pasaules 
Medicīnas asociācijas Helsinku deklarācijā 
par ētiskajiem principiem medicīniskajos 
pētījumos, kas tiek veikti ar cilvēkiem, ko 
1964. gadā pieņēmusi 18. Pasaules 
Medicīnas asociācijas Ģenerālā asambleja 
Helsinkos, Somijā un kurā jaunākos 
grozījumus 2008. gadā izdarījusi 
59. Pasaules Medicīnas asociācijas 
Ģenerālā asambleja Seulā, Korejā. Sīki
izstrādāti prasību regulējumi attiecībā uz 
pētāmo personu iesaistīšanu klīniskajos 
pētījumos ir dalībvalstu atbildība.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums precizē, ka dalībvalstīm ir jānosaka prasības pētāmo personu dalībai 
klīniskajos pētījumos. Šādā saistībā uz dalībvalstīm attiecas Pasaules Medicīnas asociācijas 
Helsinku Deklarācijas 2008. gada redakcijā noteiktie minimālie standarti.



PE510.767v01-00 166/172 AM\936128LV.doc

LV

Grozījums Nr. 899
Peter Liese

Regulas priekšlikums
XIV PIELIKUMS – I daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Klīniski pētījumi, piedaloties 
rīcībnespējīgiem subjektiem
Ja rīcībnespējīgi subjekti pirms 
rīcībnespējas iestāšanās nav devuši 
informētu piekrišanu vai nav atteikušies 
tādu dot, klīniskos pētījumus var veikt 
tikai tad, ja papildus vispārējiem 
nosacījumiem ir izpildīts arī ikviens no 
šādiem nosacījumiem:
– ir saņemta likumīgā pārstāvja informēta 
piekrišana, ar kuru tiek izteikta subjekta 
prezumētā griba un kuru var atsaukt 
jebkurā laikā, nekaitējot subjektam;
– rīcībnespējīgais subjekts ir saņēmis 
savai spriestspējai pietiekamu informāciju 
par pētījumu, riskiem un ieguvumiem;
– pētnieks pienācīgi ņem vērā tāda 
rīcībnespējīga subjekta, kas ir spējīgs 
veidot viedokli un novērtēt šo informāciju, 
jebkurā brīdī skaidri izteiktu gribu 
atteikties piedalīties klīniskā pētījumā vai 
izstāties no tā;
– izņemot kompensāciju par dalību 
klīniskajā pētījumā, netiek sniegti nekādi 
stimuli vai materiāli pamudinājumi;
– šāda izpēte ir nepieciešama, lai 
apstiprinātu datus, kas iegūti klīniskajā 
pētījumā par personām, kuras spēj dot 
informētu piekrišanu, vai iegūti ar citām 
pētniecības metodēm;
– šāda izpēte tieši attiecas uz medicīnisku 
stāvokli, kurš apdraud dzīvību vai izraisa 
ciešanas un no kura cieš subjekts;
– klīniskais pētījums ir izplānots tā, lai 
līdz minimumam samazinātu sāpes, 
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neērtības, bailes un jebkādu citu 
paredzamu risku, kas saistīts ar slimību 
un attīstības posmu, un gan riska 
slieksnis, gan neērtību pakāpe ir konkrēti 
noteikti un tiek pastāvīgi ievēroti;
– ir pamats domāt, ka līdzdalība klīniskajā 
pētījumā rīcībnespējīgajam subjektam dos 
ieguvumu, kas pārsniedz riskus, vai arī 
vispār neradīs risku;
– ētikas komiteja ar īpašām zināšanām 
par attiecīgo slimību un attiecīgo pacientu 
grupu vai pēc konsultācijas saņemšanas 
klīniskās, ētiskās un psiholoģiskās 
problēmās attiecīgās slimības un 
attiecīgās pacientu grupas jomā ir 
apstiprinājusi protokolu.
Pētījuma subjekts piedalās piekrišanas 
došanas procedūrā, ciktāl iespējams.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinājumā ar priekšlikumu par zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem noteikumi par 
klīniskajiem pētījumiem ir ļoti vāji un neprecīzi. Klīniskie pētījumi pacientu var pakļaut ļoti 
būtiskam riskam. Tāpēc noteikumiem ir jābūt precīziem.

Grozījums Nr. 900
Peter Liese

Regulas priekšlikums
XIV PIELIKUMS – I daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Klīniskie pētījumi, piedaloties 
nepilngadīgām personām
Klīnisko pētījumu, kurā piedalās 
nepilngadīgas personas, var veikt tikai 
tad, ja papildus vispārējiem nosacījumiem 
ir izpildīts arī ikviens no šādiem 
nosacījumiem:
– no juridiskā pārstāvja ir iegūta tāda 
informēta piekrišana, kas izsaka 
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prezumēto nepilngadīgās personas gribu;
– nepilngadīgā persona no ārsta (pētnieka 
vai pētījuma grupas locekļa), kas ir 
apmācīts darbam ar bērniem vai kam ir 
attiecīga pieredze, savam vecumam un 
briedumam pielāgotā veidā ir saņēmusi 
visu būtisko informāciju par 
izmēģinājumu, riskiem un ieguvumiem;
– pētnieks pienācīgi ņem vērā 
nepilngadīgās personas, kas ir spējīga 
veidot viedokli un novērtēt iepriekš minēto 
informāciju, skaidri izteiktu gribu jebkurā 
brīdī atteikties piedalīties klīniskajā 
pētījumā vai izstāties no tā;
– izņemot kompensāciju par dalību 
klīniskajā pētījumā, netiek sniegti nekādi 
stimuli vai materiāli pamudinājumi;
– šāda izpēte ir nepieciešama, lai 
apstiprinātu datus, kas iegūti klīniskajā 
pētījumā par personām, kuras spēj dot 
informētu piekrišanu, vai iegūti ar citām 
pētniecības metodēm;
– šāda izpēte tieši attiecas uz medicīnisku 
stāvokli, no kura cieš attiecīgā 
nepilngadīgā persona, vai arī tās raksturs 
nosaka, ka to iespējams veikt tikai 
nepilngadīgai persona;
–klīniskais pētījums ir izplānots tā, lai līdz 
minimumam samazinātu sāpes, neērtības, 
bailes un jebkādu citu paredzamu risku, 
kas saistīts ar slimību un attīstības posmu, 
un gan riska slieksnis, gan neērtību 
pakāpe ir konkrēti noteikti un tiek 
pastāvīgi ievēroti;
– no klīniskā pētījuma tiek gūts kāds tiešs 
labums pacientu grupai;
– ir ievērotas aģentūras attiecīgās 
zinātniskās pamatnostādnes;
– ētikas komiteja ar zināšanām pediatrijā 
vai pēc konsultācijas saņemšanas 
klīniskās, ētiskās un psiholoģiskās 
problēmās pediatrijas jomā ir 
apstiprinājusi protokolu.
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Nepilngadīgā persona piekrišanas 
došanas procedūrā piedalās tādā veidā, 
kas ir pielāgots tās vecumam un 
briedumam.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinājumā ar priekšlikumu par zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem noteikumi par 
klīniskajiem pētījumiem ir ļoti vāji un neprecīzi. Klīniskie pētījumi pacientu var pakļaut ļoti 
būtiskam riskam. Priekšlikuma mērķis ir saglabāt vismaz tādu aizsardzības standartu, kas 
attiecībā uz klīniskajiem izmēģinājumiem ar zālēm tiek nodrošināts kopš 2001. gada, ņemot 
vērā Direktīvu 2001/20/EK.

Grozījums Nr. 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
XIV PIELIKUMS – II daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.3. Informācija par galveno pētnieku, 
koordinētāju pētnieku, tostarp viņu 
kvalifikāciju, un ziņas par pētījuma vietu(-
ām).

3.1.3. Informācija par galveno pētnieku, 
koordinētāju pētnieku, tostarp viņu 
kvalifikāciju, un ziņas par pētījuma vietu(-
ām), informācija par līgumu starp 
sponsoru un pētniecības iestādi, kā arī 
informācija par finansējumu.

Or. de

Pamatojums

Sniegt ētikas komitejai pieeju līgumiem, kuri ir noslēgti starp sponsoru un pētniecības iestādi, 
ir ierasta prakse, un tas ir jāņem vērā pētījuma protokola novērtējumā.

Grozījums Nr. 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
XIV PIELIKUMS – II daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.4. Klīniskā pētījuma vispārējs 
kopsavilkums.

3.1.4. Klīniskā pētījuma vispārējs 
kopsavilkums attiecīgās valsts valodā.

Or. de

Pamatojums

Lai varētu sniegt objektīvu piemērojamības novērtējumu, ir ļoti būtiski nodrošināt pētījuma 
plāna kopsavilkumu valsts valodā.

Grozījums Nr. 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Regulas priekšlikums
XIV PIELIKUMS – II daļa – 3. punkts – 3.15.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.15.a Plāns pētāmo personu ārstēšanai 
pēc klīniskā pētījuma beigām.

Or. de

Pamatojums

Helsinku Deklarācijas pamatā ir protokols, kas nosaka pieeju pētāmajiem subjektiem pēc 
pētījuma beigām, pasākumiem, kas pētījumā ir konstatēti kā lietderīgi, vai piekļuvi cita veida 
aprūpei vai atbalstam.

Grozījums Nr. 904
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
XV PIELIKUMS

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražojumu saraksts, kas iekļauti 2. panta 
1. punkta 1. apakšpunktā “medicīnisko 
ierīču” definīcijas pēdējā daļā

svītrots

1. Kontaktlēcas.
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2. Implanti ķermeņa daļu modifikācijai 
vai fiksācijai.
3. Sejas vai citas ādas vai gļotādas 
pildvielas.
4. Tauku atsūkšanas iekārta.
5. Invazīva lāzeriekārta, kas lietojama ar 
cilvēka ķermeni.
6. Spēcīga gaismas impulsa iekārta.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 905
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
XV PIELIKUMS – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ķīmiskā pīlinga līdzekļi

Or. en

Pamatojums

Pašlaik nav skaidrības par to, kura regula attiecas uz ķīmiskā pīlinga līdzekļiem ādai, un daži 
līdzekļi, iespējams, netiek reglamentēti.

Grozījums Nr. 906
Nora Berra
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Regulas priekšlikums
XV PIELIKUMS – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tauku atsūkšanas iekārta. 4. Tauku atsūkšanas un lipolīzes iekārta.

Or. fr

Grozījums Nr. 907
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
XV PIELIKUMS – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Invazīva lāzeriekārta, kas lietojama ar 
cilvēka ķermeni.

5. Lāzeriekārta, kas lietojama ar cilvēka 
ķermeni.

Or. en

Pamatojums

Visas lāzeriekārtas, kas tiek izmantotas kosmētiskajās procedūrās, ir jāreglamentē kā 
medicīniskās ierīces. Daudzas dermatoloģijā izmantotās lāzeriekārtas tiek tirgotas kā 
„neinvazīvas” vai „minimāli invazīvas”, tāpēc var rasties neskaidrības par to, uz kurām 
iekārtām attiecas regula. Pat jaunākās asinsvadu likvidēšanai paredzētās zema riska 
lāzeriekārtas var radīt rētas.


