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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma mērķi

Vairāki nesenie skandāli skaidri norādīja uz trūkumiem pašreizējos tiesību aktos par 
medicīniskām ierīcēm, jo īpaši par paziņoto iestāžu izraudzīšanos un darbību, klīnisko 
izvērtējumu, tirgus uzraudzību vai ierīču izsekojamību. Tā kā medicīnisko ierīču dzīves cikla 
dažādos posmos bija nepieciešami uzlabojumi, sākot no ieceres, līdz pat uzraudzībai pēc 
laišanas tirgū, atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un atbalsta 
deklarēto mērķi ieviest tieši un nekavējoties piemērojamu regulu, kas saskaņoti reglamentētu 
visu šādu ierīču darbības ciklu. Šī pieeja atbilst arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas vēlmei direktīvu vietā labāk ir izvēlēties regulas kā piemērotāko tiesību instrumentu 
vienotā tirgus reglamentēšanā (sk. Eiropas Parlamenta 2013. gada 7. februāra rezolūciju ar 
ieteikumiem Komisijai par vienotā tirgus pārvaldību).

Pašreizējās direktīvas viens no pārskatīšanas mērķiem ir „jaunajai pieejai” pielāgot šo tiesību 
instrumentu, par kuru kopš iepriekšējā Parlamenta sasaukuma bija atbildīga Parlamenta 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja un kura mērķis bija novērst brīvas preču 
aprites šķēršļus.

Vispārējās piezīmes
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka kaut gan galvenais mērķis ir pacientu un lietotāju veselības 
aizsardzība, mums ir jānodrošina arī preču brīvu aprite. Tātad šo grozījumu galvenais mērķis 
ir panākt:

- ka paredzētās regulas piemērošanas joma aptver visu tirgū esošo tādu preču kopumu, 
kuras atbilst medicīnas ierīču definīcijai vai kurām ir to galvenās iezīmes (līdzvērtīgas 
estētiskās medicīnas ierīces vai tā saucamie robežprodukti);

- ka tirgū jau esošu ierīču pārstrāde neliek šaubīties par to drošumu un darbību;

- ka ekonomikas dalībnieku pienākumi tiek sadalīti precīzāk nolūkā nodrošināt stingru 
un efektīvu vigilanci;

- ka tiek ievērotas Eiropas pacientu tiesības gadījumā, ja radies kaitējums ierīču ar 
defektiem dēļ, palielinot ražotāju saistības;

- ka prasības ir vienādas attiecībā uz Savienības sertifikācijas iestāžu kompetenci, 
kvalitāti un godīgumu, ņemot vērā to pašreizējo un turpmāko būtisko nozīmi saistībā 
ar ierīču laišanu tirgū;

- ka valsts iestādes un ražotāji ātri un vienādi reaģē problēmu gadījumos, pastiprinot 
vigilances noteikumus;

- ka tiek novērsti visi krāpšanas, kļūmju vai trūkumu atklāšanas gadījumi, izmantojot 
skaidri noteiktus uzraudzības noteikumus.

Efektīvs un riskantām ierīcēm pielāgots novērtēšanas mehānisms
Attiecībā uz visriskantākajām jaunajām medicīniskajām ierīcēm atzinuma sagatavotāja 
piekrīt, ka nevajadzētu atļaujas piešķiršanu šādu ierīču laišanai tirgū atstāt tikai paziņotās 
institūcijas ziņā. Ir būtiski visā Savienībā viena veida ierīces novērtēt vienādi un tām piemērot 
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vienādas prasības, ja mēs vēlamies patiesi stiprināt mūsu tirgū laišanas modeli. Tomēr pašreiz 
tas ir sarežģīti, jo šajā jomā ir maz ražotājiem un paziņotajām iestādēm paredzētu kopīgu 
novērtēšanas metožu (pamatnostādņu) vai tādu nav vispār. Vēl vairāk grūtību rada tas, ka 
daudzos gadījumos nav iespējams veikt izsmeļošas izpētes pirms produkta laišanas tirgū un ka 
šajā ziņā daļēji jāatgriežas pie novērojošiem pētījumiem pēc produkta laišanas tirgū.
Tātad atzinuma sagatavotāja atbalsta principu par tādu augsta riska ierīču klīnisko 
izvērtējumu Eiropas līmenī, uz kurām neattiecas kopīgas pamatnostādnes.
Lai ieviestu efektīvu sistēmu pacientu drošības nodrošināšanai, vienlaikus samazinot 
administratīvās procedūras un kavējumus, atzinuma sagatavotāja iesaka:

- regulas 44. pantā paredzēto mehānismu regulāri izmantot (lai izvairītos no 
diskriminējošām izvēlēm) saistībā ar III klases visriskantākajām ierīcēm, uz kurām 
neattiecas kopīgas tehniskas specifikācijas vai pamatnostādnes;

- Medicīnisko ierīču koordinācijas grupas (MDCG) atzinumu padarīt saistošu —
atzinums var būt pozitīvs, nosacīti pozitīvs (t. i., labvēlīgs noteiktam laikposmam un ar 
konkrētiem noteikumiem) vai negatīvs, kas liedz paziņotajai iestādei piešķirt galīgo 
apstiprinājumu ierīces laišanai tirgū;

- atļaut pakāpeniski saskaņot klīniskā izvērtējuma prasības, izveidojot neatkarīgu 
klīnisko un zinātnisko ekspertu grupas MDCG vadībā (81. pants). Šo ekspertu 
galvenie uzdevumi būtu nodrošināt 44. pantā paredzēto pārbaudi, kas būtu MDCG
atzinumu pamatā, kā arī izstrādāt ražotājiem un paziņotajām iestādēm paredzētas  
pamatnostādnes un kopīgas tehniskās specifikācijas par klīnisko izvērtējumu un 
uzraudzību pēc produkta laišanas tirgū;

- ieviest iespēju ražotājiem, uz kuru ierīcēm attiecas pārbaudes mehānisms, saņemt 
ekspertu „zinātniskas konsultācijas”, kurās ražotāji tiktu informēti par jaunākajiem 
ieteikumiem klīniskā izvērtējuma jomā, tādējādi ļaujot viņiem izstrādāt pielāgotu 
attīstības plānu.

Šo pārbaudes mehānismu pakāpeniski stiprinātu vigilancē aizvien vairāk iegūtie dati un 
pieredze, kas gūta saistībā ar tirgū laistajiem produktiem, tādējādi varētu soli pa solim panākt 
prasību un prakšu konverģenci. Regulas 44. pantā paredzētā pārbaude kļūtu aizvien efektīvāka 
un arvien vairāk tiktu izmantota to visinovatīvāko ierīču pārbaudē, kuru klīnisko izvērtējumu 
nebūtu izstrādātas pamatnostādnes, jo šīs ierīces ir pārāk jaunas. Ņemot vērā produktu un ar 
tiem saistīto risku daudzveidību, mums jāievieš pilsoņu drošības palielināšanas dinamiska 
sistēma, vienlaikus saglabājot mūsu iekšējā tirgus priekšrocības.
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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj dalībvalstīm, 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
Vajadzības gadījumā lēmumu par to, vai uz 
izstrādājumu attiecas medicīniskās ierīces 
vai medicīniskās ierīces piederuma 
definīcija, var pieņemt Komisija, izvērtējot 
katru gadījumu atsevišķi. Tā kā atsevišķos 
gadījumos ir grūti nošķirt medicīniskās 
ierīces un kosmētikas līdzekļus, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 
par kosmētikas līdzekļiem būtu jāparedz arī 
iespēja pieņemt ES mēroga lēmumu par 
ražojuma tiesisko statusu.

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj dalībvalstīm, 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
Vajadzības gadījumā, piemēram, ja 
dalībvalstu līmenī pieņemtie lēmumi par 
vienādiem izstrādājumiem ir atšķirīgi,
lēmumu par to, vai uz izstrādājumu attiecas 
medicīniskās ierīces vai medicīniskās 
ierīces piederuma definīcija, var pieņemt 
Komisija, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi. Tā kā atsevišķos gadījumos ir 
grūti nošķirt medicīniskās ierīces un 
kosmētikas līdzekļus, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas 
līdzekļiem būtu jāparedz arī iespēja 
pieņemt ES mēroga lēmumu par ražojuma 
tiesisko statusu.

Pamatojums

Apsvērums ir jāpadara atbilstīgs 3. panta 1. punkta regulējumam.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Zinātniski joprojām nav noteikts, kāds 
ir medicīniskās ierīcēs izmantoto 
nanomateriālu radītais apdraudējums un 
labums. Lai garantētu augstu veselības 

(13) Zinātniski joprojām nav noteikts, kāds 
ir medicīniskās ierīcēs izmantoto 
nanomateriālu radītais apdraudējums un 
labums. Lai garantētu augstu veselības 
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aizsardzības līmeni, brīvu preču apriti un 
juridisko noteiktību ražotājiem, ir 
jāizstrādā vienota nanomateriālu definīcija, 
pamatojoties uz Komisijas 2011. gada 
18. oktobra Ieteikumu 2011/696/ES par 
nanomateriālu definīciju, nodrošinot 
nepieciešamo elastīgumu, lai šo definīciju 
varētu pielāgot, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību un turpmākas regulatīvas 
izmaiņas Savienības un starptautiskā 
līmenī. Ražotājiem būtu jāievēro īpaša 
piesardzība, ja, projektējot un ražojot 
medicīniskās ierīces, tiek izmantotas 
nonodaļiņas, kas var nonākt cilvēka 
organismā, un attiecībā uz šādām ierīcēm 
būtu jāpiemēro visstingrākā atbilstības 
novērtējuma procedūra.

aizsardzības līmeni, brīvu preču apriti un 
juridisko noteiktību ražotājiem, ir 
jāizstrādā vienota nanomateriālu definīcija, 
pamatojoties uz Komisijas 2011. gada 
18. oktobra Ieteikumu 2011/696/ES par 
nanomateriālu definīciju, nodrošinot 
nepieciešamo elastīgumu, lai šo definīciju 
varētu pielāgot, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību un turpmākas regulatīvas 
izmaiņas Savienības un starptautiskā 
līmenī. Ražotājiem būtu jāievēro īpaša 
piesardzība, ja, projektējot un ražojot 
medicīniskās ierīces, tiek izmantotas 
nanodaļiņas, ko ir paredzēts apzināti 
ievadīt cilvēka organismā, un attiecībā uz 
tām būtu jāpiemēro visstingrākā atbilstības 
novērtējuma procedūra.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ierīcēm, kas veidotas no vairākām 
implantējamām daļām, piemēram, gūžas 
locītavas implantiem, jānodrošina dažādu 
ražotāju izgatavoto daļu saderība, lai 
izvairītos no ierīces funkcionālās daļas 
nomaiņas un līdz ar to arī no pacientiem 
radīta nevajadzīga riska un neērtībām. 
Komisijai būtu jāizpēta nepieciešamība 
veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu 
dažādu ražotāju izgatavoto gūžas locītavas 
implantu līdzvērtīgo daļu saderību, ņemot 
vērā, ka gūžas operācijas visbiežāk tiek 
veiktas vecākiem cilvēkiem, kuru veselību 
operācijas apdraud vairāk.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Šajā regulā paredzētās kopīgās 
tehniskās specifikācijas (KTS) 
identifikācijas procedūrai nevajadzētu 
mazināt saderību ar Eiropas 
standartizācijas sistēmu, kas paredzēta 
Regulā (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas 
standartizāciju. Tāpēc šajā regulā arī 
būtu jāparedz nosacījumi, saskaņā ar 
kuriem var uzskatīt, ka tehniskā 
specifikācija nav pretrunā citiem Eiropas 
standartiem. Turklāt pirms KTS 
identifikācijas ar šo regulu izveidotā 
MDCG būtu jāizmanto kā forums, lai 
apspriestos ar Eiropas un valstu 
ieinteresētajām personām, Eiropas 
standartizācijas organizācijām un
dalībvalstīm nolūkā nodrošināt procesa 
likumību.

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar neseno regulu par Eiropas standartizāciju un, jo īpaši, lai 
nodrošinātu visu attiecīgo tehnisko specifikāciju labāko iespējamo izmantošanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai nodrošinātu, ka kaitējuma risks, 
kā arī ražotāja maksātnespējas risks 
neitekmē pacientus, kas var ciest no 
medicīniskajām ierīcēm, un maksātājus, 
kas sedz ārstēšanas izmaksas, ražotāju 
pienākums ir veikt atbildības 
apdrošināšanu ar atbilstošu minimālo 
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segumu.

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 85/374/EEK attiecībā uz atbildību par produktiem pašlaik nav 
pienākuma apdrošināties pret kaitējumu. Tas netaisni nozīmē to, ka kaitējuma risku, kā arī 
ražotāja maksātnespējas risku uzņemas pacienti, kam nodarīts kaitējums ar bojātām 
medicīniskajām ierīcēm, un maksātājiem, kam jāsedz ārstēšanas izmaksas. Atbilstīgi jau 
spēkā esošajiem noteikumiem medicīnisko izstrādājumu jomā medicīnisko ierīču ražotājiem 
arī būtu jāapdrošina atbildība piemēroto minimālā seguma summu apmērā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Konstatējumi, kas izklāstīti 2010. gada 
15. aprīļa zinātniskajā atzinumā par tirgū 
laisto pārstrādāto vienreiz lietojamo ierīču 
drošību, kuru sagatavojusi Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHIR), kura 
izveidota ar Komisijas 2008. gada 
5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko 
izveido zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju drošības, 
veselības aizsardzības un vides jomā un 
atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK 12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 
27. augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam 
un Padomei par medicīnas ierīču pārstrādi 
Eiropas Savienībā, liecina, ka ir 
nepieciešams regulējums par vienreiz 
lietojamu ierīču pārstrādi, lai nodrošinātu 
augstu veselības un drošuma aizsardzības 
līmeni, vienlaikus sekmējot šīs prakses 
turpmāku attīstību atbilstoši skaidri 
formulētiem nosacījumiem. Pārstrādājot 
vienreiz lietojamu ierīci, tiek mainīts tās 
nolūks, tāpēc pārstrādātājs būtu jāuzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju. 

(31)Konstatējumi, kas izklāstīti 2010. gada 
15. aprīļa zinātniskajā atzinumā par tirgū 
laisto pārstrādāto vienreiz lietojamo ierīču 
drošību, kuru sagatavojusi Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHIR), kura 
izveidota ar Komisijas 2008. gada 
5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko 
izveido zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju drošības, 
veselības aizsardzības un vides jomā un 
atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 27. 
augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par medicīnas ierīču pārstrādi 
Eiropas Savienībā, liecina, ka ir 
nepieciešams regulējums par vienreiz 
lietojamu ierīču pārstrādi, lai nodrošinātu 
augstu veselības un drošuma aizsardzības 
līmeni, vienlaikus sekmējot šīs prakses 
turpmāku attīstību atbilstoši skaidri 
formulētiem nosacījumiem. Pārstrādājot 
vienreiz lietojamu ierīci, tiek mainīts tās 
nolūks, tāpēc pārstrādātājs būtu jāuzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju. Lai 
nodrošinātu lielāku skaidrību, jāpārstrādā 
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ir tikai „vienreizējai lietošanai paredzēta 
ierīce”, nevis „vienreiz lietojama ierīce”. 
Tādēļ, ņemot vērā pārstrādāšanas 
aspektu, šajā regulā ir jādefinē termini 
“vairākkārtīgi lietojama ierīce”, 
“vienreizējai lietošanai paredzēta ierīce” 
un “vienreiz lietojama ierīce”, un tos ir 
jāvar atšķirt vienu no otra.

Pamatojums

Ražotājiem nevajadzētu būt iespējai saukt savus ražojumus par „vienreiz lietojamām 
ierīcēm”, ja netiek uzskatāmi pierādīts objektīvs pamatojums neiespējamībai atkārtoti lietot 
medicīnisko ierīci. Ja nav šāda uzskatāma pierādījuma, šī ierīce ir „vienreizējai lietošanai 
paredzēta ierīce” un to var pārstrādāt atbilstoši 15. panta noteikumiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Pacientiem, kuriem ir implantēta kāda 
ierīce, būtu jāsaņem pamatinformācija par 
implantēto ierīci, lai to varētu identificēt, 
kā arī nepieciešamie brīdinājumi vai 
informācija par veicamajiem piesardzības 
pasākumiem, piemēram, norādījumi par to, 
vai attiecīgā ierīce ir saderīga ar noteiktām 
diagnostikas ierīcēm un drošības kontrolē 
izmantotiem skeneriem.

(32) Pacientiem, kuriem drīzumā tiks
implantēta kāda ierīce, būtu pirms tam
jāsaņem pamatinformācija par implantēto 
ierīci, lai to varētu identificēt, kā arī 
vispārīgs ierīces raksturojums, 
informācija par varbūtēju nelabvēlīgo 
ietekmi, brīdinājums par iespējamo 
veselības apdraudējumu, dati par aprūpes 
pasākumiem pēc operācijas un
nepieciešamie brīdinājumi vai informācija 
par veicamajiem piesardzības pasākumiem, 
piemēram, norādījumi par to, vai attiecīgā 
ierīce ir saderīga ar noteiktām diagnostikas 
ierīcēm un drošības kontrolē izmantotiem 
skeneriem. Dalībvalstis var pieņemt valstu 
noteikumus, pieprasot, lai implanta kartē 
būtu iekļauta arī informācija par aprūpes 
pasākumiem pēc operācijas un lai to 
parakstītu gan pacients, gan par operāciju 
atbildīgais ķirurgs.
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Pamatojums

Informācija būtu jāsniedz, pirms pacientiem tiek ievietots implants, lai palīdzētu viņiem 
pieņemt apzinātāku un pārdomātāku lēmumu. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Medicīnisko iekārtu izsekojamībai, 
izmantojot ierīces unikālā identifikatora 
(UDI) sistēmu, kuras pamatā ir 
starptautiski norādījumi, vajadzētu būtiski 
uzlabot medicīnisko ierīču drošumu pēc to 
laišanas tirgū, jo tiktu pilnveidota ziņošana 
par incidentiem, veikti mērķtiecīgi 
praktiski koriģējoši drošuma pasākumi un 
uzlabota kompetento iestāžu īstenotā 
uzraudzība. Tāpat ar tās palīdzību 
vajadzētu spēt samazināt medicīnā pieļauto 
kļūdu daudzumu un apkarot viltotu ierīču 
izmantošanu. UDI sistēmas izmantojumam 
būtu jāuzlabo arī slimnīcu iepirkumu 
politika un krājumu uzskaite.

(34) Medicīnisko iekārtu izsekojamībai, 
izmantojot ierīces unikālā identifikatora 
(UDI) sistēmu, kuras pamatā ir 
starptautiski norādījumi, vajadzētu būtiski 
uzlabot medicīnisko ierīču drošumu pēc to
laišanas tirgū, jo tiktu pilnveidota ziņošana 
par incidentiem, veikti mērķtiecīgi 
praktiski koriģējoši drošuma pasākumi un 
uzlabota kompetento iestāžu īstenotā 
uzraudzība. Tāpat ar tās palīdzību 
vajadzētu spēt samazināt medicīnā pieļauto 
kļūdu daudzumu un apkarot viltotu ierīču 
izmantošanu. UDI sistēmas izmantojumam 
būtu jāuzlabo arī slimnīcu iepirkumu 
politika un krājumu uzskaite, un, ja 
iespējams, šai sistēmai vajadzētu būt 
saderīgai ar citām autentiskuma 
noteikšanas sistēmām, kas jau tiek 
izmantotas šādas iestādēs.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Augsta riska medicīnisko ierīču 
ražotājiem katras šādas ierīces galvenie 
drošuma un veiktspējas aspekti un klīniskā 
izvērtējuma rezultāti būtu jāapkopo 

(39) Augsta riska medicīnisko ierīču 
ražotājiem būtu jāizstrādā ziņojums, kurā 
aprakstīti katras šādas ierīces drošuma un 
veiktspējas aspekti un klīniskā izvērtējuma 
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dokumentā, kuram vajadzētu būt publiski 
pieejamam.

rezultāti. Drošuma un veiktspējas 
ziņojuma apkopojumam vajadzētu būt 
publiski pieejamam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Augsta riska medicīnisko ierīču 
gadījumā iestādes būtu savlaicīgi jāinformē 
par ierīcēm, kurām veicams atbilstības 
novērtējums, un jāpiešķir tām tiesības, 
pamatojoties uz zinātniski apstiprinātiem 
apsvērumiem, rūpīgi pārbaudīt paziņoto 
institūciju veikto sākotnējo novērtējumu,
jo īpaši attiecībā uz ierīcēm, kas ir 
jaunievedumi, ierīcēm, kurās izmantota 
jauna tehnoloģija, ierīcēm, kas pieder tādu 
ierīču kategorijai, ar kurām biežāk saistīti 
nopietni incidenti, vai ierīcēm, attiecībā uz 
kurām dažādu paziņoto institūciju 
atbilstības novērtējumos konstatētas 
būtiskas nesakritības ar būtībā līdzīgām 
ierīcēm. Šajā regulā paredzētais process 
neliedz ražotājam pirms pieteikuma 
iesniegšanas paziņotajai iestādei brīvprātīgi 
informēt kompetento iestādi par savu 
nodomu iesniegt pieteikumu augsta riska 
medicīniskās ierīces atbilstības 
novērtēšanai.

(42) Novatorisku augsta riska medicīnisko 
ierīču gadījumā kompetentās iestādes būtu 
savlaicīgi jāinformē par ierīcēm, kurām 
veicams atbilstības novērtējums, un, ja nav 
izstrādātas kopējās tehniskās 
specifikācijas vai norādījumi klīniskā 
izvērtējuma veikšanai, jāpiešķir tām 
tiesības izvērtēt klīniskos datus un pēc tam 
veikt zinātnisko novērtējumu, jo īpaši 
attiecībā uz ierīcēm, kas ir jaunievedumi, 
ierīcēm, kurās izmantota jauna tehnoloģija, 
ierīcēm, kas pieder tādu ierīču kategorijai, 
ar kurām biežāk saistīti nopietni incidenti, 
vai ierīcēm, attiecībā uz kurām dažādu 
paziņoto institūciju atbilstības 
novērtējumos konstatētas būtiskas 
nesakritības ar būtībā līdzīgām ierīcēm. 
Šajā regulā paredzētais process neliedz 
ražotājam pirms pieteikuma iesniegšanas 
paziņotajai iestādei brīvprātīgi informēt 
kompetento iestādi par savu nodomu 
iesniegt pieteikumu augsta riska 
medicīniskās ierīces atbilstības 
novērtēšanai.

Pamatojums

 Eiropas novērtējums būtu jāparedz un jāpadara regulārs attiecībā uz sensitīvām un 
novatorisikām ierīcēm. Novērtējuma galaiznākums būtu obligāti jāņem vērā, lai novērstu to, 
ka tas tiek uzskatīts par vienkāršu apspriešanos. Līdz ar to negatīva novērtējuma gadījumā 
ierīces netiktu sertificētas un laistas tirgū. Kad būs uzkrāta pieredze, Komisijai, saņemot 
eskpertu grupu atbalstu, būtu jāpieņem pamatnostādnes un kopējās tehniskās specifikācijas, 
ko īstenotu ražotāji, un tās jādara zināmas struktūrām, kas atbild par klīnisko izvērtējumu un 
pēc laišanas tirgū veikto pēckontroli; tas pakāpeniski samazinātu Eiropas izvērtējuma 
mehānismu, aprobežojot to ar vadošajām noteiktas klases ierīcēm un novatoriskām ierīcēm.



PE507.987v07-00 12/80 AD\1000736LV.doc

LV

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Augsta riska ierīču ražotājiem, uz 
kuriem attiecas zinātniskais novērtējums, 
jānodrošina konsultācijas par pienācīgu 
viņu ražoto ierīču atbilstības novērtēšanu, 
jo īpaši attiecībā uz klīniskiem datiem, kas 
nepieciešami klīniskai izvērtēšanai. Šīs 
zinātniskās konsultācijas varētu sniegt 
Zinātniskā padomdevēja padome vai ES 
references laboratorija, un tās varētu 
darīt pieejamas publiskā datubāzē.

Pamatojums

Šai konsultācijai būtu īpaši jāpalīdz ražotājiem veikt klīnisko izvērtējumu saskaņā ar Eiropas 
ekspertu grupas sasniegto tehnisko līmeni un jaunākajiem ieteikumiem.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Lai iegūtu datus, kas ir būtiski risku 
un ieguvumu koeficienta un iedzīvotāju 
riska pakļautības pakāpes noteikšanai, un 
novērtētu, vai jāveic pasākumi saistībā ar 
attiecīgo medicīnisko ierīci, ražotājiem 
regulāri jāziņo par medicīniskām ierīcēm, 
kas ir klasificētas kā III klases ierīces.

Pamatojums

Vigilances sistēmas ietvaros ir svarīgi ieviest pienākumu ražotājiem periodiski ziņot par 
III klases medicīnisko ierīču drošības datiem un tirdzniecības apjomiem. 
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Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Nolūkā pastiprināt nacionālo 
kompetento iestāžu tiesības un pienākumus 
šajā regulā būtu jāiekļauj noteikumi par 
tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu šo 
iestāžu tirgus uzraudzības pasākumu 
efektīvu koordināciju un precizētu 
piemērojamās procedūras. 

(56) Nolūkā pastiprināt nacionālo 
kompetento iestāžu tiesības un pienākumus 
šajā regulā būtu jāiekļauj noteikumi par 
tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu šo 
iestāžu tirgus uzraudzības pasākumu 
efektīvu koordināciju un precizētu 
piemērojamās procedūras. Komisijai 
skaidri jādefinē veids, kādā ir veicamas šīs 
pārbaudes, lai nodrošinātu to pilnīgu un 
saskaņotu īstenošanu Savienības 
teritorijā.

Pamatojums

Kompetentās iestādes kontroles pasākumu saskaņošana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu jaunās 
vispārējās sistēmas efektivitāti. Regulā precizē inspekcijas nosacījumus, papildu ES 
inspekcijas, sadarbības mehānismus un inspektora iecelšanu, ko papildina ar Komisijas 
norādījumiem.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Būtu jāizveido ekspertu komiteja 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupa 
(MDCG), kurā darbotos dalībvalstu 
ieceltas personas, kas izraudzītas, ņemot 
vērā to lomu un speciālās zināšanas 
medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču jomā, un kura pildītu 
uzdevumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo 
Regulu un Regulu (ES) [.../...] par in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, lai 
sniegtu konsultācijas Komisijai un 
palīdzētu Komisijai un dalībvalstīm 
nodrošināt šīs regulas saskaņotu 
īstenošanu.

(59) Būtu jāizveido ekspertu komiteja 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupa 
(MDCG), kurā darbotos dalībvalstu 
ieceltas personas, kas izraudzītas, ņemot 
vērā to pienākumus un speciālās zināšanas 
medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču jomā, un kura pildītu 
uzdevumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo 
Regulu un Regulu (ES) [.../...] par in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, lai 
sniegtu konsultācijas Komisijai un 
palīdzētu Komisijai un dalībvalstīm 
nodrošināt šīs regulas saskaņotu 
īstenošanu. Šai ekspertu komitejai 
jāsaņem atbalsts no Zinātniskās 
padomdevējas padomes, kuru veido 
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konkrētu medicīnas disciplīnu ekspertu 
grupas, lai veiktu augsta riska ierīču 
novērtēšanu un sniegtu norādījumus un 
kopējās tehniskās specifikācijas attiecībā 
uz klīnisko izvērtēšanu.

Pamatojums

Regulas 44. pantā paredzētajam MDCG klīniskā izvērtējuma zinātniskajam novērtējumam 
būtu jāpamatojas uz ekspertu padomes atzinumiem. Šie eksperti sekmē to vadlīniju un kopējo 
tehnisko specifikāciju izstrādi, kas adresētas ražotājiem un akreditētajām iestādēm, kuras veic 
klīniskos izvērtējumus un pēckontroles pēc laišanas tirgū, lai saskaņotu prakses veidus.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar LESD 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās:
izstrādājumi, uz ko attiecas šī regula un 
kas ir līdzīgi medicīniskām ierīcēm, taču 
ne vienmēr ir paredzēti medicīniskam 
mērķim; nonomateriāla definīcijas 
pielāgošana tehniskajai attīstībai un 
norisēm Savienības un starptautiskā 
līmenī; vispārīgo drošuma un veiktspējas 
prasību, tehniskajā dokumentācijā 
izklāstāmo elementu, ES atbilstības 
deklarācijas un paziņoto institūciju izdoto 
sertifikātu satura minimuma, paziņotajām 
institūcijām noteikto obligāto prasību, 
klasifikācijas noteikumu, atbilstības 
novērtēšanas procedūru un klīnisko
pētījumu apstiprinājuma saņemšanai 
iesniedzamās dokumentācijas pielāgošana 
tehnikas sasniegumiem; UDI sistēmas 
izveide, informācija, kas jāsniedz, 
reģistrējot medicīniskās ierīces un 
atsevišķus uzņēmējus; par paziņoto 
institūciju veikto iecelšanu un pārraudzību 
iekasējamo maksu līmenis un struktūra; 

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus, kuros
paziņotajām institūcijām būtu paredzētas
obligātās prasības, klasifikācijas 
noteikumi, klīniskās veiktspējas pētījumu 
apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamā 
dokumentācija, UDI sistēmas izveide, 
informācija, kas jāsniedz, reģistrējot 
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. Tomēr tādi 
būtiski šīs regulas elementi kā vispārīga 
drošuma un veiktspējas prasības, 
tehniskajā dokumentācijā sniedzamā 
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publiski pieejamā informācija par 
klīniskajiem 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.

informācija, ES atbilstības deklarācijas 
satura minimuma, atbilstības 
novērtēšanas procedūru grozīšana vai 
papildināšana būtu jāgroza tikai, 
izmantojot parasto likumdošanas 
procedūru. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanas, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu tiek iedibināti noteikumi, kas 
jāievēro attiecībā uz tādām medicīniskām 
ierīcēm un medicīnisko ierīču 
piederumiem, ko Savienībā laiž tirgū vai 
ekspluatācijā izmantošanai cilvēkiem.

Ar šo regulu tiek iedibināti noteikumi, kas 
jāievēro attiecībā uz tādām medicīniskām 
ierīcēm, medicīnisko ierīču piederumiem 
un estētiskam nolūkam paredzētām 
ierīcēm, ko Savienībā laiž tirgū vai 
ekspluatācijā izmantošanai cilvēkiem.

Pamatojums

Estētiskam nolūkam paredzētās ierīces būtu skaidri jāietver šīs regulas piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts – 5. ievilkums – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XV pielikuma sarakstā norādītos 
implantējamos izstrādājumus vai citus 
invazīvos izstrādājumus, ko paredzēts 
izmantot cilvēkiem, uzskata par 
medicīniskām ierīcēm neatkarīgi no tā, vai 
ražotājs tos ir paredzējis izmantot 
medicīniskos nolūkos;

XV pielikuma sarakstā — kas nav 
uzskatāms par galīgu — norādītos 
cilvēkiem paredzētos implantējamos 
izstrādājumus vai citus invazīvos 
izstrādājumus, kā arī izstrādājumus, kuros 
izmanto ārējus fiziskus materiālus, šajā 
regulā uzskata par medicīniskām ierīcēm 
neatkarīgi no tā, vai ražotājs tos ir 
paredzējis izmantot medicīniskos nolūkos;

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „aktīva ierīce” ir jebkura ierīce, kuras 
darbība ir atkarīga no elektroenerģijas 
avota vai cita tādas enerģijas avota, kas nav 
smaguma spēka tieši radīta, un kura 
darbojas, mainot enerģijas blīvumu vai 
enerģiju pārveidojot.

(4) „aktīva ierīce” ir jebkura ierīce, kuras 
darbība ir atkarīga no elektroenerģijas 
avota vai cita tādas enerģijas avota, kas nav 
cilvēka ķermeņa vai smaguma spēka tieši 
radīta, un kura darbojas, mainot enerģijas 
blīvumu vai enerģiju pārveidojot.

Par aktīvām ierīcēm nav uzskatāmas 
ierīces, kuru uzdevums ir starp aktīvo ierīci 
un slimnieku pārvadīt enerģiju, vielas vai 
citus elementus, neradot tajos ievērojamas 
pārmaiņas.

Par aktīvām ierīcēm nav uzskatāmas 
ierīces, kuru uzdevums ir starp aktīvo ierīci 
un slimnieku pārvadīt enerģiju, vielas vai 
citus elementus, neradot tajos ievērojamas 
pārmaiņas.

Atsevišķu programmatūru uzskata par 
aktīvu ierīci;

Atsevišķu programmatūru uzskata par 
aktīvu ierīci;

Pamatojums

Diez vai cilvēka ķermeņa radīto enerģiju var nostādīt vienā līmenī ar elektrības radīto 
enerģiju. Šis noteikums izraisītu to, ka šļirces, lancetes vai skalpeļi tiktu klasificēti kā aktīvās 
ierīces.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 4. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķu programmatūru uzskata par 
aktīvu ierīci;

svītrots

Pamatojums

Sistemātisku iemeslu dēļ teikumu „Atsevišķu programmatūru uzskata par aktīvu ierīci” no 
2. panta 1. punkta pirmās daļas 4. apakšpunkta pārvieto uz VII pielikuma 9. noteikumu.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) „vienreiz lietojama ierīce” ir ierīce, ko 
paredzēts izmantot individuālam pacientam 
vienā vienīgā procedūrā un kas ir testēta, 
un kuras atkārtota lietošana ir pierādīta 
kā neiespējama.

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

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

Pamatojums

Ražotājiem jāsniedz detalizēti dati, kas pamatotu, kādēļ medicīniska ierīce nevar tikt atkārtoti 
izmantota vai kādēļ tās atkārtota izmantošana apdraudētu pacientu/lietotāju drošumu. Ja 
ierīces atkārtota izmantošana ir objektīvi pierādīta, medicīnisko ierīci nepārstrādā. Šis 
konkrētais noteikums palīdzēs izvairīties no pārmērīgas medicīnisko ierīču marķēšanas ar 
apzīmējumu „vienreiz lietojama ierīce”, lai labāk varētu veikt pārstrādes uzraudzību.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) „vienreizējai lietošanai paredzēta 
ierīce” ir ierīce, kas ir domāta lietošanai 
vienam pacientam vienas procedūras 
laikā un kuras atkārtotas lietošanas 
neiespējamība nav pierādīta;
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Pamatojums

Paplašinot „vienreiz lietojamas ierīces” definīciju, ja nav pierādīts, ka vienreiz lietojamo 
ierīci nav iespējams lietot atkārtoti, pārstrādātājam jādod iespēja izlemt par iespēju to 
pārstrādāt, ja ir gūta pārliecība, ka tas ir droši un saskaņā ar 15. panta prasībām. Attiecīgi 
jāmaina marķējumā norādāmā informācija un lietošanas instrukcija (kā noteikts I pielikuma 
19.2. un 19.3. apakšpunktā), lai atspoguļotu ieviestās atšķirības starp „vienreiz lietojamu 
ierīci” un „vienreizējai lietošanai paredzētu ierīci”.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) „vairākkārtīgi lietojama ierīce” ir 
ierīce, kas ir lietojama atkārtoti un kam 
jāpievieno informācija par atbilstošām 
procedūrām, kas jāievēro, lai varētu to 
atkārtoti lietot, tostarp informācija par 
tīrīšanu, dezinficēšanu, iepakošanu un 
attiecīgā gadījumā arī par sterilizēšanas 
metodi ierīcēm, kurām nepieciešama 
atkārtota sterilizēšana, kā arī par 
atkārtotas lietošanas reižu skaita 
ierobežojumiem;

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku skaidrību, un atšķirībā no „vienreizējai lietošanai paredzētām 
ierīcēm”, ierīces, kuru atkārtotas lietošanas iespējamība ir pierādīta, jādefinē kā 
„vairākkārtīgi lietojamas ierīces”. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 32. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) „klīniska izvērtēšana” ir ar ierīci 
saistītu klīnisku datu novērtēšana un 
analīze, ko veic, lai pārbaudītu ierīces 
drošumu un veiktspēju, to lietojot, kā 
paredzējis ražotājs;

(32) „klīniska izvērtēšana” ir ar ierīci 
saistītu klīnisku datu novērtēšana un 
analīze, ko veic, lai pārbaudītu ierīces 
drošumu, veiktspēju un klīnisko lietderību, 
to lietojot, kā paredzējis ražotājs;
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 36.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) „veiktspēja” ir ierīces spēja sasniegt 
ražotāja iecerēto rezultātu attiecībā uz 
medicīnisko stāvokli, tostarp tehniskās 
kapacitātes un solītās klīniskās lietderības 
sasniegšana;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 37. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) „sponsors” ir persona, uzņēmums, 
iestāde vai organizācija, kas uzņemas 
atbildību par klīniska pētījuma 
ierosināšanu, pārvaldību vai finansēšanu;

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) „ierīces nepilnība” ir jebkura pētāmas 
ierīces identitātes, kvalitātes, ilgizturības, 
uzticamības, drošuma vai veiktspējas 
nepietiekamība, arī disfunkcija, lietošanas 
kļūmes vai ražotāja sniegtās informācijas 
nepietiekamība.

(40) „ierīces nepilnība” ir jebkura pētāmas 
ierīces identitātes, kvalitātes, ilgizturības, 
uzticamības, drošuma vai veiktspējas 
nepietiekamība, tostarp arī disfunkcija vai 
ražotāja sniegtās informācijas 
nepietiekamība.



PE507.987v07-00 20/80 AD\1000736LV.doc

LV

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma
vai pēc pašas iniciatīvas ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“medicīniskas ierīces” vai “medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

1. Komisija pēc pašas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
„medicīniskas ierīces” vai „medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 88. panta 
3. punktā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka dalībvalstis, lai 
noteiktu izstrādājuma, to kategorijas vai 
grupas attiecīgo tiesisko statusu, apmainās 
ar speciālajām zināšanām tādās jomās kā 
medicīniskās ierīces, in vitro diagnostikas 
medicīniskās ierīces, zāles, cilvēka audi un 
šūnas, kosmētikas līdzekļi, biocīdi, pārtika 
un, ja vajadzīgs, citi produkti.

2. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 
nosaka tiesisko statusu izstrādājumiem ar 
neskaidru statusu, pamatojoties uz ES 
daudznozaru ekspertu grupu sniegto 
atzinumu — šīs grupas veido eksperti
tādās jomās kā medicīniskās ierīces, in 
vitro diagnostikas medicīniskās ierīces, 
zāles, cilvēka audi un šūnas, kosmētikas 
līdzekļi, biocīdi un pārtika. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
88. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 29

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

2.a Komisija īstenošanas aktos, 
pamatojoties uz faktisko risku un derīgām 
zinātniskām atziņām, nosaka tādu 
izstrādājumu vai izstrādājumu grupu 
riska pakāpi, kuri sastāv no vielām vai no 
vielu kombinācijas, ko ir paredzēts pa 
ķermeņa atveri vai caur tā virsmu ievadīt 
cilvēka organismā, un kuras starpnozaru 
ekspertu grupa uzskata par medicīniskām 
ierīcēm. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, uz ko ir 
sniegta atsauce 88. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. 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

Pamatojums

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

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 

1. Komisija ir pilnvarota attiecībā uz I 
pielikumā izklāstītajām vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām, II 
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uz I pielikumā izklāstītajām vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām, 
II pielikumā izklāstīto tehnisko 
dokumentāciju vai XIII pielikumā 
aprakstīto klīnisko izvērtēšanu un klīnisko 
pēckontroli pēc laišanas tirgū pieņemt 
kopīgu tehnisku specifikāciju (KTS). KTS 
pieņem, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 88. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

pielikumā izklāstīto tehnisko 
dokumentāciju vai XIII pielikumā 
aprakstīto klīnisko izvērtēšanu un klīnisko 
pēckontroli pēc laišanas tirgū pieņemt 
kopēju tehnisku specifikāciju (KTS). KTS 
pieņem, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 88. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu atbilstību jaunākajai Regulai par Eiropas 
standartizāciju, jo īpaši tam, lai garantētu visu attiecīgo tehnisko specifikāciju klāsta 
vislabāko izmantošanu. Sk. arī grozījumu, ar kuru šajā saistībā ieviesta jauna 1.a daļa.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot 1. punktā minētos KTS, 
Komisija nedrīkst apdraudēt Eiropas 
standartizācijas sistēmas saskaņotību. 
KTS ir saskaņoti, ja tie nav pretrunā 
Eiropas standartiem, proti, ja tie attiecas 
uz jomām, kurās nav saskaņoto standartu, 
nav paredzama jaunu Eiropas standartu 
pieņemšana atbilstošā laika periodā, 
esošie standarti nav ieviesti tirgū tie ir 
morāli novecojuši, vai saskaņā ar 
vigilances vai uzraudzības datiem ir 
pierādīts, ka tie nepārprotami ir 
nepietiekami, kā arī jomās, kurās 
atbilstošā laika periodā nav paredzama 
tehnisko specifikāciju transponēšana 
Eiropas standartizācijas dokumentos.

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci ar neseno regulu par Eiropas standartizāciju un, jo īpaši, lai 
nodrošinātu visu attiecīgo tehnisko specifikāciju labāko iespējamo izmantošanu.
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Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem 1. punktā minētos KTS 
pēc apspriešanās ar MDCG, kurā piedalās 
arī Eiropas standartizācijas organizāciju 
pārstāvis.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 

Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) atbilstoši 
ierīces riska klasei un tipam iedibina un 
modernizē regulāru procedūru, ar ko 
apzina un analizē pieredzi, kas gūta 
attiecībā uz tirgū laistām vai ekspluatācijā 
nodotām ierīcēm, un veiktu visus 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus 
(turpmāk “pēc laišanas tirgū veiktās 
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plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ir izklāstīta kārtība, kā 
apkopo, reģistrē un izmeklē veselības 
aprūpes profesionāļu, pacientu vai lietotāju 
sūdzības un ziņojumus par varbūtējiem ar 
ierīci saistītiem incidentiem, uztur 
neatbilstīgo izstrādājumu un izstrādājumu 
atsaukšanas vai izņemšanas reģistru un, ja 
ierīces īpašības to attaisno, testē tirgū laisto 
ierīču paraugus. Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ietilpst XIII pielikuma 
B daļai atbilstošs pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles plāns. Ja uzskata, ka 
klīniskā pēckontrole pēc laišanas tirgū nav 
vajadzīga, to attiecīgi pamato un 
dokumentē pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā.

uzraudzības plāns”). Pēc laišanas tirgū 
veiktās uzraudzības plānā ir izklāstīta 
kārtība, kā apkopo, reģistrē, nosūta uz 
62. pantā minēto elektronisko vigilances 
sistēmu un izmeklē veselības aprūpes 
profesionāļu, pacientu vai lietotāju 
sūdzības un ziņojumus par varbūtējiem ar 
ierīci saistītiem incidentiem, uztur 
neatbilstīgo izstrādājumu un izstrādājumu 
atsaukšanas vai izņemšanas reģistru un, ja 
ierīces īpašības to attaisno, testē tirgū laisto 
ierīču paraugus. Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ietilpst XIII pielikuma 
B daļai atbilstošs pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles plāns.

Ja uzskata, ka klīniskā pēckontrole pēc 
laišanas tirgū nav vajadzīga, to attiecīgi 
pamato un dokumentē pēc laišanas tirgū 
veiktās uzraudzības plānā, un to apstiprina 
kompetentā iestāde.

Tomēr šis izņēmums neattiecas uz 
III klases medicīniskajām ierīcēm.

Pamatojums

Visiem III klases ierīču ražotājiem informāciju par incidentiem vajadzētu nosūtīt uz 
elektronisko sistēmu, lai uzlabotu medicīnisko ierīču pārraudzību. Attiecībā uz ierīcēm, kas 
atbalsta vai nodrošina dzīvību, ir būtiski svarīgi laikus noteikt nevēlamus notikumus un ierīču 
defektus, pirms no tiem cieš liels pacientu skaits. Centralizētā ziņošana ir arī svarīga 
klīniskās pieredzes automātiskas uzraudzības sistēmu veicināšanai, pacientu aprūpes vadībai 
vajadzīgu datu uzkrāšanai, kā arī jaunu ierīču salīdzināšanai ar plaši lietotiem 
izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājs nodrošina, ka ierīcei ir pievienota 
informācija, kas kādā paredzētajam 
lietotājam vai pacientam viegli saprotamā 
oficiālā Savienības valodā ir jāsniedz 

Ražotājs nodrošina, ka ierīcei ir 
pievienotas instrukcijas un drošības
informācija, kas kādā paredzētajam 
lietotājam vai pacientam viegli saprotamā
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saskaņā ar I pielikuma 19. iedaļu. Ražotāja 
sniegtās informācijas valoda(-s) var būt 
noteikta(-s) ar tās dalībvalsts tiesību 
aktiem, kurā ierīce ir darīta pieejama 
lietotājam vai pacientam.

valodā, kā to noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts, ir jāsniedz saskaņā ar I 
pielikuma 19. punktu.

Pamatojums

Pacientiem un lietotājiem informācija ir jāsniedz viņu lietotajā valodā.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja kompetentā iestāde uzskata vai tai ir 
pamats domāt, ka ierīce ir radījusi 
kaitējumu, tā nodrošina, ka iespējami 
cietušais lietotājs, lietotāja tiesību 
pārņēmējs, lietotāja veselības 
apdrošināšanas sabiedrība vai citas trešās 
puses, kuras ietekmējis lietotājam 
nodarītais kaitējums, var pieprasīt 
ražotājam pirmajā daļā minēto 
informāciju.

Pamatojums

Pastiprinātas tiesības uz informāciju novērš attiecīgās informācijas trūkuma risku kaitējuma 
nodarīšanas gadījumā.
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Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
8. pants – 10. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ražotāji noslēdz atbilstošus atbildības 
apdrošināšanas līgumus par kaitējumu, 
ko pacientiem vai lietotājiem var nodarīt 
to ražotās medicīniskās ierīces, ja iestājas 
pacienta vai lietāja nāve vai viņiem tiek 
nodarīts miesas bojājums vai ja vienas un 
tās pašas medicīniskās ierīces lietošanas 
rezultātā mirst vairāki pacienti vai lietotāji 
vai viņiem tiek nodarīti miesas bojājumi. 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka importētājs atpazīst ražotāju.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ražotājs ir atbilstošā apmērā 
apdrošinājis atbildību saskaņā ar 8. panta 
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10. punktu, ja vien pats importētājs nevar 
nodrošināt pietiekamu segumu, kas atbilst 
tādām pašām prasībām. 

Pamatojums

Importētājiem jāpārliecinās, ka ražotāji pilda savas saistības attiecībā uz apdrošināšanu. 

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai novērstu jebkādu informācijas un atbildības mazināšanu, ražotājs vai, vajadzības 
gadījumā, tā pilnvarotais pārstāvis ir vienīgais atbildīgais par koriģējošo pasākumu veikšanu 
attiecībā uz izstrādājumu. Importētājiem pašiem nebūtu jāveic koriģējoši pasākumi, bet jāveic 
šīs darbības tikai saskaņā ar ražotāju lēmumiem.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienreiz lietojamas ierīces un to 
pārstrādāšana

Vienreizējai lietošanai paredzētas ierīces 
un to pārstrādāšana

Pamatojums

Atbilstoši šā panta noteikumiem būtu jāpārstrādā tikai tādas ierīces, kuru pārstrādes 
neiespējamība nav uzskatāmi pierādīta.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vienreizējai lietošanai paredzētas ierīces, 
drīkst veikt tikai tādu pārstrādāšanu, kas 
saskaņā ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem uzskatāma par drošu. 

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai nodrošinātu vienreiz lietojamu 
medicīnisku ierīču drošu pārstrādāšanu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
praktiskas pamatnostādnes un ES 
standartus, kas garantē vismaz tāda paša 
līmeņa drošumu un veiktspēju kā 
sākotnējā ierīce. Tā rīkojoties, Komisija 
nodrošina, ka šie standarti atbilst 
jaunākajām zinātniskajām atziņām, 
attiecīgajiem ISO standartiem vai citiem 
starptautiskiem tehniskiem standartiem, 
ko pieņēmušas atzītas starptautiskas 
standartizācijas organizācijas, ar 
nosacījumu, ka šie starptautiskie standarti 
spēj panākt vismaz tādu pašu drošuma un 
veiktspējas līmeni kā ISO standarti.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
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pārbaudes procedūru, kas minēta 
88. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darīt pieejamas pārstrādātas vienreiz 
lietojamas ierīces.

(b) darīt pieejamas pārstrādātas 
vienreizējai lietošanai paredzētas ierīces.

Grozījums Nr. 51

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

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

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

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo prasību neattiecina uz šādiem 
implantiem: šuvēm, saspraudēm, zobu 
protēzēm, skrūvēm un plāksnēm.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 
regulāri atjaunina to implantējamo ierīču 
sarakstu, uz kurām šo prasību neattiecina. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
88. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 54

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

(ca) īss ierīces parametru apraksts, tostarp 
izmantotie materiāli;

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) iespējamos nelabvēlīgos notikumus, 
kas varētu rasties saskaņā ar klīniskā 
izvērtējuma un izmeklēšanas rezultātā 
iegūtajiem datiem.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Kā galvenais līdzeklis, kas liecina par atbilstību tiesību aktiem, atbilstības deklarācija ir 
būtiska likumdošanas aktu sastāvdaļa, un tādēļ saskaņā ar Līguma 290. pantu to nevar 
mainīt, izmantojot deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Vārds „būtiskas” var izraisīt faktu atšķirīgu interpretāciju un, pamatojoties uz tā neskaidrību, 
prasības nesaskanīgu ieviešanu. Mainot veiktspējas vai drošuma īpašības, ierīce jebkurā 
gadījumā ir jāklasificē kā jauna medicīniskā ierīce.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Fiziska vai juridiska persona, kas tirgū 
dara pieejamu preci, kura īpaši paredzēta, 
lai aizstātu tai identisku vai līdzīgu 
defektīvu vai nolietotu kādas ierīces 
neatņemamu detaļu vai komponentu, bez 
ierīces veiktspējas vai drošuma īpašību 
būtiskas mainīšanas uzturot vai atjaunojot 
tās funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju. 
Ja prece ir daļa no implantējamas ierīces, 
fiziskā vai juridiskā persona, kas šo preci 
piedāvā tirgū, sadarbojas ar ierīces 
ražotāju, lai nodrošinātu tās saderību ar 
ierīces funkcionālo daļu, lai novērstu 
nepieciešamību mainīt visu ierīci un tās 
ietekmi uz pacienta drošību. Pamatojoši 
pierādījumi tiek turēti pieejami dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.



PE507.987v07-00 34/80 AD\1000736LV.doc

LV

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tādu preci, kas konkrēti ir paredzēta, lai 
aizstātu kādas ierīces detaļu vai 
komponentu, un kas maina ierīces 
veiktspējas vai drošuma īpašības, uzskata 
par ierīci, un tā atbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām.

Pamatojums

Vārda „būtiski” dēļ faktus var interpretēt atšķirīgi un, pamatojoties uz tā neskaidrību, 
prasības var izpildīt nesaskanīgi. Veiktspējas vai drošuma īpašību mainīšanas gadījumā 
prece jebkurā gadījumā jāklasificē kā jauna medicīniskā ierīce.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Fiziska vai juridiska persona, kas 
atjauno ierīci saskaņā ar ierīces ražotāja 
paredzētiem noteikumiem, nodrošina, ka 
atjaunošana nemazina ierīces drošumu 
un veiktspēju.

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Fizisku vai juridisku personu, kas vai 
nu bez ierīces ražotāja paredzētiem 
noteikumiem, vai šādus noteikumus 
ignorējot vai pārkāpjot, atjauno ierīci, lai 
to padarītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai ES, uzskata par atjaunotās 



AD\1000736LV.doc 35/80 PE507.987v07-00

LV

ierīces ražotāju, un tas uzņemas 
pienākumus, kas ar šo regulu noteikti 
ražotājiem.

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a To atjaunina ar rezultātiem, kas 
sniegti XIII pielikuma B daļas 3. punktā 
minētajā pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles izvērtējuma 
ziņojumā.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
24. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) likumīgās intereses attiecībā uz 
komerciāli sensitīvas informācijas 
aizsardzību;

(b) likumīgās intereses attiecībā uz 
komerciāli sensitīvas informācijas 
aizsardzību, ar nosacījumu, ka tās 
neapdraud sabiedrības veselības 
aizsardzību;

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) saderību ar citām izsekojamības 
sistēmām, ko izmanto medicīnisko ierīču 
jomā ieinteresētās personas. 
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pirms ierīci, kas nav pēc pasūtījuma 
izgatavota ierīce vai pētāma ierīce, laiž 
tirgū, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 
elektroniskajā sistēmā iesniedz 1. punktā 
minēto informāciju. Tiek nodrošināts, ka 
papildus reģistrācijai ES līmenī nevar 
pieprasīt valsts līmeņa reģistrāciju 
atsevišķās dalībvalstīs.

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka papildus reģistrācijai ES nevar pieprasīt reģistrāciju atsevišķās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ražotāja pēc laišanas tirgū veiktajai klīniskajai pēckontrolei jābūt pārredzamai no veselības 
profesionāļu un pacientu viedokļa, lai to varētu rūpīgi pārbaudīt. Šīs pēckontroles rezultātus 
varētu iekļaut publiskajos drošības un veiktspējas informācijas kopsavilkumos. 

Šim dokumentam vajadzētu būt publiski pieejamam un sagatavotam valodā, kas ir viegli 
saprotama lietotājiem/pacientiem un veselības aprūpes profesionāļiem. 

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Dalībvalstis Komisiju un citas 
dalībvalstis informē par savām atbilstības 
novērtēšanas institūciju novērtēšanas, 
iecelšanas un paziņošanas procedūrām un 
paziņoto institūciju pārraudzības 
procedūrām, kā arī par jebkuriem šo 
procedūru grozījumiem. Pamatojoties uz 
šo informācijas un dalībvalstīs iedibinātās 
paraugprakses apmaiņu, Komisija divu 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
izstrādā atbilstības novērtēšanas 
institūciju analīzes, izraudzīšanās un to 
informēšanas procedūru pamatnostādnes 
un to paziņoto institūciju pārraudzības 
procedūru pamatnostādnes, kas jāveic 
attiecīgajām valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņotās institūcijas atbilst tādām 
organizatoriskām un vispārīgām prasībām 
un tādām prasībām attiecībā uz kvalitātes 
pārvaldību, resursiem un procesiem, kas 
nodrošina, ka tiek izpildīti uzdevumi, kuru 
veikšanai tās saskaņā ar šo Regulu ir 

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

ieceltas. Paziņotajām institūcijām izvirzītās 
prasības ir izklāstītas VI pielikumā. 

Pamatojums

Lai ieviestu vienādas prasības paziņotajām iestādēm visās dalībvalstīs un nodrošinātu 
taisnīgus un vienādus nosacījumus, jāsvītro vārds „minimums”.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Apakšlīgumus var slēgt tikai konkrētu 
uzdevumu veikšanai saistībā ar atbilstības 
novērtēšanu, un nepieciešamību slēgt 
apakšlīgumus, lai veiktu šādus 
uzdevumus, pienācīgi pamato valsts 
iestādei.

Grozījums Nr. 71

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



AD\1000736LV.doc 39/80 PE507.987v07-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Uz visām pieteikumu iesniegušās 
atbilstības novērtēšanas institūcijas 
filiālēm, kas ir iesaistītas atbilstības 
novērtēšanas procesā, jo īpaši tām, kas 
atrodas trešās valstīs, attiecas paziņošanas 
pieteikuma mehānisms un šā pieteikuma 
novērtēšana, kā aprakstīti 32. pantā.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis drīkst paziņot tikai tādas 
atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas 
atbilst VI pielikuma prasībām un kas ir 
bijušas sekmīgas sākotnējā novērtējumā, 
kuru veikusi apvienotā novērtēšanas 
grupa saskaņā ar 32. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Paziņojumā vajadzības gadījumā būtu jānorāda, kādas klases medicīniskās ierīces 
paziņotajām iestādēm ir atļauts novērtēt. Dažas augsta riska medicīniskās ierīces būtu 
jānovērtē tikai tādām paziņotajām iestādēm, kas atbilst īpašām prasībām, kuras EK 
paredzējusi, pieņemot īstenošanas aktu.
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Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt 
kodu un attiecīgo ierīču tipu sarakstu, ar 
kuru tiek definēts paziņoto institūciju 
iecelšanas tvērums, ko dalībvalstis norāda 
savā paziņojumā. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 88. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt 
kodu un attiecīgo ierīču riska klašu un tipu 
sarakstu, ar kuru tiek definēts paziņoto 
institūciju iecelšanas tvērums, ko 
dalībvalstis norāda savā paziņojumā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 88. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 76

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

1. Komisija izmeklē visus gadījumus, par 
kuriem tai darītas zināmas bažas, vai kāda 
paziņotā institūcija joprojām pilda 
VI pielikuma prasības vai tai noteiktos 
pienākumus. Šādu izmeklēšanu tā var sākt 
arī pēc savas iniciatīvas.

1. Komisija izmeklē visus gadījumus, par 
kuriem tai darītas zināmas bažas, vai kāda 
paziņotā institūcija joprojām pilda 
VI pielikuma prasības vai tai noteiktos 
pienākumus. Šādu izmeklēšanu tā var sākt 
arī pēc savas iniciatīvas, cita starpā 
apvienotajai novērtēšanas grupai, kuras 
sastāvs atbilst 32. panta 3. punktā 
minētajiem nosacījumiem, veicot 
nepieteiktu inspekciju paziņotajā 
institūcijā.

Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vismaz 14 dienas pirms jebkāda lēmuma 
pieņemšanas kompetentā iestāde par 
paredzamo lēmumu informē MDCG un 
Komisiju. Galīgo lēmumu dara publiski 
pieejamu Eudamed.

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Regulas 41. panta pašreizējā redakcijā nav ietverta skaidra procedūra gadījumos, ja dažādas 
kompetentās iestādes atšķirīgi novērtē medicīniskās ierīces. Šādos gadījumos Komisija 
pieņem galīgo lēmumu par īpaša noteikuma piemērošanu attiecībā uz konkrēto ierīci, lai 
nodrošinātu vienotu piemērošanu Eiropas mērogā.

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Attiecībā uz III klases ierīcēm var nepietikt ar atbilstības novērtējumu, pamatojoties uz 
visaptverošas kvalitātes nodrošināšanu un konstrukcijas pārbaudi. Ieviešot ES tipa pārbaudi 
kā obligātu procedūru, tiek stiprināta medicīnisko ierīču („praktiskā izstrādājuma”) ar 
izstrādājumu saistītās pārbaudes pieeja.

Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija ar īstenošanas aktiem var
konkretizēt kārtību un procedurālos 

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

nodrošinātu, ka paziņotās institūcijas 
saskaņoti piemēro atbilstības novērtēšanas 
procedūras ikvienā no šādiem aspektiem:

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
42. pants – 10. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Regulas VIII pielikuma 4.4. apakšpunktā paredzēto nepieteikto inspekciju skaits ir skaidri 
jādefinē, lai stiprinātu nepieciešamo kontroli un visās dalībvalstīs nodrošinātu nepieteikto 
inspekciju vienādu līmeni un biežumu. Tāpēc nepieteiktās inspekcijas jāveic vismaz vienu reizi 
sertifikācijas ciklā attiecībā uz katru ražotāju un ģenērisko ierīču grupu. Pamatojoties uz šā 
instrumenta ļoti svarīgo nozīmi, nepieteikto inspekciju tvērums un procedūras jānorāda pašā 
regulā, nevis tādos mazāk svarīgos noteikumos kā īstenošanas akts.

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Nepieteiktās inspekcijas to rakstura 
un vēriena ziņā var uzskatīt par 
regulārām inspekcijām, un uzņēmējiem 
tiek segtas to radītās izmaksas, ja šo 
nepieteikto inspekciju laikā nav 
reģistrētas nozīmīgas neatbilstības. 
Pieprasot nepieteiktas inspekcijas un tās 
īstenojot, vienmēr jāņem vērā 
proporcionalitātes princips, pievēršot 
pienācīgu uzmanību jo īpaši katra 
atsevišķa izstrādājuma iespējamajam 
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radītajam apdraudējumam.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
42. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Atbilstības novērtējuma procedūru apraksts ir būtisks šā tiesību akta elements, un tādēļ 
saskaņā ar Līguma 290. pantu to nevar mainīt, izmantojot deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Noteikums ir jāprecizē, lai novērstu interpretāciju atšķirības.

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
44. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteiktu atbilstības novērtējumu 
izskatīšanas mehānisms

MDCG sniegtais zinātniskais novērtējums

Pamatojums

 ES līmeņa novērtējums būtu jāparedz un jāpadara regulārs attiecībā uz novatoriskām 
medicīniskajām ierīcēm. Šim novērtējumam vajadzētu būt saistošam, lai novērstu to, ka tam ir 
tikai konsultēšanās statuss. Līdz ar to negatīva novērtējuma gadījumā ierīces netiktu 
sertificētas un laistas tirgū. Kad būs uzkrāta pieredze, Komisijai, saņemot ekspertu grupu 
atbalstu, būtu jāpieņem pamatnostādnes un kopējās tehniskās specifikācijas, ko īstenotu 
ražotāji, un tās jādara zināmas struktūrām, kas atbild par klīnisko izvērtējumu un pēc 
laišanas tirgū veikto pēckontroli; tas pakāpeniski samazinātu Eiropas izvērtējuma 
mehānismu, aprobežojot to ar pirmās klases un novatoriskām ierīcēm.

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz implantējamām ierīcēm, 
kas klasificētas III klasē, paziņotā 
institūcija pirms atbilstības sertifikāta 
izsniegšanas pieprasa MDCG sniegtu 
zinātnisko novērtējumu par klīnisko 
izvērtējumu un pēc laišanas tirgū veikto 
klīnisko pēckontroli. 
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(MDCG).
Neatkarīgi no 44. panta 1. punkta pirmās 
daļas šī prasība neattiecas uz ierīcēm, 
kuru 6. un 7. pantā minētās specifikācijas 
ir publicētas attiecībā uz klīnisko 
izvērtējumu un pēc laišanas tirgū veikto 
klīnisko pēckontroli, un ierīcēm, kuru 
sertifikācijas pieteikuma mērķis ir tikai 
papildināt vai atjaunināt esošos 
sertifikātus.

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vēlākais 45 dienas pēc XIII pielikuma 
A daļā minētā klīniskā izvērtējuma 
ziņojuma iesniegšanas MDCG paziņo 
sava zinātniskā novērtējuma rezultātu, 
tostarp XIV pielikumā minēto klīnisko 
pētījumu rezultātus, XIII pielikuma 
B daļā norādīto pēc laišanas tirgū veikto 
klīnisko pēckontroli, I pielikuma 
19. punkta 3. apakšpunktā minēto 
lietošanas pamācības projektu un 
26. pantā minēto drošuma un klīniskās 
veiktspējas kopsavilkuma projektu, un ar 
XIII pielikumu saistīto tehnisko 
dokumentāciju. Šajā laikposmā un 
vēlākais 45 dienas pēc minēto dokumentu 
iesniegšanas MDCG var pieprasīt iesniegt 
papildu informāciju, kas nepieciešama 
zinātniskajam novērtējumam. Līdz 
papildu informācijas iesniegšanai minēto 
45 dienu laikposmu pārtrauc. Turpmākie 
MDCG papildu informācijas pieprasījumi 
neaptur laikposmu, kurā MDCG jāsniedz 
zinātniskais novērtējums.

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Labvēlīga zinātniskā novērtējuma 
gadījumā paziņotā institūcija var turpināt 
sertifikācijas procesu. Tomēr, ja labvēlīga 
zinātniska novērtējuma priekšnoteikums 
ir īpašu pasākumu piemērošana 
(piemēram, pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles plāna pielāgošana 
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atbilstības novērtējumu. Šo informāciju 
Komisija tūlīt nosūta MDCG. 

vai sertifikācija ar laika ierobežojumu), 
paziņotā institūcija izsniedz atbilstības 
sertifikātu tikai ar nosacījumu, ka šie 
pasākumi ir izpildīti.
Nelabvēlīga zinātniskā novērtējuma 
gadījumā paziņotā institūcija neizsniedz 
atbilstības sertifikātu. Tomēr paziņotā 
institūcija var iesniegt jaunu informāciju, 
atbildot uz MDCG zinātniskajā 
novērtējumā iekļauto paskaidrojumu. 
Pēc ražotāja pieprasījuma Komisija 
organizē uzklausīšanu, kurā var apspriest 
nelabvēlīga zinātniskā novērtējuma 
zinātnisko pamatojumu un jebkādu 
darbību, kuru ražotājs var veikt, vai datus, 
kurus var iesniegt, lai kliedētu MDCG 
bažas.

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tehnoloģiskais jaunievedums vai jauna 
terapeitiskā metode, kas var būtiski 
ietekmēt klīnisko praksi vai sabiedrības 
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veselību; 

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants

Paziņojums pirms laišanas tirgū

1. Paziņotās institūcijas nosūta Komisijai 
paziņojumus par pieteikumiem uz tādu 
ierīču atbilstības novērtēšanu, kas ir 
klasificētas kā III klases ierīces, bet 
neinformē par pieteikumiem papildināt 
vai atjaunināt izsniegtos sertifikātus. Šiem 
paziņojumiem pievieno I pielikuma 
19.3. apakšpunktā minēto lietošanas 
pamācības projektu un 26. pantā minētā 
drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkuma projektu. Šajos 
paziņojumos paziņotā institūcija min 
aptuveno dienu, līdz kurai atbilstības 
novērtējumiem ir jābūt paveiktiem. 
Komisija nekavējoties MDCG nosūta 
paziņojumu un klāt pievienotos 
dokumentus .
2. Komisijai ir tiesības pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 89. pantu, lai 
paplašinātu to ierīču darbības jomu, par 
kurām jāpaziņo, pirms tās laiž tirgū, kā
tas ir noteikts 1. punktā. 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
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49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja uzskata, ka pierādījumu par atbilstību 
vispārīgām drošuma un veiktspējas 
prasībām nav lietderīgi pamatot ar 
klīniskiem datiem, jebkādu šādu izņēmumu 
pietiekami pamato, balstoties uz ražotāja 
riska pārvaldības rezultātiem un ņemot 
vērā ierīces un cilvēka ķermeņa 
mijiedarbības īpatnības, paredzēto klīnisko 
sniegumu un ražotāja apgalvojumus. 
Regulas II pielikumā minētajā tehniskajā 
dokumentācijā ir pienācīgi jāpamato, ka 
atbilstību vispārīgām drošuma un 
veiktspējas prasībām ir pietiekami pierādīt 
tikai ar preklīnisku pārbaudes metožu 
rezultātiem, arī ar veiktspējas izvērtējumu, 
ražojuma pārbaudes testu un preklīnisko 
izvērtējumu.

3. Attiecībā uz ierīcēm, kas nav III klases 
ierīces, — ja uzskata, ka pierādījumu par 
atbilstību vispārīgām drošuma un 
veiktspējas prasībām nav lietderīgi pamatot 
ar klīniskiem datiem, jebkādu šādu 
izņēmumu pietiekami pamato, balstoties uz 
ražotāja riska pārvaldības rezultātiem un 
ņemot vērā ierīces un cilvēka ķermeņa 
mijiedarbības īpatnības, paredzēto klīnisko 
sniegumu un ražotāja apgalvojumus. 
Regulas II pielikumā minētajā tehniskajā 
dokumentācijā ir pienācīgi jāpamato, ka 
atbilstību vispārīgām drošuma un 
veiktspējas prasībām ir pietiekami pierādīt 
tikai ar preklīnisku pārbaudes metožu 
rezultātiem, arī ar veiktspējas izvērtējumu, 
ražojuma pārbaudes testu un preklīnisko 
izvērtējumu. 

Kompetentā iestāde apstiprina izņēmumu 
pierādīt atbilstības vispārīgām drošības un 
veiktspējas prasībām, pamatojoties uz 
pirmajā daļā minētajiem klīniskiem 
datiem.

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai novērstu tiesiskas nepilnības, kuru dēļ būtu iespējams izvairīties no 
klīniskajiem izvērtējumiem, jo īpaši attiecībā uz augsta riska ierīcēm.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
49. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz III klases ierīcēm un 
implantējamām ierīcēm, 26. panta 
1. punktā minēto drošības un klīniskās 
veiktspējas kopsavilkumu atjaunina 
vismaz reizi gadā, sagatavojot klīniskā 
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izvērtējuma ziņojumus.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz klīniskajiem pētījumiem, ja tie tiek 
veikti vienā vai vairākos turpmāk 
minētajos nolūkos, attiecina 50.–60. pantu 
un XIV pielikumu:

1. Uz klīniskajiem pētījumiem attiecina 
50.–60. pantu un XIV pielikumu 
neatkarīgi no tā, vai tos veic medicīniskās 
ierīces laišanas tirgū nolūkā vai veicot pēc 
laišanas tirgū pētījumu, — ja tie tiek 
veikti vienā vai vairākos turpmāk 
minētajos nolūkos:

Pamatojums

Ir jānodrošina vienāds kvalitātes standartu un ētisko principu līmenis.

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, ka personām, kas 
novērtē pieteikumu, nav interešu konfliktu 
un ka tās nav atkarīgas no sponsora, no 
iestādes(-ēm), kura(-s) ir pētījuma norises 
vieta(-s), un no attiecīgajiem pētniekiem, 
kā arī ir brīvas no jebkādas citas nevēlamas 
ietekmes. Dalībvalstis nodrošina, lai 
novērtējumu veiktu optimāls skaits 
personu, kuriem visiem kopā ir 
nepieciešamā kvalifikācija un pieredze. 
Novērtējot ņem vērā vismaz vienas tādas 
personas viedokli, kuras galvenā interešu 
sfēra nav saistīta ar zinātni. Ņem vērā 
vismaz viena pacienta viedokli. Klīniskā 
pētījuma veikšanu uzrauga attiecīgā 
ētikas komiteja.



PE507.987v07-00 52/80 AD\1000736LV.doc

LV

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) komerciāli sensitīvas informācijas 
aizsargāšana;

(b) komerciāli sensitīvas informācijas 
aizsargāšana; datus par nevēlamiem 
notikumiem un datus par drošību 
neuzskata par sensitīvu informāciju;

Grozījums Nr. 99

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) klīniskā pētījuma ziņojumu, kas 
minēts XIV pielikumā.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 
sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
sakarā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [../..] 
[..] pantu. Izņemot 52. pantā un 53. panta 
1. punktā minēto informāciju, kas ir 
publiski pieejama, elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija ir 
pieejama tikai dalībvalstīm un Komisijai. 
XIV pielikumā (2.7. apakšpunktā) minētā 
pētījuma laikā iegūtos klīniskos datus pēc 
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pieprasījuma 20 dienu laikā dara zināmus 
veselības aprūpes profesionāļiem un 
neatkarīgām medicīnas sabiedrībām. Var 
tikt lūgts noslēgt nolīgumu par klīnisko 
datu neizpaušanu.

Pamatojums

Grozījums izdarīts pārredzamības un sabiedrības veselības aizsardzības nolūkos. Nav iemesla 
sabiedrībai un neatkarīgiem zinātniekiem neļaut piekļūt datiem par klīniskiem nevēlamiem 
notikumiem.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus tehnisko 
prasību un parametru noteikšanai, lai 
būtu iespējama sadarbspēja ar ES datubāzi, 
ko izmanto sakarā ar klīniskajiem 
izmēģinājumiem ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm un kas izveidota saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. [../..].

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmajā punktā minētos grozījumus 
sponsors var īstenot ne agrāk kā 30 dienas 
pēc paziņošanas, ja vien attiecīgā 
dalībvalsts sponsoram nav paziņojusi savu 
noraidījumu, pamatojoties uz sabiedriskās 
veselības, pacientu drošības vai 

2. Pirmajā punktā minētos grozījumus 
sponsors var īstenot ne agrāk kā 30 dienas 
pēc paziņošanas, ja vien attiecīgā 
dalībvalsts sponsoram nav paziņojusi savu 
pienācīgi pamatoto noraidījumu.
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sabiedriskās politikas apsvērumiem.

Pamatojums

Ierobežojot noraidījuma iemeslus, kā ierosināts oriģinālā, nozīmētu kļūdaini neiekļaut tādus 
aspektus kā dati, kas nav pietiekami atbilstīgi vai ticami, un citus ētiskus apsvērumus.
Sponsoru ierosinātajām izmaiņām klīniskajos pētījumos nebūtu komercinterešu dēļ jāmazina 
zinātnisko vai ētisko normu ievērošana.

Grozījums Nr. 103

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts sponsora pieprasījumu 
būtiski mainīt klīnisko pētījumu novērtē 
saskaņā ar 51. panta 6. punktu.

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts klīniska pētījuma 
izdarīšanu ir atteikusi, apturējusi vai 
izbeigusi, vai arī ir pieprasījusi klīnisku 
pētījumu būtiski grozīt vai uz laiku apturēt, 
vai ja sponsors tai paziņojis, ka klīnisks 
pētījums tiek priekšlaikus izbeigts drošības 
apsvērumu dēļ, šī dalībvalsts savu lēmumu 
un tā pamatojumu ar 53. pantā minētās 
elektroniskās sistēmas starpniecību paziņo 
visām dalībvalstīm un Komisijai.

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

Grozījums Nr. 105

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja pētījums notiek vairākās dalībvalstīs, 
sponsors visām attiecīgajām dalībvalstīm 
paziņo par klīniska pētījuma priekšlaicīgu 
apturēšanu vienā dalībvalstī un kopējām 
beigām. Šo paziņojumu sniedz 15 dienu 
laikā no klīniskā pētījuma beigām vienā 
vai vairākās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Šādi dati jau ir pieejami sponsoram, un tos paziņo dalībvalstīm pienācīgas statistiskās 
kontroles nolūkā.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
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58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vienotajā pieteikumā sponsors vienu 
no attiecīgajām dalībvalstīm ierosina par 
koordinētāju dalībvalsti. Ja minētā 
dalībvalsts nevēlas būt par koordinētāju 
dalībvalsti, pēc vienotā pieteikuma 
iesniegšanas tā sešu dienu laikā vienojas
ar citu attiecīgo dalībvalsti, ka 
koordinētāja dalībvalsts būs pēdējā. Ja 
neviena cita dalībvalsts nepiekrīt būt par
koordinētāju dalībvalsti, par koordinētāju 
dalībvalsti kļūst sponsora ierosinātā 
dalībvalsts. Ja par koordinētāju dalībvalsti 
kļūst nevis sponsora ierosinātā 
dalībvalsts, bet cita dalībvalsts, 51. panta 
2. punktā minētā laikposma sākuma diena 
ir diena pēc dienas, kad dota piekrišana.

2. Attiecīgās dalībvalstis sešu dienu laikā 
pēc vienotā pieteikuma iesniegšanas 
vienojas par to, kura dalībvalsts būs 
koordinētāja dalībvalsts. Dalībvalstis un 
Komisija MDCG kompetences ietvaros 
vienojas par skaidriem noteikumiem, kā 
izraudzīties koordinētāju dalībvalsti.

Pamatojums

Komisijas tekstā ierosinātais risinājums ļauj sponsoriem izvēlēties tās kompetentās iestādes, 
kuras piemēro mazāk stingrus kritērijus, kuru resursi ir mazāki vai kuras ir pārslogotas ar 
lielu pieprasījumu skaitu, kas mazina tādu ierosināto klīnisko pētījumu apstiprinājuma 
pareizību, kas ir izteikts ar klusējot paustu piekrišanu. Jau ierosinātā MDCG saskaņā ar tās 
uzdevumiem, kas izklāstīti 80. pantā, varētu izveidot  koordinētājas dalībvalsts noteikšanas 
kārtību.

Grozījums Nr. 108

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Attiecībā uz klīnisku pētījumu, kuram 
sponsors ir izmantojis 58. pantā minēto 
vienoto pieteikumu, sponsors ar 53. pantā 
minētās elektroniskās sistēmas starpniecību 
paziņo jebkuru no 2. punktā minētajiem 
notikumiem. Pēc saņemšanas šo ziņojumu 
elektroniski nosūta visām attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Attiecībā uz klīnisku pētījumu, kuram 
sponsors ir izmantojis 58. pantā minēto 
vienoto pieteikumu, sponsors ar 53. pantā 
minētās elektroniskās sistēmas starpniecību 
paziņo jebkuru no 1. un 2. punktā 
minētajiem notikumiem. Pēc saņemšanas 
šo ziņojumu elektroniski nosūta visām 
attiecīgajām dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ziņojot par incidentiem un operatīviem koriģējošiem drošuma pasākumiem, būtu jāpiemin ne 
tikai nopietni incidenti, bet visi incidenti un, paplašinot 2. panta 43. punktā ietverto incidenta 
definīciju, jāiekļauj nevēlamas blaknes.

Grozījums Nr. 110

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
61. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis savstarpēji saskaņoti izstrādā 
veselības aprūpes speciālistiem, lietotājiem 
un pacientiem paredzētas interneta 
standartveidlapas ziņošanai par nopietniem 
incidentiem. Dalībvalstis piedāvā veselības 
aprūpes profesionāļiem, lietotājiem un 
pacientiem arī citus veidus, kā viņi valstu 
kompetentajām iestādēm varētu ziņot par 
varbūtējiem incidentiem. 

Pamatojums

Tas varētu radīt ierobežojumu dažiem pacientiem un lietotājiem, kam var nebūt pieeja 
internetam vai nepieciešamā pieredze šādu līdzekļu lietošanā. Tāpēc valstu iestādēm ir 
jāparedz arī citi ziņošanas veidi.

Grozījums Nr. 112

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis un Komisija attīsta un 
nodrošina valstu reģistru un 62. pantā 
minētās elektroniskās vigilances sistēmu 
sadarbspēju, lai garantētu datu 
automātisku ievadi sistēmā, vienlaikus 
novēršot reģistru pārklāšanos.

Pamatojums

Ar augstas kvalitātes reģistriem, kas paredzēti lielam skaitam iedzīvotāju, tiks novērsta 
reģistru sadrumstalotība un varēs gūt atbilstīgāku priekšstatu par medicīnisko ierīču drošumu 
un efektivitāti.

Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Elektroniskās sistēmas apkopotā un 
apstrādātā informācija ir pieejama 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai, paziņotajām institūcijām un, 
neskarot intelektuālā īpašuma un 
komerciāli sensitīvas infromācijas 
aizsardzību, — arī veselības aprūpes 
profesionāļiem un neatkarīgām medicīnas 
sabiedrībām, un ražotājiem tajā mērā, 
kādā tā attiecas uz informāciju par to 
ražotajām ierīcēm. Regulas 62. panta 
1. punkta no a) līdz e) apakšpunktam 
minētos datus neuzskata par 
konfidenciālu komercinformāciju, ja 
MDCG nesniedz pretēju atzinumu.

Pamatojums

Lai saglabātu sistēmas pārredzamību un neatkarīgi zinātnieki un profesionālas medicīnas 
darbinieku organizācijas varētu veikt analīzi, būtiska ir piekļuve klīniskiem datiem. Šādi 
klīniski dati nav saistīti ar intelektuālo īpašumu vai komerciāli sensitīvu informāciju.

Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
62. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Regulas 62. panta 5. punktā minētos 
ziņojumus un informāciju par attiecīgo 
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ierīci elektroniskā sistēmā arī automātiski 
nodod paziņotajai institūcijai, kas 
izsniegusi sertifikātu saskaņā ar 
45. pantu.

Pamatojums

Paziņoto institūciju integrācija tirgus uzraudzības iestāžu informācijas apmaiņā ir 
jāpaplašina un skaidri jānosaka. Paziņotajām institūcijām, automatizētu un saskaņotu saziņas 
procedūru ietvaros jo īpaši ir vajadzīga konsolidēta informācija, lai konstatētu attīstības 
tendences, nekavējoties ņemtu vērā jaunu informāciju un uzreiz pienācīgi reaģētu dažādās 
situācijās un incidentu gadījumos.

Grozījums Nr. 116

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tiek nodrošināts, ka papildus 
ziņošanai ES līmenī nevar pieprasīt valsts 
līmeņa ziņošanu atsevišķās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ziņojumi elektroniskajā sistēmā būtu jāsniedz jebkurā gadījumā, jo īpaši tāpēc, lai 
nodrošinātu visas informācijas apriti.
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Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
63.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

63.a pants
Periodiski atjaunināti drošuma ziņojumi

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



PE507.987v07-00 62/80 AD\1000736LV.doc

LV

gadījumā paziņotā institūcija atļauju 
attiecīgi saglabā, groza, aptur vai atzīst 
par nederīgu.

Pamatojums

Vigilances sistēmas ietvaros ir svarīgi ieviest pienākumu ražotājiem periodiski ziņot par 
III klases medicīnisko ierīču drošības datiem un tirdzniecības apjomiem.

Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm nebūtu jāpamato neviena inspekcija.

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
67. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nepieteiktās inspekcijas to rakstura 
un vēriena ziņā var uzskatīt par 
regulārām inspekcijām, un uzņēmējiem 
tiek segtas to radītās izmaksas, ja šo 
nepieteikto inspekciju laikā nav 
reģistrētas nozīmīgas neatbilstības. 
Pieprasot nepieteiktas inspekcijas un tās 
īstenojot, vienmēr jāņem vērā 
proporcionalitātes princips, pievēršot 
pienācīgu uzmanību jo īpaši katra 
atsevišķa izstrādājuma iespējamajam 
radītajam apdraudējumam.

Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums
67. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Ja ierīces tiek ieviestas ES tirgū, dalībvalstu kompetento iestāžu pārbaudēm vajadzētu būt 
iespējamām arī trešās valstīs esošās telpās.

Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
67. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Pēc katras pārbaudes, kā minēts 
1. punktā, attiecīgā kompetentā iestāde 
ziņo pārbaudītajam uzņēmējam par 
regulas ievērošanas līmeni. Kompetentā 
iestāde pirms ziņojuma pieņemšanas 
nodrošina pārbaudītajam uzņēmējam 
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iespēju sniegt atsauksmes. 

Pamatojums

Ir svarīgi, lai inspicētā vienība būtu informēta par inspekcijas rezultātiem un tai būtu iespēja 
izteikt komentārus.

Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
67. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Ja tiktu izstrādātas vadlīnijas, veidotos saskaņota pieeja kontroles pasākumiem Savienībā.

Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
78. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Svarīgi saglabāt ieinteresēto personu dialoga grupu, lai ļautu pacientiem, veselības aprūpes 
profesionāļiem un nozarei sazināties ar regulatoriem.
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Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
80. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar 44. pantu.

Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants 
Zinātniskā padomdevēja padome

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

Pamatojums

Regulas 44. pantā paredzētajam MDCG klīniskā izvērtējuma zinātniskajam novērtējumam 
būtu jāpamatojas uz ekspertu padomes atzinumiem. Šie eksperti sekmē to vadlīniju un kopējo 
tehnisko specifikāciju izstrādi, kas adresētas ražotājiem un akreditētajām iestādēm, kuras veic 
klīniskos izvērtējumus un pēckontroli pēc laišanas tirgū, lai saskaņotu prakses veidus.

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. MDCG locekļiem, MDCG 
konsultatīvajām ekspertu grupām un ES 
references laboratoriju darbiniekiem nav 
tādu finansiālu interešu vai citu interešu 
medicīnisko ierīču nozarē, kas varētu skart 
to neitralitāti. Tie apņemas rīkoties 
sabiedrības interesēs un rīkoties neatkarīgi. 
Tie deklarē jebkādas tiešas vai netiešas 
intereses, kas tiem var būt medicīnisko 
ierīču nozarē un, stāvoklim attiecīgi 
mainoties, šo deklarāciju atjaunina. 
Interešu deklarāciju publicē Eiropas 
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pārstāvjiem, kas piedalās MDCG 
apakšgrupās.

Komisijas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
82.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

82.a pants
Zinātniskas konsultācijas

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

Pamatojums

Šai konsultācijai būtu īpaši jāpalīdz ražotājiem veikt klīnisko izvērtējumu saskaņā ar Eiropas 
ekspertu grupas sasniegto tehnisko līmeni un jaunākajiem ieteikumiem.

Grozījums Nr. 130

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) attiecīgos gadījumos dažādu ražotāju 
ražoto tādu ierīču fiziskajai saderībai, 
kuras sastāv no vairāk kā vienas 
implantējamas daļas;

Grozījums Nr. 131

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AD\1000736LV.doc 69/80 PE507.987v07-00

LV

sistēmai, un vielām, kurām piemīt īpašība 
radīt endokrinoloģiskās sistēmas 
traucējumus un par kurām ir zinātniski 
pierādījumi, ka tās var nopietni ietekmēt 
cilvēku veselību, un kuras ir identificētas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), 59. pantā 
izklāstīto procedūru.

gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
pakāpeniski izņem no lietošanas, izņemot 
gadījumu, ja citas, drošākas vielas nav 
pieejamas. Ja nav drošāku alternatīvu, 
ražotājs tehniskajā dokumentācijā 
konkrēti pamato šo vielu izmantošanu 
kopsakarā ar atbilstību vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām un 
lietošanas pamācībā sniedz informāciju 
par atlikušajiem riskiem attiecīgajām 
pacientu grupām un atbilstīgā 
gadījumā — par pienācīgiem piesardzības 
pasākumiem. Ierīces, kas satur vielas, 
kurām piemīt īpašība radīt endokrīnās 
sistēmas traucējumus, kuras nonāk 
saskarē ar pacientu ķermeni un par kurām 
ir zinātniski pierādījumi, ka tās var nopietni 
ietekmēt cilvēku veselību, un kuras ir 
identificētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas 
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), 
59. pantā izklāstīto procedūru un saskaņā 
ar endokrīnās sistēmas traucējumu 
izraisošu vielu identificēšanas kritērijiem, 
kuri izklāstīti Endokrīnās sistēmas 
traucējumu izraisītāju ekspertu 
konsultatīvās grupas ziņojumā, astoņu 
gadu laikā pēc regulas stāšanās spēkā 
pakāpeniski izņem no lietošanas, izņemot 
gadījumu, kad citas, drošākas vielas nav 
pieejamas. Ja nav drošāku alternatīvu, 
ražotājs tehniskajā dokumentācijā 
konkrēti pamato šo vielu izmantošanu 
kopsakarā ar atbilstību vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām un 
lietošanas pamācībā sniedz informāciju 
par atlikušajiem riskiem attiecīgajām 
pacientu grupām un atbilstīgā 
gadījumā — par pienācīgiem piesardzības 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
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I pielikums – II daļa – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – 1. punkts – 3. ievilkums –
1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

un ja tās koncentrācijā, kas sasniedz vai 
pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla 
masas, satur ftalātus, šīs vielas astoņu 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
pakāpeniski izņem no lietošanas. Ja nav 
drošāku alternatīvu, ražotājs tehniskajā 
dokumentācijā konkrēti pamato šo vielu 
izmantošanu kopsakarā ar atbilstību 
vispārīgajām drošuma un veiktspējas 
prasībām, jo īpaši šim punktam, un 
lietošanas pamācībā sniedz informāciju par 
atlikušajiem riskiem attiecīgajām pacientu 
grupām un attiecīgā gadījumā — par 
pienācīgiem piesardzības pasākumiem. Ja
šādas ierīces ir paredzētas bērnu, 
grūtnieču vai ar krūti barojošu sieviešu 
ārstēšanai, ftalāti būtu jāaizliedz, sākot ar 
2020. gada 1. janvāri, izņemot gadījumus, 
kad ražotājs var pierādīt, ka nav citu 
drošāku šīs vielas nesaturošu vielu vai 
ierīču. Ja ražotājs var pierādīt, ka nav citu 
drošāku šīs vielas nesaturošu vielu vai 
ierīču, uz šo ierīču un/vai katras vienības 
iepakojuma marķējuma novieto norādes 
par šīm vielām, tās apzīmējot kā ierīces, 
kuras satur vielas, kas ir klasificētas kā 
kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
1A vai 1B vielas vai kā endokrīnās 
sistēmas darbības traucējumu izraisītāji.

Grozījums Nr. 133
Regulas priekšlikums
I pielikums – 19. 2. apakšpunkts – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) norāde “Šis izstrādājums ir 
medicīniska iekārta”;
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Pamatojums

Uz medicīniskā izstrādājuma etiķetes skaidri jānorāda, ka tas ir medicīniskais izstrādājums.

Grozījums Nr. 134
Regulas priekšlikums
I pielikums – 19.2. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sīkāk izstrādāta informācija, kas 
lietotājam noteikti nepieciešama, lai būtu 
iespējams identificēt ierīci, iepakojuma 
saturu un, ja lietotājam tas nav 
acīmredzams, ierīces paredzēto uzdevumu;

(b) sīkāk izstrādātu informāciju, kas 
lietotājam noteikti nepieciešama, lai būtu 
iespējams identificēt ierīci, iepakojuma 
saturu un, ja lietotājam tas nav 
acīmredzams, ierīces paredzēto uzdevumu, 
kā arī attiecīgā gadījumā to, ka ierīce ir 
izmantojama tikai vienā atsevišķā 
procedūrā;

Pamatojums

Uz etiķetes būtu skaidri jānorāda, ka ierīce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai.

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CE zīmi veido iniciāļi “CE” šādā formā: 1. CE zīmi veido iniciāļi „CE” un termins 
“medicīniskā ierīce” šādā formā:

Grozījums Nr. 136
Regulas priekšlikums
VI pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PRASĪBU MINIMUMS, KAS 
JĀIEVĒRO PAZIŅOTAJĀM 
INSTITŪCIJĀM

PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO 
PAZIŅOTAJĀM INSTITŪCIJĀM
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Grozījums Nr. 137

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 138

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nav aktīvas vai implantējamas ierīces, kas 
ir īpaši paredzētas tam, lai kontrolētu, 
diagnosticētu, uzraudzītu vai novērstu 
kādu centrālās nervu sistēmas defektu
tiešā saskarē ar šīm ķermeņa daļām —
šajā gadījumā tās pieder pie III klases;

Grozījums Nr. 139

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– nav aktīvas ierīces, kas ir īpaši 
paredzētas tam, lai kontrolētu, 
diagnosticētu, monitorētu vai labotu kādu 
sirds vai centrālās asinsrites sistēmas 
defektu, tām tieši saskaroties ar šīm 
ķermeņa daļām, — šajā gadījumā tās 
pieder pie III klases;
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Grozījums Nr. 140

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 141

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 142
Regulas priekšlikums
VII pielikums – 6.7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Riska novērtēšanas procesā ņem vērā ar nanomateriālu izmantošanu saistīto risku. Tomēr šos 



PE507.987v07-00 74/80 AD\1000736LV.doc

LV

noteikumus iespējams attiecināt uz pārlieku lielu skaitu tādu izstrādājumu, kas nerada 
nopietnu apdraudējumu veselībai. Tāpēc klasificēšanu III klasē veic tikai tad, ja 
nanomateriālu izmantošana ir paredzēta ar nolūku un ir daļa no izstrādājuma paredzētās 
lietošanas.

Grozījums Nr. 143

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 144
Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 3.2. apakšpunkts - d punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ražojuma un tā daļu vai sastāvdaļu izsekojamība izstrādes un ražošanas procesa laikā ir 
neatņemama kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības un tādējādi arī kvalitātes 
novērtēšanas daļa.
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Grozījums Nr. 145
Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 4.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Paziņotā institūcija vismaz reizi piecos 
gados attiecībā uz katru ražotāju un 
ģenērisko ierīču grupu patvaļīgi izvēlētā 
brīdī bez brīdinājuma veic attiecīgo 
ražotņu inspekcijas un vajadzības 
gadījumā ražotāja piegādātāju un/vai 
apakšuzņēmēju inspekcijas. Paziņotā 
institūcija sagatavo nepieteikto inspekciju 
plānu, kurā inspekciju regularitāte 
nedrīkst būt biežāka par vienu reizi gadā 
un ko nedrīkst darīt zināmu ražotājam. 
Šādu inspekciju laikā paziņotā institūcija 
veic pārbaudes vai lūdz tās veikt, lai 
pārliecinātos, ka vadības kvalitātes 
sistēma darbojas pienācīgi. Tā ražotājam 
iesniedz inspekcijas ziņojumu un 
pārbaudes ziņojumu.

Pamatojums

VIII pielikuma 4.4. apakšpunktā paredzēto nepieteikto inspekciju skaits ir skaidri jādefinē, lai 
stiprinātu nepieciešamās kontroles un nodrošinātu bez brīdinājuma veikto inspekciju vienādu 
un vienādi biežu īstenošanu visās dalībvalstīs. Tāpēc nepieteiktās inspekcijas jāveic vismaz 
vienu reizi sertifikācijas ciklā attiecībā uz katru ražotāju un ģenerisko ierīču grupu. 
Pamatojoties uz šā instrumenta ļoti svarīgo nozīmi, nepieteikto inspekciju tvērums un 
procedūras jānorāda pašā regulā, nevis tādos mazāk svarīgos noteikumos kā īstenošanas 
akts.

Grozījums Nr. 146
Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 5.3. apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņotā institūcija izskata pieteikumu, un 
to veic darbinieki, kuriem ir pierādītas 
zināšanas un pieredze saistībā ar attiecīgo 
tehnoloģiju. Pilnvarotā iestāde var prasīt, 
lai pieteikumu papildina ar papildu testiem 

Paziņotā institūcija izskata pieteikumu, un 
to veic darbinieki, kuriem ir pierādītas 
zināšanas un pieredze saistībā ar attiecīgo 
tehnoloģiju. Paziņotā institūcija 
nodrošina, lai ražotāja pieteikumā būtu 
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vai citiem pierādījumiem, ar kuriem varētu 
izvērtēt atbilstību šīs regulas prasībām. 
Paziņotā institūcija veic atbilstīgas fiziskus 
un laboratoriskus testus attiecībā uz ierīci 
vai pieprasa ražotājam šādus testus veikt.

pienācīgi aprakstīta ierīces konstrukcija, 
ražošanas metode un veiktspēja, pēc kā 
var noteikt ražojuma atbilsību šajā regulā 
paredzētajām prasībām. Paziņotās 
institūcija komentē par to, vai prasībām 
atbilst:
– izstrādājuma vispārējais apraksts;
– konstrukcijas specifikācijas, tostarp to 
risinājumu apraksts, kas izstrādāti, lai 
pildītu būtiskas funkcijas;
– sistemātiskas procedūras, ko izmanto 
projektēšanas procesā, un tehniskie 
paņēmieni, ko izmanto, lai kontrolētu, 
uzraudzītu un pārbaudītu ierīces 
konstrukciju.
Paziņotā institūcija var prasīt, lai 
pieteikumu papildinātu ar papildu testiem 
vai citiem pierādījumiem, lai tādējādi 
varētu novērtēt atbilstību šīs regulas 
prasībām. Paziņotā institūcija veic 
atbilstīgus fiziskus un laboratoriskus testus 
attiecībā uz ierīci vai pieprasa, lai šādus 
testus veiktu ražotājs.

Pamatojums

Atbilstības novērtējuma prasības, pamatojoties uz konstrukcijas dokumentācijas pārbaudi, 
būtu jāprecizē un jāgroza, ņemot vērā jau esošās prasības attiecībā uz ražotāja pieteikuma 
novērtējumu, kas aprakstīts paziņoto iestāžu brīvprātīgajā rīcības kodeksā.

Grozījums Nr. 147
Regulas priekšlikums
XIII pielikums – A daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču un III klases ierīču gadījumā, 
izņemot tad, ja ir pienācīgs pamatojums 
balstīties tikai uz esošajiem klīniskajiem 
datiem. Līdzvērtības pierādījumu saskaņā 
ar 4. iedaļu parasti neuzskata par 
pietiekamu pamatojumu šī punkta pirmā 
teikuma nozīmē.

5. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču un III klases ierīču gadījumā, 
izņemot tad, ja ir pienācīgs pamatojums 
balstīties tikai uz esošajiem klīniskajiem 
datiem. Jaunu izstrādājumu gadījumā
līdzvērtības pierādījumu saskaņā ar 
4. punktu neuzskata par pietiekamu 
pamatojumu šī punkta pirmā teikuma 
nozīmē. Tomēr saistībā ar tādu tirgū 
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esošu ierīču reproducēšanu, par kurām 
jau ir pieejami klīniskie dati un kurām, 
veicot uzraudzību pēc laišanas tirgū, 
netiek konstatētas nekādas drošības 
problēmas, līdzvērtības pierādījumu var 
uzskatīt par pietiekamu attaisnojumu. 
Līdzvērtības pierādījumu ierīcēm, kas 
iesniegtas šajā regulā paredzētā 
zinātniskā novērtējuma veikšanai, novērtē 
MDCG.

Pamatojums

Formulējums „parasti” ir pārāk neskaidrs. Gadījumi, kuros līdzvērtību varētu pamatot, 
tekstā būtu jāprecizē.  Tomēr, ieviešot 44. pantā klīnisko datu sistemātisku novērtēšanu, tas ir 
Eiropas ekspertu pienākums noteikt, vai līdzvērtība ir uzskatāmi pierādīta vai arī ir vajadzīga 
klīniskā izpēte. 

Grozījums Nr. 148

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc laišanas tirgū veiktā klīniskā 
pēckontrole Pēc laišanas tirgū veiktā 
klīniskā pēckontrole ir nepārtraukts 
process, lai atjauninātu 49. pantā un šī
pielikuma A daļā minēto klīnisko 
izvērtēšanu, un ir daļa no ražotāja plāna 
uzraudzībai pēc laišanas tirgū. Tādēļ 
ražotājs aktīvi vāc un izvērtē klīniskos 
datus, lietojot cilvēkiem ierīci, kurai atļauts 
piestiprināt CE zīmi, tās paredzētajam 
uzdevumam, kā minēts attiecīgajā 
atbilstības novērtēšanas procedūrā, lai 
apstiprinātu drošumu un veiktspēju visā 
ierīces paredzētajā lietošanas laikā, 
noteikto risku pastāvīgu pieņemamību un 
lai noteiktu potenciālu risku, pamatojoties 
uz faktiem. 

1. Pēc laišanas tirgū veiktā klīniskā 
pēckontrole ir nepārtraukts process, lai 
atjauninātu 49. pantā un šā pielikuma 
A daļā minēto klīnisko izvērtēšanu, un ir 
daļa no ražotāja plāna uzraudzībai pēc 
laišanas tirgū. Tādēļ ražotājs aktīvi vāc, 
reģistrē 62. panta minētajā elektroniskajā 
vigilances sistēmā un izvērtē klīniskos 
datus, lietojot cilvēkiem ierīci, kurai atļauts 
piestiprināt CE zīmi, tās paredzētajam 
uzdevumam, kā minēts attiecīgajā 
atbilstības novērtēšanas procedūrā, lai 
apstiprinātu drošumu un veiktspēju visā 
ierīces paredzētajā lietošanas laikā, 
noteikto risku pastāvīgu pieņemamību un 
lai noteiktu potenciālu risku, pamatojoties 
uz faktiem.
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Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – B daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ražotājs analizē pēc laišanas tirgū 
veiktās klīniskās pēckontroles 
konstatējumus un dokumentē rezultātus 
pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles izvērtējuma ziņojumā, kas ir 
tehniskās dokumentācijas daļa.

3. Ražotājs analizē pēc laišanas tirgū 
veiktās klīniskās pēckontroles 
konstatējumus un dokumentē rezultātus 
pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles izvērtējuma ziņojumā, kas ir 
tehniskās dokumentācijas daļa un ko 
periodiski nosūta attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 150

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – B daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles izvērtējuma ziņojumā 
iekļautos secinājumus ņem vērā šā 
pielikuma A daļas 49. panta minētajā 
klīniskajā izvērtēšanā un I pielikuma 
2. iedaļā minētajā riska pārvaldībā. Ja, 
veicot klīnisko pēckontroli pēc laišanas 
tirgū, tiek konstatēts, ka ir vajadzīgi 
koriģējoši pasākumi, ražotājs tos īsteno.

4. Pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles izvērtējuma ziņojumā 
iekļautos secinājumus ņem vērā šā 
pielikuma A daļas 49. panta minētajā 
klīniskajā izvērtēšanā un I pielikuma 
2. punktā minētajā riska pārvaldībā. Ja, 
veicot klīnisko pēckontroli pēc laišanas 
tirgū, tiek konstatēts, ka ir vajadzīgi 
koriģējoši pasākumi, ražotājs tos īsteno un 
informē attiecīgās dalībvalstis.

Grozījums Nr. 151

Regulas priekšlikums
XIV pielikums – I daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ikvienu klīniskā pētījuma posmu, sākot no 
brīža, kad apzināta pētījuma vajadzība un 
tas pamatots, līdz rezultātu publicēšanai, 

Ikvienu klīniskā pētījuma posmu, sākot no 
brīža, kad apzināta pētījuma vajadzība un 
tas pamatots, līdz rezultātu publicēšanai, 
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īsteno atbilstoši atzītiem ētikas principiem, 
piemēram, tiem, kas noteikti Pasaules 
Medicīnas asociācijas Helsinku deklarācijā 
par ētiskajiem principiem medicīniskajos 
pētījumos, kas tiek veikti ar cilvēkiem, ko 
1964. gadā pieņēmusi 18. Pasaules 
Medicīnas asociācijas Ģenerālā asambleja 
Helsinkos, Somijā un kurā jaunākos 
grozījumus 2008. gadā izdarījusi 59.

īsteno atbilstoši atzītiem ētikas principiem, 
piemēram, tiem, kas noteikti Pasaules 
Medicīnas asociācijas Helsinku deklarācijā 
par ētiskajiem principiem medicīniskajos 
pētījumos, kas tiek veikti ar cilvēkiem, ko 
1964. gadā pieņēmusi 18. Pasaules 
Medicīnas asociācijas Ģenerālā asambleja 
Helsinkos, Somijā un kurā jaunākos 
grozījumus 2008. gadā izdarījusi 59. 
Pasaules Medicīnas asociācijas Ģenerālā 
asambleja Seulā, Korejā. Atbilstību 
iepriekšminētajiem principiem apstiprina 
pēc attiecīgās ētikas komitejas veiktas 
pārbaudes.

Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums
XIV pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.7. Klīniskā pētījuma ziņojumā, ko 
paraksta ārsts vai cita atbildīgā pilnvarotā 
persona, rūpīgi izvērtē visus klīniskā 
pētījuma laikā iegūtos datus, tostarp 
negatīvus konstatējumus.

2.7. Klīniskā pētījuma ziņojumā, ko 
paraksta ārsts vai cita atbildīgā pilnvarotā 
persona, iekļauj visus klīniskā pētījuma 
laikā iegūtos klīniskos datus, tostarp 
negatīvus konstatējumus, un veic šādu 
datu rūpīgu izvērtējumu.

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums
XV pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tauku atsūkšanas iekārta. 4. Tauku atsūkšanas un lipolīzes iekārta.
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