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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm 
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0541),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 114. pantu un 
168. panta 4. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7-0317/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 14. februāra 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu;

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-
0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Regulējot in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču jomu, būtu jāņem vērā 
lielais skaits MVU, kas tajā darbojas, 
vienlaikus novēršot iespējamo 
apdraudējumu veselībai un drošībai.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Lai nodrošinātu iespējami augstu 
veselības aizsardzības līmeni, ir jāpadara 
skaidrāki un jāstiprina noteikumi, kas 
regulē in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces, ko ražo un izmanto, tostarp 
mērījumiem un rezultātu iegūšanai, vienā 
veselības iestādē.

9. Lai nodrošinātu iespējami augstu 
veselības aizsardzības līmeni, ir jāpadara 
skaidrāki un jāstiprina noteikumi, kas 
regulē in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces, ko ražo un izmanto, tostarp 
mērījumiem un rezultātu iegūšanai, vienā 
veselības iestādē, neradot papildu slogu 
profesionālajiem medicīnas darbiniekiem, 
kas in vitro diagnostikas medicīniskās 
ierīces izmanto atšķirīgā veidā, lai 
pielāgotu tās pacientu vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar grozījumu Nr. 37; jāņem vērā konkrētas pacientu vai pacientu grupu vajadzības.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(26) Parasti uz in vitro diagnostikas 
medicīnas ierīcēm vajadzētu būt CE zīmei, 
kas apliecina to atbilstību šīs regulas 
noteikumiem, lai šīs ierīces varētu brīvi 
pārvietot Savienībā un lai tās tiktu 
izmantotas paredzētajam uzdevumam. 
Dalībvalstīm nevajadzētu radīt šķēršļus šo 
ierīču laišanai tirgū vai nodošanai 
ekspluatācijā, kā iemeslu minot šajā regulā 
noteiktās prasības. Tomēr dalībvalstīm 
vajadzētu ļaut pieņemt lēmumu par to, vai 
ierobežot kāda konkrēta veida in vitro 
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diagnostikas ierīču izmantošanu attiecībā 
uz aspektiem, uz ko šī regula neatteicas.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas saistītas ar 13. grozījumu. Jau ilgu laiku Eiropas Savienībā tiek īstenota politikas 
nostādne, ka jautājumu par to, vai atļaut, liegt vai atļaut ar ierobežojumiem izmantot ētikas 
ziņā jutīgas tehnoloģijas, piemēram, preimplantācijas ģenētisko pārbaudi, tiek risināts, 
ievērojot subsidiaritātes principu. Dalībvalstīm, kas atļauj šāda veida testus, jāpārliecinās, ka 
tie atbilst šīs regulas standartiem, bet dalībvalstīm, kas vēlas tos aizliegt atbilstoši valstī 
veiktai diskusijai par to ētiku, ir jāsaglabā šāda iespēja. Šis formulējums ir ņemts no līdzīga 
noteikuma uzlabotas terapijas regulā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Intervences klīniskos pētījumus un 
citus klīniskās veiktspējas pētījumus, kas 
nozīmē risku iesaistītajām personām, ir 
jāļauj veikt tikai pēc tam, kad ētikas 
komiteja ir tos novērtējumu un devusi 
atļauju.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar debatēm par klīnisko izmēģinājumu regulu, referents uzskata ir jāpalielina ētikas 
komitejas nozīme.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45a) Ir jāpieņem stingri noteikumi 
attiecībā uz tādām personām, kas nespēj 
dot informētu piekrišanu, piemēram, 
bērniem un rīcībnespējīgas personas, tādā 
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pašā līmenī kā tie, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
4. aprīļa Direktīvā 2001/20/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz labas 
klīniskās prakses ieviešanu klīniskās 
izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm¹.
_____________
¹OV L 121, 1.5.2001., 34. lpp.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinājumā ar priekšlikumu par zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem noteikumi par 
intervences klīniskās veiktspējas pētījumiem ir ļoti vāji un neprecīzi. Intervences klīniskās 
veiktspējas pētījumi var radīt ļoti nopietnu risku pacientam, piemēram, ja paraugs tiek ņemts 
ar lumbālo punkciju. Tādēļ šie noteikumi ir jākonkretizē. Šā priekšlikuma mērķis ir saglabāt 
vismaz to aizsardzības standartu, kas kopš 2001. gada tiek grantēts ar Direktīvu 2001/20/EK  
attiecībā uz klīniskajiem izmēģinājumiem ar zālēm.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(59) Šajā regulā tiek ievērotas jo īpaši 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
atzītās pamattiesības un principi, 
galvenokārt, cilvēka cieņa, personas 
neaizskaramība, attiecīgās personas
apzinātas un brīvas piekrišanas princips, 
personas datu aizsardzība, mākslas un 
zinātnes brīvība (humanitāro un eksakto 
zinātņu brīvība), brīvība veikt 
uzņēmējdarbību un tiesības uz īpašumu, kā 
arī Konvencija par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu un papildu protokols 
Konvencijai par veselības vajadzībām 
veiktām ģenētiskām pārbaudēm. Šī regula 
dalībvalstīm būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm 
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tiesībām un principiem.

Or. en

Pamatojums

Apzinātas un brīvas piekrišanas princips ir viens no šīs hartas 3. panta pamatjautājumiem, 
tādēļ tas šeit ir jāpiemin. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59a) Šajā regulā ir jāņem vērā apzinātas 
piekrišanas princips, kas ir viens no 
pamatjautājumiem Pamattiesību hartā un 
vairākos tādu starptautisko organizāciju 
kā Eiropas Padome un Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācija 
(ESAO) dokumentos. Izšķiroša nozīme ir 
vitro medicīnisko ierīču kvalitātei, kā arī 
to pielietošanas satvaram, jo īpaši saistībā 
ar DNS testiem. Tādēļ ir jāievieš nodaļa 
par apzinātu piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas saistītas ar 31. grozījumu. Apzinātas un brīvas piekrišanas princips ir viens no šīs 
hartas 3. panta pamatjautājumiem, tādēļ regulā ir jāiekļauj noteikumi par tā ievērošanu..
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
59.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59 b) Šī regula ir pieņemta, ievērojot 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
2006. gada 13. decembra Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām, ko 
Eiropas Savienība ratificēja 2010. gada 
23. decembrī, ar ko šā dokumeta 
parakstītāji jo īpaši apņemas veicināt, 
aizsargāt un garantēt to, ka visas personas 
ar invaliditāti var pilnībā un vienlīdzīgi 
īstenot visas cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, un veicināt šo personu 
cieņas ievērošanu, tostarp palielinot 
izpratni par šādu personu ar invaliditāti, 
spējām un par viņu devumu sabiedrībai.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Savienība ir ratificējusi ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Tas 
būtu jāatspoguļo šajā regulā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
vispārīgo drošuma un veiktspējas prasību, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmo 
elementu, ES atbilstības deklarācijas un 
paziņoto institūciju izdoto sertifikātu 
satura minimuma, paziņotajām 

(60) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus saistībā ar
paziņotajām institūcijām noteiktajām 
obligātajām prasībām klasifikācijas 
noteikumiem, klīniskās veiktspējas 
pētījumu apstiprinājuma saņemšanai
iesniedzamo dokumentāciju, UDI sistēmas



PR\928989LV.doc 11/58 PE506.196v01-00

LV

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

izveidi, informāciju kas jāsniedz, 
reģistrējot in vitro diagnostikas 
medicīniskās ierīces un atsevišķus 
uzņēmējus, par paziņoto institūciju veikto 
iecelšanu un pārraudzību iekasējamo 
maksu līmeni un struktūru, publiski
pieejamo informāciju par klīniskās 
veiktspējas pētījumiem, ES līmenī veicamu 
preventīvu veselības aizsardzības 
pasākumu pieņemšanu; Eiropas Savienības 
references laboratoriju uzdevumiem un
kritērijiem un par to sniegtajiem 
zinātniskajiem atzinumiem iekasējamo 
maksu līmeni un struktūru. Tomēr tādi 
būtiski šīs regulas elementi kā vispārīga 
drošuma un veiktspējas prasības, 
tehniskajā dokumentācijā izklāstāmie 
elementi, ES atbilstības deklarācijas 
satura minimuma, atbilstības 
novērtēšanas procedūru grozīšana vai 
papildināšana ir jāgroza tikai, izmantojot 
parasto likumdošanas procedūru. Ir īpaši
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu attiecīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus,
vajadzētu nodrošināt attiecīgo dokumentu
vienlaicīgu, savlaicīgu un atbilstošu 
nosūtīšanu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš minētās daļas ir būtiski šā tiesību akta elementi un tādēļ saskaņā ar Līguma 
290. pantu tās nevar mainīt, izmantojot deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai uzņēmēji, paziņotās institūcijas, 
dalībvalstis un Komisija varētu pielāgoties 

(64) Lai uzņēmēji, jo īpaši MVU, varētu 
pielāgoties šīs regulas ieviestajām 
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šīs regulas ieviestajām pārmaiņām, ir 
lietderīgi paredzēt pietiekamu pārejas 
periodu šim pielāgošanās procesam un 
organizatoriskajiem pasākumiem, kas
veicami, lai nodrošinātu šīs regulas 
pienācīgu piemērošanu. Lai izvairītos no 
in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču 
iztrūkuma tirgū, ir īpaši svarīgi, lai līdz 
regulas piemērošanas dienai saskaņā ar 
jaunajām prasībām būtu iecelts pietiekams 
skaits paziņoto institūciju.

pārmaiņām un nodrošināt to pareizu 
īstenošanu, ir lietderīgi paredzēt 
pietiekamu pārejas periodu šim 
pielāgošanās procesam nolūkā īstenot 
organizatoriskos pasākumus. Tomēr 
iespējami īsā laikā ir jāīsteno tās regulas 
daļas, kas skar dalībvalstis un Komisiju.
Lai izvairītos no in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču iztrūkuma tirgū, ir īpaši 
svarīgi, lai iespējami īsā laikā saskaņā ar 
jaunajām prasībām būtu iecelts pietiekams 
skaits paziņoto institūciju.

Or. en

Pamatojums

Sk. paskaidrojumu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai nodrošinātu, ka pāreja uz in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču, iesaistīto 
uzņēmēju un sertifikātu reģistrāciju norit 
vienmērīgi, pienākumam iesniegt attiecīgo 
informāciju ar šo regulu ieviestajās 
elektroniskajās sistēmās pilnībā būtu
jāstājas spēkā tikai 18 mēnešus pēc šīs 
regulas piemērošanas dienas. Šajā pārejas 
posmā Direktīvas 98/79/EK 10. pantam 
un 12. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktam būtu jāpaliek spēkā. 
Tomēr, lai izvairītos no daudzkārtējas 
reģistrācijas, būtu jāuzskata, ka uzņēmēji 
un paziņotās institūcijas, kas reģistrējas 
attiecīgajās Savienības līmenī izveidotajās 
elektroniskajās sistēmās, atbilst 
reģistrācijas prasībām, kuras dalībvalstis 
pieņēmušas saskaņā ar minētās direktīvas 
attiecīgajiem noteikumiem.

(65) Lai nodrošinātu, ka pāreja uz in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču reģistrāciju 
norit vienmērīgi, elektroniskajām 
sistēmām, kas saskaņā ar šo regulu
paredzētas Savienības līmenī, būtu jāsāk 
darboties iespējami īsā laikā. Lai izvairītos 
no daudzkārtējas reģistrācijas, būtu 
jāuzskata, ka uzņēmēji un paziņotās 
institūcijas, kas reģistrējas attiecīgajās 
Savienības līmenī izveidotajās 
elektroniskajās sistēmās, atbilst 
reģistrācijas prasībām, kuras dalībvalstis 
pieņēmušas saskaņā ar minētās direktīvas 
attiecīgajiem noteikumiem.
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Or. en

Pamatojums

Minētās elektroniskās sistēmas ir jāizveido iespējami īsā laikā. Uzņēmējiem jāspēj piedalīties, 
tiklīdz viņi ir tam gatavi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
67.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67 a) Savienība jau sen īsteno nostāju 
neiejaukties valsts īstenotajā politikā, 
valsts līmenī atļaujot, aizliedzot vai 
ierobežojot tādas ētiski pretrunīgas 
tehnoloģijas, kā, piemēram, 
preimplantācijas ģenētiskie testi. Šī regula 
nepārkāpj šo principu, un tādēļ lēmumu 
par šādu tehnoloģiju atļaušanu, 
aizliegšanu vai ierobežošanu būtu 
jāpieņem valsts līmenī. Ja kāda 
dalībvalsts atļauj šādas tehnoloģijas ar vai 
bez ierobežojumiem, būtu jāpiemēro šajā 
regulā paredzētie standarti.

Or. en

Pamatojums

Eiropa Savienība jau sen īsteno nostāju, ka uz jautājumu par to vai atļaut, aizliegt, vai arī 
ierobežot tādas  ētiski jutīgas tehnoloģijas, kā, piemēram, preimplantācijas ģenētiskie testi, ir 
jāievēro subsidiaritātes princips. Dalībvalstīm, kuras atļauj šāda veida testus, jāpārliecinās, 
ka tie atbilst šīs regulas standartiem, bet dalībvalstīm, kas vēlas tos aizliegt, pamatojoties uz 
valstī rīkotu diskusiju par ētiskajiem aspektiem, ir jāsaglabā iespēja tos veikt.
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Savienības līmeņa regula par in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm 
neierobežo dalībvalstu brīvību pieņemt 
lēmumu par to, vai ierobežot kāda 
konkrēta veida in vitro diagnosticēšanas 
ierīces lietošanu saistībā ar aspektiem, uz 
kuriem šī regula neatteicas.

Or. en

Pamatojums

Eiropa Savienība jau sen īsteno nostāju, ka uz jautājumu par to vai atļaut, aizliegt, vai arī 
ierobežot tādas  ētiski jutīgas tehnoloģijas, kā, piemēram, preimplantācijas ģenētiskie testi, ir 
jāievēro subsidiaritātes princips. Dalībvalstīm, kuras atļauj šāda veida testus, jāpārliecinās, 
ka tie atbilst šīs regulas standartiem, bet dalībvalstīm, kas vēlas tos aizliegt, pamatojoties uz 
valstī rīkotu diskusiju par ētiskajiem aspektiem, ir jāsaglabā iespēja tos veikt. Šis formulējums 
ir ņemts no līdzīga noteikuma uzlabotas terapijas zāļu regulā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

– diagnosticētu, novērstu, novērotu, 
paredzētu, ārstētu vai atvieglotu slimību,

– traumu vai invaliditātes diagnostikai, 
monitorēšanai, ārstēšanai, atvieglošanai vai 

– traumu vai invaliditātes diagnostikai, 
monitorēšanai, ārstēšanai, atvieglošanai vai 
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kompensēšanai, kompensēšanai,
– ķermeņa anatomijas vai fizioloģiska 
procesa vai stāvokļa pētīšanai, aizstāšanai 
vai modificēšanai,

– ķermeņa anatomijas vai fizioloģiska 
procesa vai stāvokļa pētīšanai, aizstāšanai 
vai modificēšanai,

– apaugļošanās novēršanai vai 
veicināšanai,

– apaugļošanās novēršanai vai 
veicināšanai,

– jebkura iepriekš minētā izstrādājuma 
dezinficēšanai vai sterilizēšanai, 

– jebkura iepriekš minētā izstrādājuma 
dezinficēšanai vai sterilizēšanai,

– informācijas sniegšanai par tiešu vai 
netiešu ietekmi uz veselību,

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

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

Or. en

Pamatojums

a) Regulas 2. panta 2. punktā in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču definīcija ir 
paplašināta, lai aptvertu arī paredzēšanas un uzņēmības testus. Tomēr pašas medicīniskās 
ierīces definīcija nav paplašināta. b) Šai regulai ir jāaptver tā saucamie dzīves stila testi, jo 
tiem varētu būt liela ietekme uz pacienta/patērētāja veselību. Lai Eiropā pasargātu pacientus 
un patērētājus, ir svarīgi paplašināt šīs regulas darbības jomu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-par piedzimtu anomāliju, – par iedzimtiem fiziskiem vai garīgiem 
traucējumiem,

Or. de

Pamatojums

Personas ar invaliditāti un viņu pārstāvji terminu ,,piedzimta anomālija” uzskata par 
diskriminējošu. Tādēļ tas ir jāaizstāj.
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šai regulai jāattiecas uz in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, ko 
izmanto DNS testos. 

Or. en

Pamatojums

Šai regulai ir jāaptver tā saucamie dzīves stila testi, jo tiem varētu būt liela ietekme uz 
pacienta/patērētāja veselību. Lai Eiropā pasargātu pacientus un patērētājus, ir svarīgi 
paplašināt šīs regulas darbības jomu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Šajā vienā procedūrā attiecīgo ierīci 
vienam un tam pašam pacientam var 
lietot vairākas reizes vai ilgstoši; 

Or. en

Pamatojums

Vienreizējas lietošanas ierīču koncepcija nav attiecināma uz IVD.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a,,ģenētiskais tests” ir tests, ko veic 
veselības aizsardzības nolūkā, tajā tiek 
analizēti cilvēciskas izcelsmes bioloģiskie 
paraugi un šā testa konkrētais mērķis ir 
noteikt, kuras no personas ģenētiskajām 
pazīmēm ir iedzimtas vai iegūtas agrīnās 
pirmsdzemdību attīstības laikā;

Or. en

Pamatojums

Referents ievieš īpašus noteikumus ģenētiskajiem testiem.  Tādēļ ir nepieciešama definīcija. 
Formulējuma pamatā ir Eiropas Padomes protokols.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) „ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīga par ierīces 
projektēšanu, ražošanu, iesaiņošanu un 
marķēšanu pirms to laiž tirgū ar šīs 
personas vārdu, neatkarīgi no tā, vai šīs 
darbības veic pati minētā persona vai
kāda trešā persona viņas vārdā. Šīs 
direktīvas saistības, kuras jāievēro 
ražotājiem, attiecas arī uz fiziskām vai 
juridiskām personām, kuras saliek, 
iesaiņo, apstrādā, pilnībā pārveido vai 
marķē vienu vai vairākus gatavus 
produktus un/vai piešķir tiem paredzēto 
lietojumu kā ierīcēm, ievērojot to, ka tās 
tiek laistas tirgū ar šīs personas vārdu vai
tirdzniecības zīmi.
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Or. en

Pamatojums

a) Termina „ražotājs” definīcija nav tik skaidra kā esošajā IVD direktīvā, jo šajā definīcijā 
trūkst svarīgas daļas (piemēram, iesaiņošana un marķēšana) (98/79/EK, 1. panta 
f) apakšpunkts). Fiziska vai juridiska persona, kas marķē medicīnisku ierīci ar savu vārdu ir 
ražotājs (sk. spēkā esošos tiesību aktus). b) Ražotājs laiž pārdošanā produkciju ar savu vārdu. 
Tirdzniecības zīme pati par sevi vēl nenorāda ražotāju.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) “veselības iestāde” ir organizācija, 
kuras galvenais uzdevums ir pacientu 
aprūpe vai ārstēšana vai sabiedrības 
veselības veicināšana, izņemot 
komerciālas klīnisko pakalpojumu 
laboratorijas;

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā ir paredzēti daži izņēmumi, lai ņemtu vērā slimnīcu un citu veselības aprūpes 
iestāžu vajadzības. Jāprecizē, ka komerciālas laboratorijas šajā iedalījumā neietilpst, jo tās 
nedrīkst gūt labumu no dažiem atbrīvojumiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) “atbilstības novērtēšanas institūcija” ir 
institūcija, kas kā treša puse veic 
atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp 
kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un 

(25) “atbilstības novērtēšanas institūcija” ir 
institūcija, kas kā trešā puse veic 
atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp 
testēšanu, sertificēšanu un inspicēšanu;
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inspicēšanu;

Or. en

Pamatojums

Atbilstības novērtējuma struktūras nekad nav iesaistītas IVD kalibrēšanā — IVD ir jākalibrē 
vēl pirms lietošanas sākšanas. 

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) „kalibrators” ir mērījumu standarts, 
ko izmanto ierīces kalibrēšanā;

Or. en

Pamatojums

Kalibratori un kontroles materiāli ir ļoti atšķirīgi ne tikai no to zinātniskās izmantošanas 
veida un īpašībām, bet arī no likumdošanas viedokļa, jo tie patiesībā ir klasificēti, 
pamatojoties uz atšķirīgiem noteikumiem. Tādēļ šī definīcija ir jāsadala divās daļās — viena 
par kalibratoriem un otra par kontroles materiāliem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 44. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) “kalibratori un kontroles materiāli” ir
jebkura viela, materiāls vai izstrādājums, 
ko ražotājs paredzējis, lai noteiktu 
mērījumu attiecības vai pārbaudītu ierīces 
veiktspējas raksturlielumus saistībā ar tās 
paredzēto uzdevumu;

(44) „kontroles materiāls” ir viela, 
materiāls vai izstrādājums, ko tā ražotājs 
paredzējis izmanto ierīces veiktspējas
raksturlielumu noteikšanai;

Or. en
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Pamatojums

Kalibratori un kontroles materiāli ir ļoti atšķirīgi ne tikai no to zinātniskās izmantošanas 
veida un īpašībām, bet arī no likumdošanas viedokļa, jo tie patiesībā ir klasificēti, 
pamatojoties uz atšķirīgiem noteikumiem. Tādēļ šī definīcija ir jāsadala divās daļās — viena 
par kalibratoriem un otra par kontroles materiāliem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 45. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) “sponsors” ir persona, uzņēmums, 
iestāde vai organizācija, kas uzņemas 
atbildību par klīniskās veiktspējas pētījuma 
ierosināšanu un pārvaldību;

(45) “sponsors” ir persona, uzņēmums, 
iestāde vai organizācija, kas uzņemas 
atbildību par klīniskās veiktspējas pētījuma 
ierosināšanu, pārvaldību, veikšanu vai 
finansēšanu;

Or. en

Pamatojums

 XIII pielikuma II iedaļā ir ietverti papildu pienākumi. Citādi, ja konkrētu pētījumu parasti 
uzskata par pabeigtu pēc pēdējā testa subjekta pēdējā apmeklējuma, tajā trūktu atsauces uz 
sponsora atbildību par saistītajiem paveiktā darba kontroles uzdevumiem, piemēram, 
dokumentu arhivēšanu, ziņojumu par klīniskajiem pētījumiem apkopošanu un rezultātu 
publicēšanu. Šā punkta papildināšana ar atsauci uz sponsora atbildību par finansēšanu 
atbilst Direktīvas 2001/20/EK 2. panta e) punktā dotajai definīcijai.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 48.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48.a „inspekcija” ir oficiāls pārskats, ko 
veic kompetentas iestāde, pārbaudot tādus 
dokumentus, objektus, uzskaites datus, 
kvalitātes garantijas pasākumus un 
jebkurus citus resursus, ko kompetentā 
iestāde uzskata par saistītiem ar klīniskās 
veiktspējas pētījumu un kas var atrasties 
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izmēģinājuma veikšanas vietā, sponsora 
un/vai pētniecības līgumorganizācijas 
telpās vai citās iestādēs, kuras kompetentā 
iestāde uzskata par piemērotām 
pārbaudei;

Or. en

Pamatojums

Pretēji priekšlikumam par klīniskajiem  izmēģinājumiem (COM 2012,0369 galīgā redakcija) 
ierosinātajā regulā nav noteikumu par inspekcijām. Lēmuma pieņemšanu par to, vai 
uzraudzīt klīniskās veikstspējas pētījumu veikšanu, nedrīkst atstāt dalībvalstu ziņā. Tas var 
novest pie tā, ka lēmumus par inspekcijas pārraudzīšanu var pieņemt, vadoties no 
nepieciešamo budžeta līdzekļu pieejamības. Turklāt, tas var novest pie tā, ka klīniskās 
veiktspējas pētījumus veic labprātāk tajās valstīs, kurās uzraudzība netiek veikta.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
II. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā ierīces dara pieejamas, uzņēmēju 
pienākumi, marķēšana ar CE zīmi, brīva 
aprite

Kā ierīces dara pieejamas un piemēro, 
uzņēmēju pienākumi, marķēšana ar CE 
zīmi, brīva aprite

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatā pierādījumam par atbilstību 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām ir 47. pantam atbilstoši klīniskie 
pierādījumi.

3. Pierādījumā par atbilstību vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām ietilpst
47. pantam atbilstošs klīnisks pierādījums.
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Or. en

Pamatojums

Klīniskie pierādījumi neatrisina visas vispārīgajās drošuma un veiktspējas prasības —
daudzas no tām tiek risinātas citādi (piemēram, prasības par ķīmisko drošību, elektrodrošību, 
mehānisko drošību, radioloģisko drošību utt., netiek noteiktas  ar klīnisko pierādījumu 
palīdzību.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izņemot 59. panta 4. punktu, šīs regulas 
prasības neattiecas uz ierīcēm, kas ietilpst 
A, B un C klasē saskaņā ar VII pielikumā 
izklāstītajiem noteikumiem un ko ražo un 
izmanto tikai vienā un tajā pašā veselības 
iestādē, ja šīs ierīces ražo un izmanto tikai 
saskaņā ar šīs veselības iestādes vienoto 
kvalitātes pārvaldības sistēmu un ja šī 
veselības iestāde atbilst standartam 
EN ISO 15189 vai jebkuram citam 
līdzvērtīgam atzītam standartam.
Dalībvalstis var pieprasīt, lai veselības 
iestādes kompetentajai iestādei iesniegtu 
sarakstu ar šādām ierīcēm, kas ražotas un 
tiek izmantotas to teritorijā, un tās var uz 
ražošanu un attiecīgo ierīču lietošanu 
attiecināt papildu drošuma prasības.

5. Izņemot 59. panta 4. punktu, šīs regulas 
prasības neattiecas uz ierīcēm, kas ietilpst 
A, B un C klasē, izņemot gadījumu, ja šīs 
ierīces ir kompanjondiagnostikas ierīces,
saskaņā ar VII pielikumā izklāstītajiem 
noteikumiem un ko ražo un izmanto tikai 
vienā un tajā pašā veselības iestādē, ja šīs 
ierīces ražo un izmanto tikai saskaņā ar šīs 
veselības iestādes vienoto kvalitātes 
pārvaldības sistēmu un ja šī veselības 
iestāde akreditēta atbilstoši standartam 
EN ISO 15189 vai jebkuram citam 
līdzvērtīgam atzītam standartam.
Dalībvalstis var pieprasīt, lai veselības 
iestādes kompetentajai iestādei iesniegtu 
sarakstu ar šādām ierīcēm, kas ražotas un 
tiek izmantotas to teritorijā, un tās var uz 
ražošanu un attiecīgo ierīču lietošanu 
attiecināt papildu drošuma prasības.

Ierīcēm, kas klasificētas D klasē saskaņā ar 
VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, 
ir jāatbilst šīs regulas prasībām, arī ja tās 
ražotas un tiek izmantotas vienā un tajā 
pašā veselības iestādē. Tomēr 16. pantā 
izklāstītie noteikumi attiecībā uz CE zīmi 
un 21. un 25. pantā minētie pienākumi šīm 
ierīcēm netiek piemēroti.

Kompanjondiagnostikas ierīcēm un 
ierīcēm, kas klasificētas D klasē saskaņā ar 
VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, 
ir jāatbilst šīs regulas prasībām, arī ja tās 
ražotas un tiek izmantotas vienā un tajā 
pašā veselības iestādē. Tomēr 16. pantā 
izklāstītie noteikumi attiecībā uz CE zīmi 
un 21. un 25. pantā minētie pienākumi šīm 
ierīcēm netiek piemēroti.

Or. en
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Pamatojums

Kompanjondiagnostikas ierīces ir īpaša ierīču klase, kurai piemēro plašākas atbilstības 
prasības nekā citām C klases ierīcēm, jo visai kompanjondiagnostikai tie veikta izstrādes 
dokumentācijas pārskatīšana un to vērtē Eiropas Zāļu aģentūra. Šāds lielāks atbilstības 
līmenis ir paredzēts, lai nodrošinātu kompanjondiagnostikas drošumu un veiktspēju.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vispārīgās drošuma un veiktspējas prasības ir būtiski šā tiesību akta elementi un tādēļ 
saskaņā ar Līguma 290. pantu tās nevar mainīt, izmantojot deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ģenētiskā informācija, konsultēšana un 

brīva piekrišana
1. Ierīci var izmantot tikai ģenētiska testa 
veikšanai, ja šo testu veic personas, 
kurām tiesības darboties mediķa profesijā 
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piešķirtas saskaņā ar attiecīgajiem valsts 
tiesību aktiem.
2. Izstrādājumu var lietot tikai ģenētiska 
testa veikšanai, ja tiek nodrošināta testa 
subjektu tiesību, drošības un labklājības 
aizsardzība un ir paredzams, ka testa 
rezultātā gūtie tadi būs ticami un 
pārliecinoši. 
3. Pirms izmantot ierīci ģenētiska testa 
veikšanai, 1. punktā minētā persona 
sniedz attiecīgajam testa subjektam 
atbilstīgu informāciju par šā ģenētiskā 
testa veidu, nozīmi un ietekmi.
4. Pirms izmantot ierīci ģenētiska testa 
veikšanai, 1. punktā minētā persona 
sniedz attiecīgajam testa subjektam 
atbilstīgu un vispārīgu konsultāciju par 
ģenētiskajiem jautājumiem, neizdarot 
pāragrus spriedumus par testa 
rezultātiem. Šajā konsultācijā tiek 
aplūkoti medicīniskie, ētiskie, sociāli, 
psiholoģiskie un tiesiskie aspekti.
Šīs konsultācijas formu un apjomu 
nosaka atbilstīgi iespējamajai testa 
rezultātu ietekmei un to nozīmei 
konkrētajai personai un viņa ģimenes 
locekļiem, tostarp arī iespējamajai 
ietekmei attiecībā uz dzemdēšanas 
izvēlēm.
5. Ierīci var izmantot ģenētiska testa 
veikšanai tikai pēc tam, kad attiecīgais 
testa subjekts ir devis apzinātu un brīvu 
piekrišanu šim testam. Šī piekrišana 
noteikti jāsniedz rakstveidā. Piekrišanu 
jebkurā laikā var atsaukt vai nu rakstiski, 
vai mutiski.
Attiecībā uz nepilngadīgām personām —
ir jāsaņem vecāku vai likumīgā pārstāvja 
apzināta piekrišana. Šī piekrišana 
atspoguļo nepilngadīgās personas 
pieņemto vēlmi un to jebkurā laikā var 
atsaukt bez jebkādām nelabvēlīgām sekām 
attiecībā uz nepilngadīgo personu. 
Attiecībā uz rīcībnespējīgiem 
pieaugušajiem, kas nespēj dot juridisku 



PR\928989LV.doc 25/58 PE506.196v01-00

LV

informētas personas piekrišanu, ir 
jāsaņem likumīgā pārstāvja apzināta 
piekrišana. Šī piekrišana ir attiecīgās 
personas prezumētā griba un to var 
atsaukt jebkurā laikā, nekaitējot šai 
personai; 
6. Ierīci var izmantot dzimuma 
noteikšanai tikai saistībā ar 
pirmsdzemdību diagnozi, ja šī noteikšana 
tiek veikta ar medicīnisku mērķi un ja 
pastāv risks par nopietnas ar attiecīgo 
dzimumu saistītas konkrētas 
pārmantojamu slimības esamību. 
Atkāpjoties no 2. panta 1. un 2. punkta, 
tas pats ierobežojums saistībā ar ierīces 
izmantošanu attiecas uz izstrādājumiem, 
kas nav paredzēti kādam konkrētam 
medicīniskam mērķim. 
7. Šā panta noteikumi par ierīcēm 
ģenētisku testu veikšanai neliedz 
dalībvalstīm veselības aizsardzības vai 
sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ valsts 
līmenī saglabāt vai arī ieviest stingrākus 
tiesību aktus šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Sk. arī paskaidrojumu. Šī jaunā nodaļa ir saistīta ar pieprasījumiem, ko jau sen ir izteikuši 
gan Eiropas Parlaments, gan citas starptautiskas iestādes, piemēram, Eiropas Padome un 
ESAO. Ģenētiskie testi ir jāveic profesionāliem medicīnas darbiniekiem pēc tam, kad ir 
sniegta atbilstīga konsultācija par ģenētiskiem jautājumiem. Apzināta piekrišana ir paredzēta 
Pamattiesību hartā un tādēļ tā jāievieš tiesību aktos.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja saskaņotu standartu nav vai arī ja 
attiecīgie saskaņotie standarti nav 
pietiekami, Komisija ir pilnvarota attiecībā 
uz I pielikumā izklāstītajām vispārīgajām 

1. Ja saskaņotu standartu nav vai arī ja ir 
nepieciešams risināt ar sabiedrības 
veselību saistītas problēmas, Komisija ir 
pilnvarota attiecībā uz I pielikumā 
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drošuma un veiktspējas prasībām, 
II pielikumā izklāstīto tehnisko 
dokumentāciju vai XII pielikumā 
izklāstītajiem klīniskajiem pierādījumiem 
un pēc laišanas tirgū veikto klīnisko 
pēckontroli pieņemt kopīgu tehnisku 
specifikāciju (KTS). KTS pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
84. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

izklāstītajām vispārīgajām drošuma un 
veiktspējas prasībām, II pielikumā 
izklāstīto tehnisko dokumentāciju vai 
XII pielikumā izklāstītajiem klīniskajiem 
pierādījumiem un pēc laišanas tirgū veikto 
klīnisko pēckontroli pieņemt kopīgu 
tehnisku specifikāciju (KTS). KTS pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
84. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

By way of harmonised standards, it is determined which fundamental requirements of the 
Regulation are fulfilled by compliance with the standard. The Commission lays down which 
standards are recognised as harmonised standards. Where a harmonised standard no longer 
reflects the state of the art, the Commission de-harmonises this standard. Then, the standard 
needs to be revised by the competent standardisation body. Therefore, sentence 1 of Article 7 
‘ … or where relevant harmonised standards are not sufficient …’ is worded in a way that 
gives rise to misunderstandings and needs to be deleted.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vispārīgās drošuma un veiktspējas prasības ir būtiski šā tiesību akta elementi un tādēļ 
saskaņā ar Līguma 290. pantu tās nevar mainīt, izmantojot deleģēto aktu. 
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotājs nodrošina, ka ierīcei ir 
pievienota informācija, kas kādā 
paredzētajam lietotājam viegli saprotamā 
oficiālā Savienības valodā ir jāsniedz 
saskaņā ar I pielikuma 17. iedaļu. Ražotāja 
sniegtās informācijas valoda(-s) var būt 
noteikta(-s) ar tās dalībvalsts tiesību 
aktiem, kurā ierīce ir darīta pieejama 
lietotājam.

7. Ražotājs nodrošina, ka informācija par
ierīcei tiek sniegta kādā paredzētajam 
lietotājam viegli saprotamā oficiālā 
Savienības valodā ir jāsniedz saskaņā ar 
I pielikuma 17. iedaļu. Ražotāja sniegtās 
informācijas valoda(-s) var būt noteikta(-s) 
ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā ierīce 
ir darīta pieejama lietotājam.

Paštestēšanas ierīcēm un pacienttuvas 
testēšanas ierīcēm saskaņā ar I pielikuma 
17. iedaļu sniegtā informācija ir 
jānodrošina tās dalībvalsts valodā(-s), kurā 
ierīci dara pieejamu paredzētajam 
lietotājam.

Paštestēšanas ierīcēm un pacienttuvas 
testēšanas ierīcēm saskaņā ar I pielikuma 
17. iedaļu sniegtā informācija ir 
jānodrošina tās Savienības dalībvalsts
oficiālajā(-s) valodā(-s), kurā ierīci dara 
pieejamu paredzētajam lietotājam.

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai sniegt informāciju elektroniski. Ir konkrēti jānorāda, ka informācija tiek 
sniegta tikai Savienības oficiālajās valodās. Šīs abas izmaiņas ļauj mazināt iespējamo slogu 
MVU.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tehnisko dokumentāciju, ES atbilstības 
deklarāciju un jebkāda saskaņā ar 43. pantu 
izsniegta attiecīga sertifikāta (ja tāds ir) 
kopiju kopā ar jebkādu papildinājumu
regulas 8. panta 4. punktā noteikto laiku 
turēt kompetento iestāžu rīcībā;

(a) kompetento iestāžu rīcībā regulas 
8. panta 4. punktā noteikto laiku turēt 
pieejamu tehniskās dokumentācijas 
kopsavilkumu vai arī pēc pieprasījuma
tehnisko dokumentāciju, ES atbilstības 
deklarāciju un jebkāda saskaņā ar 43. pantu 
izsniegta attiecīga sertifikāta (ja tāds ir) 
kopiju kopā ar jebkādu papildinājumu;
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Or. en

Pamatojums

Ražotājs tur pieejamu tehnisko dokumentāciju, jo tā ir arhivēta dažādās uzņēmuma vietās. 
Vai alternatīva — ir jāsniedz tehniskās dokumentācijas kopsavilkums (sk. arī GHTF: 
„Tehniskās informācijas kopsavilkums (STED), lai pierādītu medicīnisko ierīču atbilstību 
drošības un veiktspējas pamatprincipiem”. 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ierīce ir marķēta saskaņā ar šo regulu 
un tai ir pievienotas vajadzīgās lietošanas 
pamācības un ES atbilstības deklarācija;

(e) ierīce ir marķēta saskaņā ar šo regulu 
un tai ir pievienotas vajadzīgās lietošanas 
pamācības;

Or. en

Pamatojums

ES atbilstības deklarācija izstrādājumam nav jāpievieno. Šī prasība ir lieka un tai nav 
papildu vērtības.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirmais apakšpunkts neattiecas uz 
personām, kas, nebūdamas uzskatāmas par 
ražotājiem, kuri definēti 2. panta 
16. punktā, jau tirgū laistu ierīci samontē 
vai pielāgo tā, lai tā atbilstu paredzētajam 
uzdevumam attiecībā uz individuālu 
pacientu vai konkrēti ierobežotu pacientu 
grupu vienā veselības aprūpes iestādē.

Or. en
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Pamatojums

Jautājums par iekšēji veiktiem testiem ir ļoti pretrunīgs. COM priekšlikumā ir aptverta tikai 
ļoti neliela daļa no iekšēji veiktajiem  A, B un C klases testiem, bet pilnībā ir iekļauti D klases 
iekšējie testi. Referents principā grib saglabāt šā priekšlikuma struktūru, bet konkrētos 
gadījumos slimnīcas pielāgo D klases testus pacientu vajadzībām. Ne tikai atsevišķos 
gadījumos, bet arī kā vadlīnijas, piemēram, attiecībā uz priekšlaicīgi dzimušiem bērniem. 
Nepieciešamie pielāgojumi neprasa veselības aprūpes iestādēm izstrādāt pilnīgi jaunu 
atbilstības novērtēšanu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Vispār atbilstības deklarāciju tulkošana visās Savienības oficiālajās valodās, ja ierīce tiek 
darīta pieejama, ir nesamērīgs administratīvais slogs, kas saistīts ar lielām izmaksām, jo 
īpaši MVU,  un nav attaisnojama. Līdzīgi kā tas paredzēts šajā direktīvā, informācija, kas 
sagatavota vienā Savienības valodā, būtu pietiekama prasība.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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atbilstības deklarācijas satura minimumu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstības deklarācija, kā galvenais veids, kas liecina par atbilstību tiesību aktiem, ir būtiska 
tiesību aktu sastāvdaļa, un tādēļ saskaņā ar Līguma 290. pantu to nevar mainīt, izmantojot 
deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt attiecībā uz paštestēšanas ierīcēm 
un pacienttuvas testēšanas ierīcēm
ražotājs ievēro papildu prasības, kas 
noteiktas VIII pielikuma 6.1. iedaļā.

Turklāt attiecībā uz paštestēšanas ierīcēm 
ražotājs ievēro papildu prasības, kas 
noteiktas VIII pielikuma 6.1. iedaļā.

Or. en

Pamatojums

Ir paredzētas prasības attiecībā uz tā sauktajām pacienttuvas testēšanas ierīcēm (tie ir testi, 
ko veic ārpus laboratorijām, bet vienmēr profesionālām vajadzībām) saistībā ar atbilstības 
novērtēšanas procedūru un neatkarīgi no konkrētā testa riska klasifikācijas. Turklāt atbilstīgi 
VIII pielikuma 6.1. punktam pastāvīgi tiek pieprasīta konstrukcijas pārbaude. Šī prasība 
nozīmē ārkārtīgas papildu izmaksas un darbu, kas patiesībā, ņemot vērā riska klasifikāciju, ir 
nepamatoti.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
40. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pacienttuvas testēšanas ierīcēm —
tikai VIII pielikuma 6.1. iedaļā noteikto 

prasību aspektos; 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Būtu jānošķir pacienttuvas testēšanas ierīču atbilstības novērtējums un riska klases. Uz 
pacienttuvas testēšanas ierīcēm, kas klasificētas A klasē, VIII pielikumā būtu jāattiecina tie 
paši noteikumi kā uz visām pārējām ierīcēm. Tādēļ klasifikācijas noteikumi tiek pārveidoti par 
atbilstības novērtējuma un prasību noteikumiem. 

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
40. pants – 5. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ierīcēm ar mērīšanas funkciju — tikai 
tajos ražošanas procesa aspektos, kas 
saistīti ar ierīču atbilstību 
metroloģiskajām prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visām IVD jau sākotnēji ir mērīšanas funkcija. Lielāka daļa izpildījuma prasību un daļa no 
klīniskajiem pierādījumiem, kas tiek prasīti katrai ierīcei, ir nepieciešami, lai novērtētu IVD 
mērīšanas funkciju. Šajā tekstā, kas medicīnisko ierīču priekšlikumā ir vispārīgais paziņojums 
par mērīšanas funkciju, netiek nodrošināti nekādi papildu drošības pasākumi IVD. 

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
40. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
85. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību un 
jebkādu informāciju, kas kļūst pieejama 
26.–38. pantā izklāstītās paziņoto 
institūciju iecelšanas vai pārraudzības 
gaitā vai 59.–73. pantā izklāstīto 
vigilances un tirgus uzraudzības 
pasākumu gaitā, groza vai papildina 
VIII –X pielikumā izklāstītās atbilstības 
novērtēšanas procedūras.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Atbildības novērtējuma procedūras ir būtiskas šā tiesību akta elementi un tādēļ saskaņā ar 
Līguma 290. pantu tās nevar mainīt, izmantojot deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstību I pielikumā noteiktajām 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām parastos lietošanas apstākļos 
pamato ar klīniskiem pierādījumiem. 

1. Atbilstību I pielikumā noteiktajām 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām parastos lietošanas apstākļos 
pamato ar klīniskiem pierādījumiem vai 
papildu drošuma datiem vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām, par ko 
nav klīnisku pierādījumu.

Or. en

Pamatojums
Ir ļoti daudzas vispārīgās drošuma un veiktspējas prasības, par ko nav klīnisko pierādījumu, 
piemēram, tās, kas attiecas uz ķīmisko un mehānisko drošumu un elektrodrošību. 
Tādēļ, demonstrējot atbilstību vispārīgajām drošuma un veiktspējas prasībām, vienmēr ir 
jāapsver klīniskie pierādījumi, bet arī citi apsvērumi ir svarīgi.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja ražotājs pretendē uz, kā arī /vai 
apraksta klīnisku lietošanu, pierādījumi, 
kas liecina par šādu lietošanu, ir šo 
prasību sastāvdaļa.

Or. de

Pamatojums

Specifiski klīniskās veiktspējas pētījumi nav jāveic par visām in vitro diagnosticēšanas 
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ierīcēm. Arī šī prasība būtu pārmērīga, lai gan saskaņā ar ES tiesību aktiem citās jomās, 
piemēram, attiecībā uz veselīguma norādēm, ražotājiem, kas pretendē uz klīnisku lietošanu, ir 
jāsniedz atbilstīgi pierādījumi.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a un b apakšpunkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) verificēt, ka parastos lietošanas 
apstākļos ierīces ir izstrādātas, ražotas un 
iepakotas tā, lai tās būtu piemērotas vienam 
vai vairākiem konkrētiem in vitro 
diagnostikas medicīniskās ierīces 
uzdevumiem, kas minēti 2. panta 2. punktā, 
un lai tām būtu paredzētā veiktspēja, ko 
detalizēti aprakstījis ražotājs; 

a) verificēt, ka parastos lietošanas 
apstākļos ierīces ir izstrādātas, ražotas un 
iepakotas tā, lai tās būtu piemērotas vienam 
vai vairākiem konkrētiem in vitro 
diagnostikas medicīniskās ierīces 
uzdevumiem, kas minēti 2. panta 2. punktā, 
un lai tām būtu paredzētā veiktspēja, ko 
detalizēti aprakstījis ražotājs vai sponsors;

(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. en

Pamatojums

Raugoties no pacientu aizsardzības viedokļa, nav svarīgi vai par klīniskās veiktspējas 
pētījuma veikšanu atbildīgs bija ražotājs, vai tas ir paredzēts kā pamats turpmākajam CE 
atbilstības marķējumam, vai arī pētījums ir veikts nekomerciālos, jo īpaši zinātnisko nolūkos.  
Arī uz klīniskās veiktspējas pētījumiem, par kuriem atbild vai kurus vada persona vai 
organizācija, kas nav potenciālais ražotājs, ir jāattiecina šīs regulas noteikumi.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Klīniskās veiktspējas pētījumus plāno un 
veic tā, lai būtu nodrošināta klīniskajā 
veiktspējas pētījumā līdzdalīgo pētāmo 
personu tiesību, drošības un labjutības 
aizsardzība un šajā klīniskās veiktspējas 
pētījumā iegūto klīnisko datu ticamība un 
noturība. Šādus pētījumus neveic, ja ar 
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izmeklējumu saistītais risks nav 
medicīniski attaisnojams ierīces iespējamo 
priekšrocību ziņā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā ir ņemts vērā tas, ka jauninājumus medicīnas jomā nevar reducēt līdz 
jaunu tehnikas sasniegumu piedāvājumam. Papildus pierādījumam par terapeitisko labumu ir 
jāatspoguļo pieņemama riska un ieguvuma attiecība.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
48. pants – 6. punkts  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Klīniskās veiktspējas pētījumiem ar 
iejaukšanos, kas definēti 2. panta 
37. punktā, kā arī citiem klīniskās 
veiktspējas pētījumiem, kuros pētījuma 
veikšana, tostarp paraugu vākšana, ietver 
invazīvas procedūras vai citus riskus 
attiecībā uz pētāmajām personām, papildus 
šajā pantā noteiktajiem pienākumiem 
piemēro prasības, kas paredzētas 
49.−58. pantā un XIII pielikumā.

6. Klīniskās veiktspējas pētījumiem ar 
iejaukšanos, kas definēti 2. panta 
37. punktā, kā arī citiem klīniskās 
veiktspējas pētījumiem, kuros pētījuma 
veikšana, tostarp paraugu vākšana, ietver 
invazīvas procedūras vai citus riskus 
attiecībā uz pētāmajām personām, papildus 
šajā pantā noteiktajiem pienākumiem 
piemēro prasības, kas paredzētas 
49.−58. pantā un XIII pielikumā. Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 85. pantu attiecībā uz 
sarakstu, kurā norādīti maznozīmīgi riski, 
tādējādi pieļaujot atkāpi no attiecīgā 
panta. 

Or. en

Pamatojums

Ne visi riski ir tādi, kas tiešām attaisno ļoti stingros noteikumus par klīniskās veiktspējas 
pētījumiem, piem., tādās paraugu ņemšanas procedūrās kā sviedru paraugu ņemšana, pastāv 
ādas kairinājuma risks, taču tas nepavisam nav nozīmīgs risks. Šajā sakarībā jautājums ir par 
to, ka ir jānorāda riski, kas ir maznozīmīgi.
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Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šā panta 2. punktā ierosinātajā termiņā nav ņemts vērā tas, ka iknedēļas brīvdienu un svētku 
dienu dēļ kompetentajai iestādei varētu būt pārāk maz laika, lai izskatītu pieteikumu, un ka šā 
iemesla dēļ tiek de facto izslēgta ētikas komitejas līdzdalība, kura no savas puses var uzskatīt, 
ka konkrētā dokumentācija ir būtiska. Tādēļ ir nepieciešams attiecīgi pagarināt 2. un 
3. punktā norādīto termiņu.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šā panta 2. punktā ierosinātajā termiņā nav ņemts vērā tas, ka iknedēļas brīvdienu un svētku 
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dienu dēļ kompetentajai iestādei varētu būt pārāk maz laika, lai izskatītu pieteikumu, un ka šā 
iemesla dēļ tiek de facto izslēgta ētikas komitejas līdzdalība, kura no savas puses var uzskatīt, 
ka konkrētā dokumentācija ir būtiska. Tādēļ ir nepieciešams attiecīgi pagarināt 2. un 
3. punktā norādīto termiņu.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Termiņš ir jāpielāgo, lai veicinātu klīniskās veiktspējas pētījuma efektīvu novērtēšanu. Jo 
īpaši gadījumos, kad klīniskās veiktspējas pētījumi ir veikti vairākās dalībvalstīs, ir jāparedz 
pietiekams laiks koordinētam novērtējumam, kas jāveic saskaņā ar 56. pantu. Tā kā regulas 
projektā nav paredzēts īpašs daudznacionālu klīniskās veiktspējas pētījumu novērtējuma 
termiņš, attiecīgi ir jāpielāgo šajā regulā noteiktais vispārējais novērtējuma termiņš.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, lai klīniskās 
veiktspējas pētījums tiktu atlikts, atcelts 
vai uz laiku pārtraukts, ja, ņemot vērā 
jaunos faktus, kompetentā iestāde to 
neapstiprinātu vai ja tas vairs nesaņemtu 
ētikas komitejas labvēlīgu atzinumu.

Or. en
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Pamatojums

54. pantā ir paredzēts, ka dalībvalstis apmainās ar informāciju, ja vien kāda no tām 
nepieprasa atlikt, atcelt vai uz laiku pārtraukt klīnisko pētījumu. Taču šajā regulā nav 
reglamentēti apstākļi, kad dalībvalsts ir tiesīga pieņemt šādu lēmumu. Tas var notikt tikai 
tādā gadījumā, ja būtu pieejama jauna informācija, kas nepieļautu apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ikvienu klīniskās veiktspējas pētījuma 
posmu, sākot no brīža, kad apzināta 
pētījuma nepieciešamība un pamatojums, 
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, kuru 1964. gadā pieņēmusi 
18. Pasaules Medicīnas asociācijas 
Ģenerālā asambleja Helsinkos un kurā 
jaunākos grozījumus 2008. gadā izdarījusi 
59. Pasaules Medicīnas asociācijas 
Ģenerālā asambleja Seulā.

Or. en

Pamatojums

Teksts pārņemts no pielikuma uz iekļauts 49. pantā.  Šai svarīgajai teksta daļai vajadzētu būt 
regulas tekstā, nevis tikai jāpiemin pielikumā.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
49. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Apstiprinājumu var piešķirt tikai tad, 
ja neatkarīga ētikas komiteja iepriekš ir 
iesniegusi pozitīvu klīniskās veiktspējas 
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pētījuma novērtējumu. Ētikas komitejas 
paziņojumā jo īpaši ietver pētījuma 
medicīnisko pamatojumu, testa subjekta 
piekrišanu, ko viņš sniedz pēc tam, kad 
saņēmis pilnīgu informāciju par 
veiktspējas pētījumu, un norāda pētnieku 
un izmeklēšanas iekārtu piemērotību.
Ētikas komitejas uzdevums ir aizsargāt 
visu testa subjektu, lietotāju un trešo 
personu tiesības, drošību un labjutību. 
Komiteja ir neatkarīga no pētnieka, 
sponsora un brīva no jebkādas citas 
nevēlamas ietekmes. Tā ņem vērā tās 
valsts vai to valstu normatīvos aktus, 
kurās jāveic pētījums, kā arī 
piemērojamos starptautiskos normatīvus 
un standartus. Ētikas komiteju veido 
attiecīgs skaits locekļu, kuriem visiem ir 
atbilstoša kvalifikācija un pieredze, kas 
nepieciešama, lai varētu rūpīgi novērtēt 
klīniskā pētījuma zinātniskos, 
medicīniskos un ētiskos aspektus. 
Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai izveidotu ētikas 
komitejas un sekmētu to darbu.

Or. en

Pamatojums

Šā panta 6.b punkta (jauns) 1. un 2. daļa ir saistīta ar debatēm par klīniskajiem 
izmēģinājumiem. Lai garantētu subjekta aizsardzību, dalībvalstis piešķir apstiprinājumu, 
pamatojoties uz kompetentās, neatkarīgās starpnozaru ētikas komitejas lēmumu. Ja ētikas 
komitejas lēmums ir negatīvs, apstiprinājumu klīniskās veiktspējas pētījumam var nepiešķirt. 
Priekšlikums atspoguļo starptautiskos aizsardzības standartus, kas noteikti Helsinku 
deklarācijā.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants
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Uzraudzība, ko īsteno dalībvalstis
1. Dalībvalstis ieceļ inspektorus, lai 
uzraudzītu atbilstību šai regulai, un 
nodrošina, ka šie inspektori ir pienācīgi 
kvalificēti un apmācīti.
2. Par inspekcijas veikšanu atbildīga ir 
dalībvalsts, kurā inspekcija notiek.
3. Ja dalībvalsts ir nodomājusi pārbaudīt 
vienu vai vairākus klīniskās veiktspējas 
pētījumus ar iejaukšanos, kuri tiek veikti 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, tā ar 
Savienības portāla starpniecību savu 
nodomu dara zināmu citām attiecīgajām 
dalībvalstīm, Komisijai un Aģentūrai un 
pēc inspekcijas informē tās par saviem 
konstatējumiem. 
4. MDCG koordinē dalībvalstu sadarbību 
inspekciju jomā, kā arī to inspekciju 
jomā, ko dalībvalstis veic trešās valstīs. 
5. Pēc inspekcijas par tās veikšanu 
atbildīgā dalībvalsts izstrādā inspekcijas 
ziņojumu. Dalībvalsts šo inspekcijas 
ziņojumu dara pieejamu attiecīgā klīniskā 
izmēģinājuma sponsoram un ar 
Savienības portāla starpniecību iesniedz 
Savienības datubāzei. Kad sponsoram tiek 
darīts pieejams šis inspekcijas ziņojums, 
attiecīgā dalībvalsts nodrošina tā 
konfidencialitātes aizsardzību.
6. Inspekcijas procedūru detalizētu 
kārtību Komisija nosaka īstenošanas 
aktos saskaņā ar 85. pantu.

Or. en

Pamatojums

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 



PE506.196v01-00 40/58 PR\928989LV.doc

LV

trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
61. 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 
iespējamība 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. 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 
iespējamība 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 nopietnu
incidentu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu pārpratumus, incidents būtu jādēvē par „nopietnu incidentu” visā 61. pantā 
(„Nopietnu incidentu un operatīvu koriģējošu drošuma pasākumu analīze”).

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) regulas 23. panta 2. un 3. punktu un 
43. panta 4. punktu piemēro no 
[18 mēneši pēc 2. punktā minētās 
piemērošanas dienas];

(a) regulas 23. panta 1. punktu piemēro no 
…*;
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__________________________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts ļoti ilgs pārejas periods, proti, 5 gadi (skatīt 
paskaidrojumu). Steidzami ir jāuzlabo sistēma. Regulas 23. panta 1. punkts paredz, ka 
Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm ir jāizveido elektroniska sistēma. Tas būtu jādara pēc 
iespējas drīz. Regulas 22. panta 2. punktā, 23. panta 3. un 4. punktā attiecībā uz uzņēmumiem 
ir noteikts vēl ilgāks laiks, kad tiem jāiesniedz informācija elektroniskajā sistēmā. Ja 
elektroniskā sistēma tiks ieviesta drīz, šis ilgais periods nebūs nepieciešams.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
90. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) regulas 74. pantu piemēro no …*;
_____________________________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — seši 
mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts ļoti ilgs pārejas periods, proti, 5 gadi (skatīt 
paskaidrojumu). Steidzami ir jāuzlabo sistēma. Regulas 74. pants paredz, ka dalībvalstij ir 
pienākums iecelt kompetento iestādi vai kompetentās iestādes. Tas būtu jādara pēc iespējas 
drīz.
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
90. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) regulas 75. līdz 77. pantu piemērot no 
...*.
___________________________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts ļoti ilgs pārejas periods, proti, 5 gadi. Tas var būt 
nepieciešams attiecībā uz elementiem, kas nosaka, ka MVU ir jāīsteno jaunas pieejas, 
piemēram, ja tiem turpmāk jāveic atbilstības novērtējums, ko nevajadzēja darīt saskaņā ar 
pašreizējo direktīvu. Steidzami ir jāuzlabo sistēma. Regulas 75. līdz 77. pants ietver 
noteikumus par dalībvalstu sadarbību un medicīnisko ierīču koordinācijas grupu. Tas būtu 
jādara pēc iespējas drīz.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
90. pants – 3. punkts – bc apakšpunkts (jauns)  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) regulas 59. līdz 64. pantu piemēro no 
…*;
___________________________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts ļoti ilgs pārejas periods, proti, 5 gadi (skatīt 
paskaidrojumu). Steidzami ir jāuzlabo sistēma. Regulas 59. līdz 64. pants ietver noteikumus 
par vigilanci un tirgus uzraudzību, un pacientu aizsardzības apsvērumu dēļ tiem būtu jāstājas 
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spēkā pēc iespējas drīz.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
90. pants – 3. punkts – bd apakšpunkts (jauns)  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bd) regulas 78. pantu piemēro no ...*.
__________________________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts ļoti ilgs pārejas periods, proti, 5 gadi (skatīt 
paskaidrojumu).Steidzami ir jāuzlabo sistēma. Regulas 78. pants ietver noteikumus par 
Eiropas Savienības references laboratorijām, un pacientu aizsardzības apsvērumu dēļ tam 
būtu jāstājas spēkā 24 mēnešu laikā.

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas 31. panta 4. punktā, 40. panta 
9. punktā, 42. panta 8. punktā un 
46. panta 2. punktā minētos īstenošanas 
aktus pieņem ...*.
____________________________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Lai tirgus dalībniekiem, jo īpaši MVU, būtu pietiekami daudz laika sagatavoties jaunajai 
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situācijai, īstenošanas akti būtu jāpieņem iespējami drīz. Tas nepieciešams arī tādēļ, ka pēc 
iespējas drīz ir jāuzlabo sistēmas kvalitāte, kam ir ārkārtīgi liela nozīme veselības aprūpes 
jomā.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
I pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. Aizsardzība pret riskiem, ko rada 
ierīces, kuras ražotājs paredzējis 
paštestēšanai vai pacienttuvai testēšanai

16. Aizsardzība pret riskiem, ko rada 
ierīces, kuras ražotājs paredzējis 
paštestēšanai 

16.1. Paštestēšanas ierīces vai pacienttuvas 
testēšanas ierīces izstrādā un izgatavo tā, 
lai tās darbotos atbilstīgi to paredzētajam 
uzdevumam, ņemot vērā prasmes un 
līdzekļus, kas pieejami paredzētajam 
lietotājiem, un ietekmi, kas rodas, izmainot 
lietotāju metodi un vidi, ko iespējams 
loģiski paredzēt. Ražotāja sniegtā 
informācija un norādes ir viegli saprotamas 
un lietojamas paredzētajam lietotājam.

16.1. Paštestēšanas ierīces izstrādā un 
izgatavo tā, lai tās darbotos atbilstīgi to 
paredzētajam uzdevumam, ņemot vērā 
prasmes un līdzekļus, kas pieejami 
paredzētajam lietotājiem, un ietekmi, kas 
rodas, izmainot lietotāju metodi un vidi, ko 
iespējams loģiski paredzēt. Ražotāja 
sniegtā informācija un norādes ir viegli 
saprotamas un lietojamas paredzētajam 
lietotājam. 

16.2. Paštestēšanas ierīces un pacienttuvas 
testēšanas ierīces ir izstrādātas un ražotas
tā, lai: 

16.2. Paštestēšanas ierīces ir izstrādātas un 
ražotas tā, lai:

– nodrošinātu, ka paredzētajam lietotājam 
ierīce ir viegli lietojama visos procedūras 
posmos, un

– nodrošinātu, ka paredzētajam lietotājam 
ierīce ir viegli lietojama visos procedūras 
posmos, un

– iespējami samazinātu paredzētā lietotāja 
kļūdu risku šīs ierīces un attiecīgā 
gadījumā parauga izmantošanā un arī 
rezultātu interpretēšanā.

– iespējami samazinātu paredzētā lietotāja 
kļūdu risku šīs ierīces un attiecīgā 
gadījumā parauga izmantošanā un arī 
rezultātu interpretēšanā.

16.3. Paštestēšanas ierīcēs un pacienttuvas 
testēšanas ierīcēs iespēju robežās iestrādā 
procedūru, ko paredzētais lietotājs:

16.3. Paštestēšanas ierīcēs iespēju robežās 
iestrādā procedūru, ko paredzētais lietotājs:

– var pārbaudīt, vai lietošanas laikā ierīce 
darbosies, kā ražotājs to paredzējis, un

– var pārbaudīt, vai lietošanas laikā ierīce 
darbosies, kā ražotājs to paredzējis, un

– tiek brīdināts, ka ierīce nav sniegusi 
derīgu rezultātu.

– tiek brīdināts, ka ierīce nav sniegusi 
derīgu rezultātu.

Or. en
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Pamatojums

Komisija ir pielīdzinājusi paštestēšanas ierīces tām ierīcēm, kas paredzētas profesionālai 
lietošanai. Tas nav piemēroti, jo nav nodalītas kvalificētās personas un nespeciālisti. 
Komisijas ierosinātais teksts radītu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, nevajadzīgu slogu.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
I pielikums – 17.1. punkts – vi) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) Atlikušos riskus, par kuriem izvirzīta 
prasība tos darīt zināmus lietotājam un/vai 
citai personai, ražotāja sniegtajā 
informācijā norāda kā ierobežojumus, 
kontrindikācijas, piesardzības pasākumus 
vai brīdinājumus.

vi) Atlikušos riskus, par kuriem izvirzīta 
prasība tos darīt zināmus lietotājam un/vai 
citai personai, ražotāja sniegtajā 
informācijā norāda kā ierobežojumus, 
piesardzības pasākumus vai brīdinājumus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz IVD nav kontrindikāciju, ir tikai ierobežojumi. Joprojām var izmantot jebkādu in 
vitro diagnostikas medicīnisko ierīci, taču jāņem vērā ierobežojumi (piem., nosakot imunitātes 
statusu, ir jāņem vērā, vai nesen bijusi vakcinācija, taču neatkarīgi no tā, kādā statusā IVD 
testu var veikt bez jebkāda riska, rezultāts ir jāinterpretē, ievērojot šo ierobežojumu).

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
I pielikums – 17.2. punkts – xv) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Gandrīz visas in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces ir vienreiz lietojamas ierīces, kas ir 
pašsaprotami visiem, kas tās lieto. Praktiski tās nestrādā, ja kāds vēlētos tās lietot otrreiz. 
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Marķējums nav nepieciešams, jo tas tikai mulsinātu pacientus un citus lietotājus. Skatīt 
grozījumu Nr. 17.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
I pielikums – 17.3. punkts – ii) apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ierīces, paredzētais mērķis: ii) ierīces paredzētais mērķis, kas var 
ietvert: 

Or. en

Pamatojums

Uzskaitīto punktu saraksts nav pilnīgs, un ne vienmēr tos var attiecināt uz visiem produktiem.  
Teksts saskaņots ar II pielikuma 1.1. punkta c) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Informācija, kurā norādītas visas vietas 
(arī piegādātāji un apakšuzņēmēji), kurās 
notiek ražošanas procesi. 

(b) Informācija, kurā norādītas visas vietas 
(arī piegādātāji un apakšuzņēmēji), kurās 
notiek svarīgi ražošanas procesi. 

Or. en

Pamatojums

Teksts būtu jāsaskaņo ar GHTF dokumentu „Tehniskās informācijas kopsavilkums (STED), 
lai pierādītu in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču atbilstību drošības un veiktspējas
pamatprincipiem”.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. marķēta kā vienreiz lietojama ierīce 
(jā/nē);

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vienreiz lietojamu ierīču koncepcija nav attiecināma uz IVD. Skatīt grozījumu Nr. 17.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 2.3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) noteiktu infekcijas ierosinātāja klātbūtni 
gadījumos, kad pastāv būtisks risks, ka 
kļūdains rezultāts var izraisīt testējamās 
personas vai augļa, vai personas pēcnācēju
nāvi vai smagu invaliditāti;

(c) noteiktu infekcijas ierosinātāja klātbūtni 
gadījumos, kad pastāv būtisks risks, ka 
kļūdains rezultāts var izraisīt testējamās 
personas, augļa vai embrija nāvi vai smagu 
invaliditāti; 

Or. en

Pamatojums

Testi ietekmē ne tikai augli, bet arī embrijus, kas tiek tā dēvēti līdz grūtniecības trešajam 
mēnesim. Ierīces, ar kurām veic šādus testus, būtu jāietver regulā un jāiekļauj C klasē, jo 
risks ir saistīts drīzāk ar zemas kvalitātes testiem, nevis ar risku auglim. 

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
VII. pielikums – 2.3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) veiktu augļa iedzimtu traucējumu 
skrīningu.

(j) veiktu augļa vai embrija iedzimtu 
traucējumu skrīningu.
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Or. en

Pamatojums

Pirmsdzemdību diagnostiskā testēšana un preimplantācijas ģenētiskie testi tiek veikti arī 
embrijiem līdz grūtniecības trešajam mēnesim. Ierīces, ar kurām veic šādus testus, būtu 
jāietver regulā un jāiekļauj C klasē, jo risks ir saistīts drīzāk ar zemas kvalitātes testiem, 
nevis ar augļiem.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 4.4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Paziņotā institūcija izlases veidā veic 
nepieteiktas ražotāja ražotņu inspekcijas un 
vajadzības gadījumā ražotāja piegādātāju 
un/vai apakšuzņēmēju inspekcijas, kuras 
var apvienot ar regulāro uzraudzības 
novērtējumu, kas minēts 4.3. sadaļā, vai 
veikt papildus šim uzraudzības 
novērtējumam. Paziņotā institūcija 
sagatavo nepieteikto inspekciju plānu, ko 
nedrīkst darīt zināmu ražotājam.

4.4. Paziņotā institūcija izlases veidā veic 
nepieteiktas ražotāja ražotņu inspekcijas un 
vajadzības gadījumā ražotāja piegādātāju 
un/vai apakšuzņēmēju inspekcijas, kuras 
var apvienot ar regulāro uzraudzības 
novērtējumu, kas minēts 4,3. sadaļā, 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 noteikts nepieteikto inspekciju minimālais biežums. Nepieteiktās katra 
ražotāja un katras produktu grupas inspekcijas būtu jāveic vismaz vienu reizi trijos gados. 

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 6.1. punkts – 1. daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.1. A, B un C klasē klasificētu 
paštestēšanas un pacienttuvas testēšanas
ierīču konstrukcijas pārbaude.

6.1. A, B un C klasē klasificētu 
paštestēšanas ierīču un C klasē klasificētu
pacienttuvas testēšanas ierīču konstrukcijas 
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pārbaude.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānošķir pacienttuvas testēšanas ierīču atbilstības novērtējums un riska klases. Uz 
pacienttuvas testēšanas ierīcēm, kas klasificētas B klasē, VIII pielikumā būtu jāattiecina tie 
paši noteikumi kā uz visām pārējām ierīcēm. Tādēļ klasifikācijas noteikumi tiek pārveidoti par 
atbilstības novērtējuma un prasību noteikumiem. 

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 6.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) A, B un C klasē klasificētu 
paštestēšanas un pacienttuvas testēšanas
ierīču ražotājs 3.1. iedaļā minētajai 
paziņotajai institūcijai iesniedz pieteikumu 
par konstrukcijas pārbaudi. 

(a) A, B un C klasē klasificētu 
paštestēšanas ierīču un C klasē klasificētu 
pacienttuvas testēšanas ierīču ražotājs 
3.1. iedaļā minētajai paziņotajai institūcijai 
iesniedz pieteikumu par konstrukcijas 
pārbaudi. 

Or. en

Pamatojums

Būtu jānošķir pacienttuvas testēšanas ierīču atbilstības novērtējums un riska klases. Uz 
pacienttuvas testēšanas ierīcēm, kas klasificētas B klasē, VIII pielikumā būtu jāattiecina tie 
paši noteikumi kā uz visām pārējām ierīcēm. Tādēļ klasifikācijas noteikumi tiek pārveidoti par 
atbilstības novērtējuma un prasību noteikumiem.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
XII pielikums – A daļa – 2.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.a Rīcībnespējīgu subjektu līdzdalība 
klīniskās veiktspējas pētījumā
Ja rīcībnespējīgi subjekti pirms 
rīcībnespējas iestāšanās nav devuši 
informētu piekrišanu vai nav atteikušies 



PE506.196v01-00 50/58 PR\928989LV.doc

LV

tādu dot, klīniskās veiktspējas pētījumus 
var veikt tikai tad, ja papildus 28. pantā 
izklāstītajiem 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 spēj formulēt 
viedokli un izvērtēt šo informāciju, 
jebkurā brīdī skaidri izteiktu gribu 
atteikties piedalīties klīniskās veiktspējas
pētījumā vai tikt atstādinātam no tā;
– par piedalīšanos klīniskās veiktspējas 
pētījumā netiek doti nekādi 
pamudinājumi vai finansiāli stimuli, 
izņemot kompensāciju;
– šāda izpēte ir nepieciešama, lai validētu 
datus, kas iegūti klīniskās veiktspējas 
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;
– klīniskās veiktspējas 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 definēti un tiek pastāvīgi ievēroti;
– ir pamats domāt, ka līdzdalība klīniskās 
veiktspējas pētījumā rīcībnespējīgajam 
subjektam dos ieguvumu, kas pārsniedz 
risku vai arī vispār neradīs risku;
– ētikas komiteja ar īpašām zināšanām 
par attiecīgo slimību un attiecīgo pacientu 
grupu vai pēc padoma saņemšanas 
klīniskās, ētiskās un psiholoģiskās 
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problēmās attiecīgās slimības un 
attiecīgās pacientu grupas jomā ir 
indosējusi protokolu.
Pētījuma subjekts piedalās piekrišanas 
došanas procedūrā, ciktāl iespējams.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinājumā ar priekšlikumu par zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem noteikumi par 
intervences klīniskās veiktspējas pētījumiem ir ļoti vāji un neprecīzi. Intervences klīniskās 
veiktspējas pētījumi var ietvert būtisku risku pacientam, piemēram, ja paraugs tiek ņemts ar 
lumbālās punkcijas palīdzību. Tādēļ noteikumiem ir jābūt precīziem. Priekšlikuma mērķis ir 
saglabāt vismaz tādu aizsardzības standartu, kāds saistībā ar zāļu klīniskajiem 
izmēģinājumiem garantēts kopš 2001. gada un noteikts Direktīvā 2001/20 EK.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
XII pielikums – 2.3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.b Nepilngadīgu personu līdzdalība 
klīniskās veiktspējas pētījumā
Nepilngadīgas personas klīniskās 
veiktspējas pētījumā var piedalīties tikai 
tad, ja papildus vispārīgajiem 
nosacījumiem tiek izpildīts ikviens no 
šādiem nosacījumiem:
– ir saņemta likumīgā pārstāvja informēta 
piekrišana, ar kuru tiek izteikta 
nepilngadīgās personas prezumētā griba;
– 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 
formulēt viedokli un izvērtēt iepriekš 
minēto informāciju, skaidri izteiktu gribu 
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jebkurā brīdī atteikties piedalīties 
klīniskās veiktspējas pētījumā vai tikt 
atstādinātam no tā; 
– par piedalīšanos klīniskās veiktspējas 
pētījumā netiek doti nekādi 
pamudinājumi vai finansiāli stimuli, 
izņemot kompensācija;
– šāda izpēte ir nepieciešama, lai validētu 
datus, kas iegūti klīniskās veiktspējas 
pētījumos 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 personai;
– klīniskās veiktspējas 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 definēti un tiek pastāvīgi ievēroti;
– no klīniskās veiktspējas pētījuma tiek 
gūts kāds tiešs labums pacientu grupai;
– ir ievērotas Aģentūras attiecīgās 
zinātniskās pamatnostādnes;
– ētikas komiteja ar zināšanām pediatrijā 
vai pēc padoma saņemšanas klīniskās, 
ētiskās un psiholoģiskās problēmās 
pediatrijas jomā ir apstiprinājusi 
protokolu.
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 
intervences klīniskās veiktspējas pētījumiem ir ļoti vāji un neprecīzi. Intervences klīniskās 
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veiktspējas pētījumi var ietvert būtisku risku pacientam, piemēram, ja paraugs tiek ņemts ar 
lumbālās punkcijas palīdzību. Tādēļ noteikumiem ir jābūt precīziem. Priekšlikuma mērķis ir 
saglabāt vismaz tādu aizsardzības standartu, kāds saistībā ar zāļu klīniskajiem 
izmēģinājumiem garantēts kopš 2001. gada un noteikts Direktīvā 2001/20 EK.
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PASKAIDROJUMS

 Kas ir IVD medicīniskās ierīces?

IVD medicīniskās ierīces ir paredzētas lietošanai diagnostikā ārpus cilvēka ķermeņa (in vitro), 
un tās var atrasties gan laboratorijā, gan pacienta tuvumā, piemēram, pie viņa gultas. Ar 
šādām ierīcēm var veikt dažādus testus, piemēram, paštestēšanu cukura līmeņa noteikšanai 
asinīs, HIV testus un DNS testus.

 Kādēļ ir svarīgi uzlabot regulējumu attiecībā uz IVD medicīniskajām ierīcēm?

Daudzi cilvēki uzskata, ka IVD medicīnisko ierīču regula ir Medicīnisko ierīču regulas 
„jaunākā māsa”. Uzklausīšanā, kas notika 26. februārī, uzstājās eksperte Sine Jensen no 
Dānijas Patērētāju aizsardzības padomes, un viņa teica, ka IVD medicīniskās ierīces jāuzskata 
nevis par medicīnisko ierīču „jaunāko māsu”, bet gan par „vecākiem”, kas veidojuši visus 
terapijas veidus, tostarp farmaceitiskos produktus un ķirurģiju. Bez rūpīgas diagnostikas nav 
iespējams pareizi ārstēt vai novērst slimības. Diemžēl pašreizējā direktīva nenodrošina to, 
lai tirgū netiktu laistas zemas kvalitātes IVD medicīniskās ierīces. Iepriekš ir notikuši 
gadījumi, kad tirgū tika laists zemas kvalitātes HIV tests, kas marķēts ar CE zīmi. Vēl pirms 
tam, kad paziņotās institūcijas bija apstiprinājušas CE zīmi, zinātniskais institūts jau bija 
konstatējis, ka šie testi uzrāda daudz vairāk kļūdainu negatīvu rezultātu nekā citi 
pieejamie HIV testi, proti, minētie testi neuzrādīja nekādu inficēšanos ar vīrusu, lai gan 
vīrusa klātbūtne faktiski bija. Neraugoties uz to, šie testi gadiem ilgi bija pieejami 
pacientiem ES. Ja asins pārliešana tiek veikta, pamatojoties uz kļūdainu HIV negatīvu 
rezultātu, pacientam, kam tiek pārlietas asinis, tas ir dzīvību apdraudošs risks. Turklāt ar HIV
inficētās personas, kas saņem kļūdainu negatīvu rezultātu, var apdraudēt savus partnerus. 
Savā ziņā kļūdains HIV tests cilvēku veselību apdraud daudz vairāk nekā zemas kvalitātes 
krūšu vai gurnu implanti. Ir ziņots par līdzīgiem gadījumiem attiecībā uz C hepatīta vīrusu, 
kas vēl aizvien ir dzīvību apdraudoša slimība un ko nevar pilnībā izārstēt. Ir ziņots arī par to, 
ka DNS testu eksperts, nosūtot vienu un to pašu paraugu četrām dažādām laboratorijām, ir 
saņēmis četrus atšķirīgus rezultātus.

 Kādēļ Eiropas Savienībai ir jāreglamentē šie jautājumi?

IVD medicīniskās ierīces ir produkti, kuri var atrasties brīvā apritē kopējā tirgū. Eiropas tirgū 
šiem produktiem nav nacionālo robežu. Tādēļ Eiropas Savienībai ir pienākums 
nodrošināt visaugstāko iespējamo drošības līmeni. Priekšlikums pamatojas uz Līguma 
114. un 168. pantu. Līguma 114. pantā ir noteikts, ka jānodrošina augsts cilvēku veselības 

Saskaņā ar pašreizējo regulējumu 
zemas kvalitātes IVD medicīniskās 
ierīces ir, piemēram:

 HIV testi;
 C hepatīta vīrusa testi;
 DNC testi.
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aizsardzības līmenis. Līguma 168. panta 4.c punktā pat ir norādīts īpašs papildu juridiskais 
pamats.

 Svarīgākie uzlabojumi, lai novērstu pašreizējos trūkumus 

Lai novērstu pašreizējos trūkumus IVD medicīnisko ierīču sistēmā, Komisija ir ietvērusi 
svarīgus uzlabojumus, kas līdzinās tiem, kas paredzēti citām medicīniskajām ierīcēm. Tiks 
būtiski uzlabotas paziņotās institūcijas un tiks pastiprināta dalībvalstu veiktā paziņoto 
institūciju uzraudzība. Ļoti svarīgi ir tas, ka tiks nostiprināta tirgus uzraudzības un 
vigilances sistēma. Nepieteiktās uzņēmumu inspekcijas būs obligātas. Turklāt Komisija 
ierosina izveidot Eiropas referenču laboratoriju tīklu, kam ir svarīga loma augsta riska 
medicīnisko ierīču kontrolē. Referents ļoti atzinīgi vērtē šos priekšlikumus, kuri, viņaprāt, 
ievērojami uzlabos pacientu drošību.

 Kopējie jautājumi saistībā ar priekšlikumu regulai par in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm

Ir daudzi jautājumi, saistībā ar kuriem Eiropas Komisija ierosina reglamentēt IVD 
medicīniskās ierīces tādā pašā veidā kā citas medicīniskās ierīces. Tādēļ liela daļa Komisijas 
priekšlikuma teksta ir identiska. Abiem referentiem un attiecīgajiem ēnu referentiem kopīgi 
jāizvērtē šīs daļas. Tas attiecas, piemēram, uz paziņoto iestāžu lomu, struktūru un 
nepieciešamajiem uzlabojumiem, uzraudzības sistēmu, kopīgo novērtējumu, rūpīgu pārbaudi, 
identifikāciju un izsekojamību, kā arī Medicīnisko ierīču koordinācijas grupas jeb MDCG
nozīmi.

Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikuma pamatstruktūra ir pieņemama. Referents 
neierosinās sistēmu, saskaņā ar kuru valsts iestādei vajadzētu piešķirt tirdzniecības atļauju 
pirms laišanas tirgū, bet viņš ierosina turpināt darbu pie paziņoto institūciju sistēmas 
uzlabošanas. Katrā ziņā referents ir gatavs diskusijām un teksta uzlabošanai.

 Klīniskās veiktspējas pētījumi

Priekšlikums ietver nodaļu par klīniskās veiktspējas pētījumiem. Tā ir saistīta ar ierosināto 
regulu par klīniskajiem izmēģinājumiem un priekšlikumu par medicīniskajām ierīcēm. 
Priekšlikums par klīniskajiem izmēģinājumiem ir saņēmis daudz kritikas, un ENVI komitejā 
ir iesniegti daudzi grozījumi. IVD regulas attiecīgā teksta daļa ir jāpieņem, lai risinātu 
problēmas, uz kurām tika norādīts debatēs par klīnisko izmēģinājumu regulu.
Turklāt, ja klīniskās veiktspējas pētījums ir saistīts ar nopietnu risku, kas apdraud 
subjektus, piemēram, ņemot paraugus ar lumbālās punkcijas palīdzību, ir jānodrošina 
vislabākā iespējamā aizsardzība. 
Referents ierosina izdarīt Komisijas priekšlikumā trīs būtiskus uzlabojumus, kurus iesniedza 
arī daudzi kolēģi, kuri piedalījās klīnisko izmēģinājumu regulas priekšlikuma apspriešanas 
procesā.

1. Neatkarīgai ētikas komitejai būtu jāsniedz pozitīvs klīniskās veiktspējas pētījuma 
novērtējums, pirms tas tiek sākts.

2. Nepilngadīgu personu un citu personu, kas nespēj sniegt informētu piekrišanu, 
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aizsardzība būtu jākonkretizē tāpat, kā tas darīts 2001. gada direktīvā par klīniskajiem 
izmēģinājumiem.

3. Termiņi būtu nedaudz jāpaplašina, lai ētikas komitejai un iestādēm būtu pietiekami 
daudz laika priekšlikuma novērtēšanai.

Jāpanāk, lai priekšlikums būtu pieņemams MVU 

In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču jomā daudzi uzņēmumi, kas piedāvā šīs ierīces, ir 
MVU. Tādēļ regulā jāņem vērā MVU iespējas uzņemties slogu. Protams, nevajadzētu pieļaut 
kompromisus attiecībā uz veselību un drošību.
Grozījumi ir iesniegti, lai ņemtu vērā MVU iespējas un vajadzības. Piemēram, vajadzētu būt 
iespējai sniegt pieprasīto informāciju elektroniski, un ir jānosaka, ka informācija par produktu 
jāsniedz kādā no Savienības oficiālajām valodām, nevis kādā citā valodā. Šīs abas izmaiņas 
ļauj mazināt iespējamo slogu MVU. Atbilstības deklarāciju tulkošana visās Savienības 
oficiālajās valodās, ja ierīce tiek darīta pieejama, ir nesamērīgs administratīvais slogs, kas 
saistīts ar lielām izmaksām un nav attaisnojams. Informācija, kas sagatavota vienā Savienības 
valodā, kā tas ir pašlaik, būtu pietiekama prasība.

Klasificēšana

Ir ierosināta pilnīgi jauna klasifikācijas sistēma (A–D), kur A ir zema riska ierīce un D ir 
augsta riska ierīce. Lielākā daļa ieinteresēto personu uzskata to par piemērotu, un tā pamatojas 
uz starptautisku konsensu.
Referents atbalsta šo priekšlikumu.

Testēšana uz vietas

Uz pašreizējā direktīvā paredzēto visa veida testēšanu, ko veic uz vietas, proti, testus veic 
vienā veselības aprūpes iestādē, piemēram, slimnīcā, neattiecina nekādas prasības. Komisija 
ierosināja saglabāt šo noteikumu principā A, B un C riska klasēm, bet pilnībā attiecināt 
prasības uz D klases testiem. Šis noteikums ir nedaudz jāpielāgo, ņemot vērā vienas 
veselības aprūpes iestādes ārstu un pacientu vajadzības, neizdarot krasas izmaiņas Eiropas 
Komisijas piedāvātajā koncepcijā.

Kompanjondiagnostika

Kompanjondiagnostika ir DNS testi, kas sniedz informāciju par to, kāda specifiska terapija, 
visticamāk, iedarbotos uz konkrētu pacientu. Regulā ir pienācīgi jāpievēršas jautājumam par 
milzīgajām iespējām, ko sniedz personalizēta un stratificēta medicīna. Komisijas 
priekšlikums ir labs pamats, taču tas vairāk jāprecizē. Referents ir ierosinājis precizēt, ka uz 
kompanjondiagnostiku neattiecas nekādas atkāpes saistībā ar testēšanu uz vietas.

Paštestēšana un pacienttuva testēšana

Testi, kurus neveic profesionāli medicīnas darbinieki, bet pacienti, jāreglamentē vēl jo 
rūpīgāk, jo profesionāli medicīnas darbinieki savā noteiktajā diagnozē var ietvert papildu 
elementus, savukārt nespeciālisti savus lēmumus var pieņemt, pamatojoties tikai uz testu. Tas, 
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ka Komisija vienādi reglamentē paštestēšanu un profesionālu medicīnas darbinieku veiktu 
pacienttuvu testēšanu, izraisa kritiku. Tas ir jāmaina.

Darbības joma

Darbības joma ir papildus jāprecizē. Komisijas priekšlikumā nav ietverti tā dēvētie 
nutriģenētiskie testi un dzīves stila testi. Taču šie testi var izraisīt vismaz netiešas ļoti 
nopietnas sekas cilvēku veselībai. Piemēram, ja tests tiek veikts, lai palīdzētu pacientam 
samazināt svaru, un ja pacientam svars ir noteikti jāsamazina veselības apsvērumu dēļ, pastāv 
nopietns apdraudējums veselībai gadījumā, ja tests nav diez cik kvalitatīvs un nenodrošina 
solīto rezultātu.

Pārejas periods 

Komisija ir ierosinājusi ļoti ilgu pārejas periodu, proti, piecu gadu posmu pēc pieņemšanas. 
Tas var būt nepieciešams atsevišķām regulas daļām, jo tas ietver vairākus pilnīgi jaunus 
elementus, kurus uzņēmumi, jo īpaši MVU, nevar tik vienkārši īstenot. No vienas puses, 
steidzami ir jāuzlabo sistēma, un noteikti priekšlikuma elementi būtu jāievieš daudz 
ātrāk. Tas noteikti attiecas uz tām daļām, kas paredzētas tikai Komisijai un dalībvalstīm. 
Atšķirībā, piemēram, no MVU, tās ir daudz sagatavotākas īstenot regulu. 

Tehniski grozījumi.

Ir nepieciešams liels skaits tehnisku grozījumu, lai atspoguļotu nozarē iesaistīto personu 
apsvērumus. Atsevišķos gadījumos vēlme iekļaut IVD regulā tādu pašu formulējumu, kāds ir 
MDD regulā, rada IVD nepiemērotu formulējumu. 

Cilvēku ar invaliditāti nediskriminācija 

Eiropas Savienība ir ratificējusi ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Tas 
būtu jānorāda tekstā. Piemēram, termina „iedzimta anomālija” definīciju var uzskatīt par 
cilvēku ar invaliditāti diskriminējošu definīciju, un tādēļ tā būtu jāmaina.

Deleģēti akti un koplēmuma procedūra

Komisija paredz grozīt daudzus priekšlikuma elementus ar deleģētu aktu palīdzību. Tas 
attiecas arī uz regulas būtiskajām daļām, piemēram: 

 vispārīgās drošības un veiktspējas prasībām; 
 elementiem, kas jānorāda tehniskajā dokumentācijā; 
 ES atbilstības deklarāciju; 
 atbilstības novērtēšanas procedūras grozīšanu vai papildināšanu.

Šajās būtiskajās daļās grozījumi būtu jāizdara tikai, izmantojot koplēmuma procedūru. 

Informēta piekrišana

Komisijas priekšlikumā ļoti daudz uzmanības ir pievērsts produkta kvalitātei. Eksperti un 
starptautiskās organizācijas, piemēram, Eiropas Padome, ESAO un Eiropas Cilvēka ģenētikas 
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biedrība, neskaitāmas reizes ir paudušas viedokli, ka daudzos gadījumos svarīgāka par 
produkta kvalitāti ir sistēma, kādā produkts tiek izmantots. Jo īpaši attiecībā uz DNS 
testiem ir ļoti svarīgi ievērot informētas piekrišanas principu. To vairākkārt ir prasījis arī 
Eiropas Parlaments. Juridiskajā atzinumā ir secināts, ka ir iespējams un ir piemēroti 
priekšlikumā iekļaut attiecīgu formulējumu1. Tādēļ referents ierosina izdarīt grozījumus 
attiecībā uz šo jautājumu. Ir panākta vienošanās, ka Eiropas Savienības nolūkam nevajadzētu 
būt ierobežot pacientiem DNS testu pieejamību, taču ikvienā gadījumā pirms testa veikšanas 
būtu jāpiedāvā attiecīgas konsultācijas ģenētikas jomā, lai sniegtu informāciju par 
sekām. Ievērojot subsidiaritātes principu, būtu jāļauj dalībvalstīm noteikt detalizētāku 
regulējumu, un dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt stingrākus noteikumus, nekā prasīts 
regulā. Varētu pat apgalvot, ka priekšlikumā obligāti ir jāiekļauj noteikums par informētu 
piekrišanu, jo tā ir ārkārtīgi svarīgs Pamattiesību hartas elements (3. pants), un 
Pamattiesību harta  Eiropas Savienībai ir saistoša tās darbības jomās.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: „Eiropas Savienības rīcības varianti cilvēka 

ģenētikas un reproduktīvās medicīnas jomā, ņemot vērā priekšlikumu regulai par in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm”.


