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Grozījums Nr. 88
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Attiecībā uz ierīcēm, kas sastāv no 
vairākām implantējamām daļām, 
piemēram, gūžas implantiem, būtu 
jānodrošina dažādu ražotāju ražoto daļu 
saderība, lai novērstu ierīces 
funkcionējošas daļas aizstāšanu un līdz ar 
to nevajadzīgu apdraudējumu un 
neērtības pacientiem. Komisijai būtu 
jāpēta vajadzība pēc turpmākiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu dažādu 
ražotāju ražoto gūžas implantu līdzvērtīgu 
daļu saderību, ņemot vērā, ka gūžas 
operācijas visbiežāk veic vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, kuru veselībai 
operācijas ir riskantākas.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Antonyia Parvanova

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 ir implantēta kāda 
ierīce, būtu jāsaņem pamatinformācija par 
implantēto ierīci, lai to varētu identificēt, 
kā arī informācija par ierīces galvenajām 
īpašībām, iespējamu nelabvēlīgu ietekmi, 
brīdinājums par iespējamu apdraudējumu 
veselībai, informācija par aprūpes 
pasākumiem pēc operācijas,
nepieciešamie brīdinājumi vai informācija 
par veicamajiem piesardzības pasākumiem, 
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piemēram, norādījumi par to, vai attiecīgā 
ierīce ir saderīga ar noteiktām diagnostikas 
ierīcēm un drošības kontrolē izmantotiem 
skeneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Nora Berra

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
39. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Augsta riska medicīnisko ierīču 
ražotājiem katras šādas ierīces galvenie
drošuma un veiktspējas aspekti un klīniskā 
izvērtējuma rezultāti būtu jāapkopo 
dokumentā, kuram vajadzētu būt publiski 
pieejamam.

(39) Augsta riska medicīnisko ierīču 
ražotājiem būtu jāsagatavo ziņojums par 
katras šādas ierīces galvenajiem drošuma 
un veiktspējas aspektiem un klīniskā 
izvērtējuma rezultātiem. Drošuma un 
veiktspējas ziņojuma kopsavilkumam
vajadzētu būt publiski pieejamam.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Andreas Schwab

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 

(64) Lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un drošības līmeni, Komisijai 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt aktus šādās jomās: 
paziņotajām institūcijām noteiktās 
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 iestāžu 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, 
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iekasējamo maksu līmenis un struktūra;
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.

tehniskajā dokumentācijā izklāstāmie 
elementi, ES atbilstības deklarācijas 
satura minimuma, atbilstības 
novērtēšanas procedūru grozīšana vai 
papildināšana būtu jāgroza tikai, 
izmantojot parasto likumdošanas 
procedūru. 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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 93
Toine Manders

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Nenovēršamu un steidzamu iemeslu
dēļ pienācīgi pamatotos gadījumos, kad 
valsts atkāpe no atbilstības novērtēšanas 
procedūru piemērošanas ārkārtējos 
gadījumos tiek attiecināta uz Savienības 
teritoriju, vai saistībā ar Komisijas nostāju 
par to, vai valsts pagaidu pasākums 
attiecībā uz medicīnisku ierīci, kas rada 
apdraudējumu, vai valsts pagaidu 
preventīvais pasākums veselības 
aizsardzības jomā ir pamatots, vai saistībā 
ar tāda Savienības mēroga pasākuma 
pieņemšanu attiecībā uz ierīci, kas rada 
apdraudējumu, Komisijai būtu jāpieņem 

(67) Nenovēršamu un steidzamu iemeslu 
dēļ pienācīgi pamatotos gadījumos, kad 
valsts atkāpe no atbilstības novērtēšanas 
procedūru piemērošanas ārkārtējos 
gadījumos tiek attiecināta uz Savienības 
teritoriju, vai saistībā ar Komisijas nostāju 
par to, vai valsts pagaidu pasākums 
attiecībā uz medicīnisku ierīci, kas rada 
apdraudējumu, vai valsts pagaidu 
preventīvais pasākums veselības 
aizsardzības jomā ir pamatots, vai saistībā 
ar tāda Savienības mēroga pasākuma 
pieņemšanu attiecībā uz ierīci, kas rada 
apdraudējumu, Komisijai būtu jāpieņem 



AM\936505LV.doc 7/72 PE510.666v02-00

LV

uzreiz piemērojami īstenošanas akti. uzreiz piemērojami īstenošanas akti. 
Pamatojuma novērtēšanai būtu jāvelta 
pienācīgi daudz laika, lai nodrošinātu šo 
īstenošanas aktu atbilstīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja ierīcē, kad to laiž tirgū vai izmanto 
saskaņā ar ražotāja priekšrakstiem, kā 
neatņemama daļa ietilpst viela, kura 
atsevišķā lietojumā atbilstoši 
Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 2. punkta 
definīcijai būtu uzskatāma par zālēm, 
tostarp zāles, kas iegūtas no cilvēka asinīm 
vai cilvēka asins plazmas, kā definēts 
minētās direktīvas 1. panta 10. punktā, un 
ja šīs vielas iedarbība ir pakārtota ierīces 
darbībai, ierīci novērtē un atļauj saskaņā ar 
šo regulu.

Ja ierīcē, kad to laiž tirgū vai izmanto 
saskaņā ar ražotāja priekšrakstiem, kā 
neatņemama daļa ietilpst viela, kura 
atsevišķā lietojumā atbilstoši 
Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 2. punkta 
definīcijai būtu uzskatāma par zālēm, 
tostarp zāles, kas iegūtas no cilvēka asinīm 
vai cilvēka asins plazmas, kā definēts 
minētās direktīvas 1. panta 10. punktā, un 
ja šīs vielas iedarbība ir pakārtota ierīces 
darbībai, pēc apspriešanās ar valsts zāļu 
aģentūru vai Eiropas Zāļu aģentūru ierīci 
novērtē un atļauj saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts – 5. ievilkums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

un kurš tā uzdevumu cilvēka ķermenī, vai 
iedarbojoties uz to, nepanāk ar 
farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai 
metaboliskiem līdzekļiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 96
Nora Berra

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts – 5. ievilkums – 2. daļa

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 norādītos 
implantējamos izstrādājumus vai citus 
invazīvos izstrādājumus, ko paredzēts 
izmantot cilvēkiem, kā arī cilvēkiem 
paredzētos izstrādājumus, kuros izmanto 
fiziskus aģentus, uzskata par medicīniskām 
ierīcēm neatkarīgi no tā, vai ražotājs tos ir 
paredzējis izmantot medicīniskos nolūkos;

Or. fr

Grozījums Nr. 97
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts – 5. ievilkums – 2. daļa

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

Or. pt

Grozījums Nr. 98
Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 4. apakšpunkts – ievaddaļa

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

(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.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Atsevišķu programmatūru uzskata par 
aktīvu ierīci;

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 100
Hans-Peter Mayer

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

 klīniskas iejaukšanās ceļā un kam pēc 
procedūras paredzēts tur palikt.

klīniskas iejaukšanās ceļā un kam pēc 
procedūras paredzēts tur palikt, izņemot 
gadījumu, ja izstrādājums tiek ievietots 
zobā.

Or. de

Pamatojums

Zobu plombu materiāli ir ikdienišķi materāli, ko ik dienu izmanto tūkstošiem cilvēku 
vajadzībām, neizraisot veselības problēmas. Tādēļ uz tiem nebūtu jāattiecina apstiprināšanas 
procedūra, kas paredzēta augsta riska izstrādājumiem, jo, objektīvi spriežot, tādi izstrādājumi 
un zobu plombu materiāli riska ziņā ievērojami atšķiras.

Grozījums Nr. 101
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 31.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) “drošums” ir nepieņemama riska 
neesamība vai novēršana attiecībā uz 
pacientu vai lietotāju;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Antonyia Parvanova

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 efektivitāti, to 
lietojot, kā paredzējis ražotājs;



AM\936505LV.doc 11/72 PE510.666v02-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 103
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) “klīniskie dati” ir tāda ierīces 
lietošanā iegūta informācija par tās 
drošumu un veiktspēju, kuras avots ir:

(36) “klīniskie dati” ir visa ierīces lietošanā 
iegūtā informācija par tās drošumu un 
veiktspēju, kuras avots ir:

Or. en

Grozījums Nr. 104
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 36. apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– publicēti un/vai nepublicēti ziņojumi par 
citu klīnisko pieredzi, kas iegūta darbā ar 
attiecīgo ierīci vai tai līdzīgu ierīci, kuras 
ekvivalenci konkrētajai ierīcei var 
uzskatāmi pierādīt;

– publicēti ziņojumi par citu klīnisko 
pieredzi, kas iegūta darbā ar attiecīgo ierīci 
vai tai līdzīgu ierīci, kuras ekvivalenci 
konkrētajai ierīcei var uzskatāmi pierādīt;

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts pārredzamības nolūkos. Augstas kvalitātes klīniskie dati ir būtiski, lai 
pienācīgi novērtētu medicīniskās ierīces drošumu un veiktspēju.

Grozījums Nr. 105
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – 36.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) “veiktspēja” ir ierīces spēja sasniegt 
ražotāja iecerēto rezultātu attiecībā uz 
medicīnisko stāvokli, tostarp tehnisko 
spēju un solītā klīniskā iedarbīguma 
īstenošana;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Antonyia Parvanova

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;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Andreas Schwab

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

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, arī disfunkcija vai ražotāja 
sniegtās informācijas nepietiekamība.

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Antonyia Parvanova

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 ar īstenošanas aktiem 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.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ar īstenošanas aktiem, 
pamatojoties uz faktiskajiem riskiem un 
ticamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
nosaka riska klasifikāciju izstrādājumiem 
vai izstrādājumu grupām, ko daudznozaru 
eksperu grupas uzskata par medicīniskām 
ierīcēm un ko veido vielas vai vielu 
kombinācijas, kurām paredzēts nonākt 
ķermenī vai nu caur ķermeņa atveri, vai 
ķermeņa virsmu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 88. panta 3. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Andreas Schwab

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 111
Ashley Fox

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

Or. en

Grozījums Nr. 112
Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 113
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 114
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 

Ierīces ražotājs (izņemot pēc pasūtījuma 
izgatavotu ierīču ražotājus) samērīgi ierīces 
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riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ir izklāstīta kārtība, kā 
apkopo, reģistrē un izmeklē veselības 
aprūpes 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.

riska klasei un tipam iedibina un uztur tādu 
atjauninātu sistemātisku procedūru ar tirgū 
laistām vai ekspluatācijā nodotām ierīcēm 
gūtās pieredzes apkopošanai un 
pārskatīšanai un jebkādu nepieciešamu 
koriģējošu pasākumu veikšanai (turpmāk 
“pēc laišanas tirgū veiktās uzraudzības 
plāns”). Pēc laišanas tirgū veiktās 
uzraudzības plānā ir izklāstīta kārtība, kā 
apkopo, reģistrē, 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.

Otrā daļa neattiecas uz III klases 
medicīniskajām ierīcēm.

Or. en

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 tiem ir pakļauts 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.
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Grozījums Nr. 115
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Piegādes ķēdē par izstrādājuma drošumu ir atbildīgi izplatītāji. Ārpus tās atbildību par 
izstrādājuma drošumu un dokumentu pilnīgumu uzņemas ražotājs vai importētājs. 

Grozījums Nr. 116
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) ražotāja vai importētāja sniegtas 
atbilstības deklarācijas trūkuma gadījumā
izstrādājumam ir pievienota informācija, 
kas ražotājam jāsniedz saskaņā ar 8. panta 
7. punktu;

Or. de

Pamatojums

Piegādes ķēdē par izstrādājuma drošumu ir atbildīgi izplatītāji. Ārpus tās atbildību par 
izstrādājuma drošumu un dokumentu pilnīgumu uzņemas ražotājs vai importētājs. 

Grozījums Nr. 117
Anja Weisgerber

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

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

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

Or. de

Pamatojums

Piegādes ķēdē par izstrādājuma drošumu ir atbildīgi izplatītāji. Ārpus tās atbildību par 
izstrādājuma drošumu un dokumentu pilnīgumu uzņemas ražotājs vai importētājs. 

Grozījums Nr. 118
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Būtu jānošķir dažādi piegādes ķēdes dalībnieki.
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Grozījums Nr. 119
António Fernando Correia de Campos

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 
jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, attiecīgajiem ISO 
standartiem vai citiem starptautiskiem 
tehniskiem standartiem, ko pieņēmušas 
atzītas starptautiskas standartizācijas 
organizācijas, ar nosacījumu, ka šie 
starptautiskie standarti spēj garantēt 
vismaz tādu pašu drošuma un veiktspējas 
līmeni kā ISO standarti.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
88. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija ar īstenošanas aktiem un 
sadarbībā ar Starptautisko medicīnisko 
ierīču reglamentācijas forumu un 
starptautiskajām standartizācijas 
struktūrām nosaka skaidru augstas 
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kvalitātes un drošuma standartu kopumu 
vienreiz lietojamu ierīču pārstrādāšanai, 
tostarp īpašas prasības pārstrādātu ierīču 
ražotājiem.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
88. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Implantējamas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā punkta pirmā daļa neattiecas uz 
zobu plombu materiālu, skavām vai 
ķirurgiskajiem diegiem. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 123
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo prasību neattiecina uz šādiem 
implantiem: ķirurģiskajiem diegiem, zobu 
implantiem, skrūvēm, platēm un 
ortopēdisko implantu palīgierīcēm.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem 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.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) īss ierīces īpašību apraksts, iekļaujot 
informāciju par izmantotajiem 
materiāliem;
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Or. en

Grozījums Nr. 126
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) informācija par iespējamiem 
nevēlamiem notikumiem, pamatojoties uz 
klīniskā izvērtējuma un pētījuma datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var ieviest valstu 
noteikumus, pieprasot, lai implanta pase 
iekļautu arī informāciju par aprūpes 
pasākumiem pēc operācijas un lai to 
paraksta gan pacients, gan par operāciju 
atbildīgais ķirurgs.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

šajā regulā aprakstīto prasību izpilde ir 
pierādīta. To regulāri atjaunina. ES 
atbilstības deklarācijas satura minimums ir 
izklāstīts III pielikumā. To izdod vienā no
Savienības oficiālajām valodām.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

ES deklarāciju tulkošana vairākās valodās ir apgrūtinoša un uzskatāma par nevajadzīgu.

Grozījums Nr. 130
Andreas Schwab

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 

svītrots
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papildina III pielikumā izklāstītās ES 
atbilstības deklarācijas satura minimumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 131
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 132
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kas tirgū 
dara pieejamu preci, kura īpaši paredzēta, 
lai aizstātu tai identisku vai līdzīgu 

1. Fiziska vai juridiska persona, kas tirgū 
dara pieejamu preci, kura īpaši paredzēta, 
lai aizstātu tai identisku vai līdzīgu 
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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.

defektīvu vai nolietotu kādas ierīces 
neatņemamu detaļu vai komponentu, bez 
ierīces veiktspējas vai drošuma īpašību 
būtiskas mainīšanas uzturot vai atjaunojot 
tās funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju. 
Attiecībā uz ierīcēm, kas sastāv no vairāk 
nekā vienas implantējamas daļas, arī 
nodrošina, ka ar šo pantu netiek prasīta 
visas ierīces nomaiņa ierīces 
funkcionējošo daļu nesaderības dēļ.
Pamatojoši pierādījumi tiek turēti pieejami 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Andreas Schwab

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.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Andreas Schwab

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 
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atjaunošana nemazina ierīces drošumu 
un veiktspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Andreas Schwab

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 
pārkāpjot, atjauno ierīci, lai to darītu 
piemērotu turpmākai izmantošanai ES, 
uzskata par atjaunotās ierīces ražotāju, 
un tas uzņemas pienākumus, kas ar šo 
regulu noteikti ražotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Ashley Fox

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. sadaļā 
minētajā pēc laišanas tirgū veiktās 
klīniskās pēckontroles izvērtējuma 
ziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 137
António Fernando Correia de Campos
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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;

Or. pt

Grozījums Nr. 138
Nora Berra

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. 

Or. fr

Grozījums Nr. 139
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) saderību ar medicīnisko ierīču 
identifikācijas sistēmām, kas jau ir tirgū.

Or. de

Pamatojums

Lai process noritētu gludi, ir svarīgi, lai izsekojamības sistēmas būtu tehniski saderīgas.
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Grozījums Nr. 140
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Priekšroka, šķiet, būtu dodama vienai saistošai valodai.

Grozījums Nr. 141
Andreas Schwab

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.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 142
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lietotājam draudzīgu ziņojumu līdz ar pilnu klīnisko datu kopu neatkarīgu klīnisko pētījumu 
veicēju vai veselības aprūpes speciālistu analīzei vajadzētu darīt pieejamu sabiedrībai, 
izmantojot Eudamed.

Amendment 143
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts
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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 pamatnostādnes atbilstības 
novērtēšanas institūciju novērtēšanas, 
iecelšanas un paziņošanas procedūrām 
un paziņoto institūciju pārraudzības 
procedūrām, kas jāveic attiecīgajām valsts 
iestādēm.

Or. en

Amendment 144
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Amendment 145
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Amendment 146
António Fernando Correia de Campos

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

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 aprakstīts 30. pantā.

Or. pt

Amendment 147
Andreas Schwab

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, 
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kuru veikusi apvienotā novērtēšanas 
grupa saskaņā ar 32. panta 3. punktu, un 
kas saņēmušas pozitīvu MDCG ieteikumu 
saskaņā ar 44.a pantu.

Or. en

Amendment 148
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
33. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja dalībvalsts vai Komisija saskaņā ar 
7. punktu iebilst, paziņojuma spēks tiek 
apturēts. Šādā gadījumā Komisija 
15 dienu laikā pēc 7. punktā minētā 
termiņa beigām lietu iesniedz izskatīšanai
MDCG. Pēc apspriešanās ar iesaistītajām 
personām MDCG ne vēlāk kā 28 dienas
pēc tam, kad lieta tai iesniegta 
izskatīšanai, sniedz savu atzinumu. Ja 
paziņotāja dalībvalsts MDCG lēmumam 
nepiekrīt, tā var lūgt, lai atzinumu sniedz 
Komisija.

8. Ja dalībvalsts vai Komisija saskaņā ar 
7. punktu iebilst, Komisija 5 dienu laikā 
pēc 7. punktā minētā termiņa beigām 
informē MDCG. Pēc apspriešanās ar 
iesaistītajām personām MDCG ne vēlāk kā 
40 dienas pēc tam, kad tikusi informēta, 
sniedz savu atzinumu.

Or. en

Amendment 149
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
33. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\936505LV.doc 33/72 PE510.666v02-00

LV

Ja MDCG pēc tam, kad ar to notikusi 
apspriešanās saskaņā ar 8. punktu, savā 
atzinumā ceļ iebildumu, dalībvalsts, kas 
iesniedz paziņojumu, 28 dienu laikā pēc 
MDCG atzinuma saņemšanas uz to sniedz 
rakstisku atbildi. Atbildē pievēršas 
iebildumiem, kas pausti atzinumā, tostarp 
pasākumiem, kurus dalībvalsts, kas sniedz 
paziņojumu, paredz veikt, lai iebildumus 
novērstu.
Komisija publisko paziņojumu līdz ar 
MDCG atzinuma kopsavilkumu, kā arī 
dalībvalsts atbildi tūlīt pēc tās 
saņemšanas.

Or. en

Amendment 150
Andreas Schwab

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

Or. en
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Amendment 151
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

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.

Or. pt

Amendment 152
Andreas Schwab

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.

Or. en

Amendment 153
Andreas Schwab

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

3. 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.

3. 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 būtu 
jo īpaši jāpieņem, lai novērstu atšķirīgus 
dalībvalstu lēmumus.

Or. en

Amendment 154
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) lemj, ka ierīce, ierīču kategorija vai 
grupa, atkāpjoties no VII pielikumā 
izklāstītajiem klasificēšanas kritērijiem, 
jāklasificē citā klasē;
(b) groza vai papildina VII pielikumā 
izklāstītos klasificēšanas kritērijus.

Or. en

Amendment 155
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
42. pants – 10. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Amendment 156
Andreas Schwab

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 segt to radītās 
izmaksas uzņēmējiem, 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.

Or. de

Amendment 157
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
42. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

svītrots
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kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību un 
jebkādu informāciju, kas kļūst pieejama 
28.–40. pantā izklāstītās paziņoto 
institūciju iecelšanas vai pārraudzības 
gaitā vai 61.–75. pantā izklāstīto 
vigilances un tirgus uzraudzības 
pasākumu gaitā, groza vai papildina 
VIII –XI pielikumā izklāstītās atbilstības 
novērtēšanas procedūras.

Or. en

Pamatojums

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

Amendment 158
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
42. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Amendment 159
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
44. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Noteiktu atbilstības novērtējumu 

izskatīšanas mehānisms

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 
jā p a b e i d z .  Paziņojumu un tā 
pavaddokumentus Komisija tūlīt nosūta 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupai 
(MDCG). 

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

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

3. MDCG var iesniegt komentārus par 
provizoriskā atbilstības novērtējuma 
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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.

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

5. 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. 

Šim punktam atbilstošus pasākumus var 
attaisnot tikai ar vienu vai vairākiem
šādiem kritērijiem:

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

(b) kādas konkrētas ierīču kategorijas vai 



PE510.666v02-00 40/72 AM\936505LV.doc

LV

grupas riska un ieguvumu profils ir 
nelabvēlīgi mainījies sakarā ar zinātniski 
pamatotām veselības problēmām, kas 
saistītas ar sastāvdaļām vai izejmateriālu 
vai ar ietekmi uz veselību atteices 
gadījumā; 

(c) attiecībā uz kādu konkrētu ierīču 
kategoriju vai grupu ir palielinājies tādu 
nopietnu incidentu skaits, par kuriem tiek 
ziņots saskaņā ar 61. pantu;

(d) atbilstības novērtējumos, ko par būtībā 
līdzīgām ierīcēm devušas atšķirīgas 
paziņotās institūcijas, konstatējamas 
būtiskas nesakritības; 

(e) konkrēta ierīču kategorija vai grupa 
vai to pamattehnoloģija tiek saistītas ar 
sabiedrības veselības problēmām.

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

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

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

Or. en

Amendment 160
Ashley Fox
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Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Noteiktu atbilstības novērtējumu 

izskatīšanas mehānisms

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

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

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

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.

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

5. 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. 

Šim punktam atbilstošus pasākumus var 
attaisnot tikai ar vienu vai vairākiem 
šādiem kritērijiem:

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

(b) kādas konkrētas ierīču kategorijas vai 
grupas riska un ieguvumu profils ir 
nelabvēlīgi mainījies sakarā ar zinātniski 
pamatotām veselības problēmām, kas 
saistītas ar sastāvdaļām vai izejmateriālu 
vai ar ietekmi uz veselību atteices 
gadījumā; 

(c) attiecībā uz kādu konkrētu ierīču 
kategoriju vai grupu ir palielinājies tādu 
nopietnu incidentu skaits, par kuriem tiek 
ziņots saskaņā ar 61. pantu;

(d) atbilstības novērtējumos, ko par būtībā 
līdzīgām ierīcēm devušas atšķirīgas 
paziņotās institūcijas, konstatējamas 
būtiskas nesakritības; 

(e) konkrēta ierīču kategorija vai grupa 
vai to pamattehnoloģija tiek saistītas ar 
sabiedrības veselības problēmām.

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

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

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

Or. en
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Amendment 161
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Paziņoto institūciju un par paziņotajām 

institūcijām atbildīgo valsts iestāžu 
pārbaude 

1. MDCG nodrošina paziņoto institūciju 
sākotnējā novērtējuma, kvalifikācijas, 
paziņošanas un uzraudzības 
pielīdzināšanu un par paziņotajām 
institūcijām atbildīgo valsts iestāžu veikto 
paziņošanas un uzraudzības pasākumu 
pielīdzināšanu.
2. Lai sasniegtu 1. punktā noteikto par 
paziņotajām institūcijām atbildīgo valsts 
iestāžu pielīdzināšanas mērķi, MDCG 
izstrādā precīzus noteikumus attiecībā uz 
ekspertu veikto to valsts iestāžu 
novērtējumu saskaņā ar 28. panta 
8. punktu, kuras atbild par paziņotajām 
institūcijām. Šos noteikumus obligāti 
piemēro visiem salīdzinošajiem 
novērtējumiem, ko par paziņotajām 
institūcijām atbildīgās valsts iestādes veic 
katru otro gadu saskaņā ar 28. panta 
8. punktā minēto salīdzinošās vērtēšanas 
gada plānu.
3. MDCG locekļi piedalās par 
paziņotajām institūcijām atbildīgo valsts 
iestāžu salīdzinošajā vērtēšanā saskaņā ar 
28. panta 8. punktu.
4. MDGC nosaka sīki izstrādātas prasības 
attiecībā uz to revīzijas ekspertu 
kvalifikāciju, kas piedalās salīdzinošajā 
vērtēšanā saskaņā ar 28. panta 8. punktu.
5. Lai sasniegtu 1. punktā noteikto 
pielīdzināšanas mērķi attiecībā uz 
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paziņotajām iestādēm, MDCG rīcībā ir 
eksperti, kas ir kvalificēti atbilstības 
novērtēšanas institūciju un paziņoto 
institūciju vērtēšanā. Vismaz divi šādi 
eksperti piedalās apvienotajā 
novērtēšanas grupā, lai novērtētu 
atbilstības novērtēšanas institūcijas 
saskaņā ar 32. panta 3. punktu un 
paziņotās institūcijas saskaņā ar 35. panta 
4. punktu.
6. Lai sasniegtu 1. punktā noteikto 
pielīdzināšanas mērķi attiecībā uz 
paziņotajām iestādēm, MDCG nosaka sīki 
izstrādātas prasības attiecībā uz tās 
ekspertu kvalifikāciju atbilstības 
novērtēšanas institūciju un paziņoto 
institūciju novērtēšanai.
7. MDCG pārskata apvienotās 
novērtēšanas grupas iesniegto atzinumu 
par novērtējuma ziņojumu un paziņojuma 
projektu saskaņā ar 32. panta 6. punktu 
un pieņem lēmumu par pozitīvu vai 
negatīvu ieteikumu. Šo ieteikumu iesniedz 
Komisijai un par paziņoto iestādi 
atbildīgajai valsts iestādei.
8. Kā papildu pasākumu, lai sasniegtu 
1. punktā noteikto pielīdzināšanas mērķi 
attiecībā uz paziņotajām institūcijām, 
MDCG izstrādā precīzus un saskaņotus 
noteikumus, ko obligāti piemēro 
atbilstības novērtēšanas institūciju 
novērtējumos un ieceļot tās par 
paziņotajām institūcijām.
Šajos noteikumos iekļauj:
(a) priekšnosacījumus novērtēšanai un 
iecelšanai par paziņoto institūciju, 
tostarp:
– prasības attiecībā uz struktūru, 
kvalitātes vadības sistēmu un procesiem;
– prasības attiecībā uz vajadzīgajiem 
resursiem, tostarp kvalifikāciju un 
apmācību;
– īpašas prasības paziņoto institūciju 
revidentiem un tehniskajiem ekspertiem;
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– īpašas prasības testēšanas 
laboratorijām, tajā skaitā 
apakšuzņēmējiem;
– īpašu uzmanību pievērš sterilizēšanas 
procesiem, bioloģiskajai saderībai, 
ierīcēm, kuru sastāvā ir cilvēka un 
dzīvnieku cilmes audi un šūnas, 
klīniskajai izvērtēšanai;
– prasības attiecībā uz neatkarību, 
objektivitāti un konfidencialitāti;
(b) sīki izstrādātus noteikumus attiecībā 
uz sākotnējiem novērtējumiem un 
uzraudzības novērtējumiem: 
– uzraudzības novērtējumus veic regulāri 
un vismaz reizi gadā;
– uzraudzības novērtējumus veic uz vietas 
un tajos ietver kvalitātes vadības 
sertifikācijas novērtēšanu, tipa pārbaudi, 
izstrādes dokumentācijas pārbaudi, 
klīniskos novērtējumus un plānus 
uzraudzībai pēc laišanas tirgū; īpašu 
uzmanību pievērš III klases ierīcēm un 
jaunām ierīcēm;
(c) noteikumus un kritērijus uzraudzības 
novērtējumiem pamatotu aizdomu 
gadījumā; šādus novērtējumus 
galvenokārt veic, iepriekš nepiesakot;
(d) noteikumus par paziņojumu 
ierobežošanu vai atsaukšanu;
(e) noteikumus par strīdu izšķiršanas 
procedūru gadījumā, ja tiek apstrīdēts 
negatīvs ieteikums pēc sākotnējā 
novērtējuma vai paziņojuma ierobežojums 
vai atsaukums. 

Or. en

Pamatojums

44.a pants (jauns) aizstāj 44. pantu.

Amendment 162
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
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. Izņemot attiecībā uz III klases ierīcēm,
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. 

Atbrīvojumam no šā panta pirmajā daļā 
minētās atbilstības vispārīgajām drošuma 
un veiktspējas prasībām pamatošanas ar 
klīniskiem datiem ir nepieciešams 
kompetentās iestādes iepriekšējs 
apstiprinājums.

Or. en

Pamatojums

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

Amendment 163
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
49. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klīnisko izvērtēšanu un tās iznākumu 
dokumentē klīniskās izvērtēšanas 
ziņojumā, kas minēts XIII pielikuma 
A daļas 6. iedaļā un ko iekļauj vai uz ko 
izsmeļoši atsaucas tehniskajā 
dokumentācijā, kura minēta II pielikumā 
un ir saistīta ar attiecīgo ierīci.

5. Klīnisko izvērtēšanu un tās iznākumu 
dokumentē klīniskās izvērtēšanas 
ziņojumā, kas minēts XIII pielikuma 
A daļas 6. iedaļā un ko iekļauj tehniskajā 
dokumentācijā, kura minēta II pielikumā 
un ir saistīta ar attiecīgo ierīci, un laikā, 
kad ierīce tiek laista tirgū, dara publiski 
pieejamu, izmantojot 51. pantā minēto 
elektronisko sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu sistēmas pārredzamību un lai neatkarīgi zinātnieki un profesionālas medicīnas 
darbinieku organizācijas varētu veikt analīzi, būtiski svarīga ir piekļuve klīniskiem datiem.

Amendment 164
Ashley Fox

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 drošuma un klīniskās 
veiktspējas kopsavilkumu vismaz reizi 
gadā atjaunina ar klīniskās izvērtēšanas 
ziņojumiem.

Or. en

Amendment 165
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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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, ko veic vai 
nu ar mērķi laist tirgū medicīnisku ierīci, 
vai arī pēc ierīces laišanas tirgū, ja tie tiek 
veikti vienā vai vairākos turpmāk 
minētajos nolūkos, attiecina 50.–60. pantu 
un XIV pielikumu:

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina vienāds kvalitātes standartu un ētisko principu līmenis.

Amendment 166
António Fernando Correia de Campos

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, ka 
novērtēšanu kopīgi veic piemērots skaits 
personu, kurām kopumā ir vajadzīgā 
kvalifikācija un pieredze. Novērtējumā 
tiek ņemts vērā vismaz vienas tādas 
personas viedoklis, kuras pamatinterešu 
jomā neietilpst zinātne. Tiek ņemts vērā 
vismaz viena pacienta viedoklis. Klīnisko 
pētījumu veikšanai ir nepieciešams 
atbildīgās ētikas komitejas labvēlīgs 
atzinums.

Or. en
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Amendment 167
António Fernando Correia de Campos

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 drošumu neuzskata par 
komerciāli sensitīvu informāciju;

Or. en

Amendment 168
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Veidojot 1. punktā minēto elektronisko 
sistēmu, Komisija nodrošina tai 
sadarbspēju ar ES datubāzi, ko izmanto 
saistībā ar klīniskajiem izmēģinājumiem ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm un kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [../..] 
[..] pantu. Izņemot 52. pantā un 53. panta 
1. punkta d) apakšpunktā minēto 
informāciju, elektroniskajā sistēmā 
apkopotā un apstrādātā informācija ir 
pieejama tikai dalībvalstīm un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

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

Amendment 169
António Fernando Correia de Campos
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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. [../..].

Or. en

Amendment 170
António Fernando Correia de Campos

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 
sabiedriskās politikas apsvērumiem.

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

Or. pt

Pamatojums

Ierobežojot noraidījuma iemeslus, kā ierosināts  oriģinālā, nozīmētu kļūdaini neiekļaut tādus 
aspektus kā dati, kas nav pietiekami atbilstīgi vai noturīgi, un citus ētiskus apsvērumus. 
Sponsoru ierosinātajām izmaiņām klīniskajos pētījumos nebūtu komercinterešu dēļ jāmazina 
zinātnisko vai ētisko normu ievērošana.
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Amendment 171
António Fernando Correia de Campos

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.

Or. en

Amendment 172
António Fernando Correia de Campos

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.

Or. en

Amendment 173
António Fernando Correia de Campos

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

Or. en

Amendment 174
António Fernando Correia de Campos

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. 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.

Or. en

Pamatojums

Šādi dati jau ir pieejami sponsoram, un tos paziņo dalībvalstīm pienācīgas statistiskās 
kontroles nolūkā.
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Amendment 175
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
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 
iecelt koordinētāju dalībvalsti.

Or. en

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 apdraud ierosināto klīnisko pētījumu apstiprinājumu ar klusējot 
paustu piekrišanu. Jau ierosinātā Medicīnisko ierīču koordinācijas grupa saskaņā ar tās 
uzdevumiem, kas izklāstīti 80. pantā, varētu izveidot sistēmu koordinētājas dalībvalsts 
noteikšanai.

Grozījums Nr. 176
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sponsors pilnīgi dokumentē jebkuru 
šādu apstākli:

1. Sponsors pilnīgi dokumentē un reģistrē 
53. pantā minētajā klīnisko pētījumu 
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elektroniskajā sistēmā jebkuru šādu 
apstākli:

Or. en

Amendment 177
António Fernando Correia de Campos

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.

Or. en

Amendment 178
Nora Berra

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 

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 
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ierīces ražotājs. Ražotājs nodrošina 
attiecīgu pēckontroli.

ierīces ražotājs. Ražotājs nodrošina 
attiecīgu pēckontroli.

Or. fr

Amendment 179
António Fernando Correia de Campos

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.

Or. en

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.

Amendment 180
Andreas Schwab

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 
ražotājiem saistībā ar to pašu ražotajām 
ierīcēm.

Or. en
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Pamatojums

Ražotājam ir piekļuve pašu datiem informācijas sistēmā.

Amendment 181
António Fernando Correia de Campos

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 
aizsardzību, veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai. Regulas 
62. panta 1. punkta no a) līdz 
e) apakšpunktam minētos datus neuzskata 
par konfidenciālu komercinformāciju.

Or. en

Pamatojums

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

Amendment 182
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Atbilstīgais informētības līmenis būtu jānosaka šajā regulā.

Amendment 183
Andreas Schwab

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.

Or. en

Amendment 184
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nepieteiktās inspekcijas to rakstura 
un vēriena ziņā var uzskatīt par 
regulārām inspekcijām un segt to radītās
izmaksas uzņēmējiem, 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.

Or. de

Amendment 185
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
78. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a MDCG var izveidot pastāvīgas vai 
pagaidu konsultatīvās ekspertu grupas 
konkrētās medicīnas jomās vai saistītās 
tehniskās jomās, lai īstenotu šo regulu un 
sniegtu MDCG zinātniskas konsultācijas.

Or. pt

Amendment 186
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. MDCG locekļiem, 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 deklarācija pēc pieprasījuma ir 
publiski pieejama. Šis pants neattiecas uz 
to ieinteresēto personu organizāciju 
pārstāvjiem, kas piedalās MDCG 
apakšgrupās.

Or. en

Amendment 187
Antonyia Parvanova
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Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Amendment 188
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ieinteresēto personu organizāciju 
pārstāvji, kas piedalās MDCG 
apakšgrupās, deklarē jebkādas tiešas vai 
netiešas intereses, kas tiem var būt 
medicīnisko ierīču nozarē un, situācijai 
mainoties, šo deklarāciju atjaunina. 
Interešu deklarācija ir publiski pieejama 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Tas 
neattiecas uz medicīnisko ierīču nozares 
pārstāvjiem.

Or. en
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Amendment 189
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) dažādu ražotāju ražoto ierīču, kas 
sastāv no vairāk nekā vienas 
implantējamas daļas, daļu fiziskajai 
saderībai;

Or. en

Amendment 190
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7.4. Ierīces ir izstrādātas un ražotas tā, lai 
iespēju un pieņemamības robežās 
samazinātu apdraudējumu, ko rada 
iespējama vielu izdalīšanās 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 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
pakāpeniski izņem no lietošanas, izņemot 
gadījumu, ja citas, drošākas vielas nav 
pieejamas. Ja drošākas alternatīvas nav, 
ražotājs tehniskajā dokumentācijā 
konkrēti pamato šo vielu izmantošanu 
kopsakarā ar atbilstību vispārīgajām 
drošuma un veiktspējas prasībām un 
lietošanas pamācībā sniedz informāciju 
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ierobežošanu (REACH), 59. pantā 
izklāstīto procedūru.

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 traucējumus
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, ja citas, drošākas vielas nav 
pieejamas. Ja drošākas alternatīvas nav, 
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.

Or. en

Amendment 191
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un ja tās koncentrācijā, kas sasniedz vai 
pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla 

un ja tās koncentrācijā, kas sasniedz vai 
pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla 
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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.

masas, satur ftalātus, šīs vielas astoņu 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
pakāpeniski izņem no lietošanas. Ja 
drošākas alternatīvas nav, 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 
atbilstīgā gadījumā — par pienācīgiem 
piesardzības pasākumiem. Ja šādas ierīces 
ir paredzētas arī bērnu, grūtnieču vai ar 
krūti barojošu sieviešu ārstēšanai, ftalātu 
izmantošanu aizliedz no 2020. gada 
1. janvāra.

Or. en

Amendment 192
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pielikums – II. daļa – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Amendment 193
Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – II. daļa – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Amendment 194
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
4. 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:

Or. en

Amendment 195
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
5. pielikums – 1. iedaļa – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. attiecībā uz ierīcēm, kas klasificētas 
III klasē, vai implantējamām ierīcēm 
drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkums;

18. attiecībā uz ierīcēm, kas klasificētas 
III klasē, vai implantējamām ierīcēm 
drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkums līdz ar datu kopu, kas iegūta 
klīniskajā pētījumā un klīniskajā 
pēckontrolē pēc laišanas tirgū.
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Or. en

Pamatojums

Lietotājam draudzīgu ziņojumu līdz ar pilnu klīnisko datu kopu neatkarīgu klīnisko pētījumu 
veicēju vai veselības aprūpes speciālistu analīzei vajadzētu darīt pieejamu sabiedrībai, 
izmantojot Eudamed.

Amendment 196
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Amendment 197
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– nav aktīvas 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;

Or. en
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Amendment 198
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Amendment 199
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Amendment 200
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav implantējamas mugurkaula diska 
protēzes un implantējamas ierīces, kas 
nonāk saskarē ar mugurkaulu, — šajā 

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

Or. en

Amendment 201
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
7. pielikums – III. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts  – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķu programmatūru uzskata par 
aktīvu ierīci.

Or. en

Amendment 202
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
7. pielikums – III. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts  – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Visas ierīces, kuru neatņemama sastāvdaļa 
ir tāda viela, ko, lietotu atsevišķi, var 
uzskatīt par zālēm, kā definēts 
Direktīvas 2001/83/EEK 1. pantā, arī 
zāles, kuras iegūtas no cilvēka asinīm vai 
cilvēka asins plazmas, un šīs vielas 
iedarbība ir pakārtota ierīces darbībai, 
pieder pie III klases.

Visas ierīces, kuru neatņemama sastāvdaļa 
ir tāda viela, ko, lietotu atsevišķi, var 
uzskatīt par zālēm, kā definēts 
Direktīvas 65/65/EEK 1. pantā, un kas var 
iedarboties uz cilvēka ķermeni, un šīs 
vielas iedarbība ir pakārtota ierīces 
darbībai, pieder pie III klases. 

Or. en

Amendment 203
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
7. pielikums – III. daļa – 6. punkts – 6.7. apakšpunkts  – 1. daļa
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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 
paredzētas tiešai nonākšanai cilvēka 
ķermenī, pieder pie III klases.

Or. en

Amendment 204
Nora Berra

Regulas priekšlikums
7. 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 
tādu vielu kombinācijas, kuras galvenokārt
paredzēts norīt, ieelpot vai ievadīt rektāli 
vai vagināli un kuras cilvēka ķermenī 
absorbējas un disperģējas, lai īstenotu tām 
paredzēto uzdevumu, pieder pie III klases.

Or. en

Amendment 205
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
8. pielikums – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Paziņotā institūcija nejaušināti bez 
brīdinājuma veic ražotāja rūpnīcas 
inspekcijas un vajadzības gadījumā 
ražotāja piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas, kuras var apvienot ar 
periodisko uzraudzības novērtējumu, kas 

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

minēts 4.3. iedaļā, vai veikt papildus šim 
uzraudzības novērtējumam. Paziņotā 
institūcija sagatavo nepieteikto inspekciju 
plānu, kā regularitāte nav zemāka par 
vienu inspekciju gadā un ko nedrīkst darīt 
zināmu ražotājam

Or. en

Amendment 206
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
13. 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 
pamatoties tikai uz esošajiem klīniskajiem 
datiem. Attiecībā uz jaunieviestiem 
izstrādājumiem līdzvērtības pierādījumu 
saskaņā ar 4. iedaļu neuzskata par 
pietiekamu pamatojumu šā punkta pirmā 
teikuma izpratnē. Tomēr tirgū jau esošu 
ierīču gadījumā, par kurām ir pieejami 
klīniskie dati un kuru dati atbilstoši 
uzraudzībai pēc laišanas tirgū neuzrāda 
nekādas bažas par drošumu, līdzvērtības 
pierādījumu var uzskatīt par pietiekamu 
pamatojumu. Līdzvērtības pierādījumu 
ierīcēm, kas iesniegtas šajā regulā 
paredzētā zinātniskā novērtējuma 
veikšanai, novērtē MDCG.

Or. en

Amendment 207
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
13. pielikums – B daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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 vācun 
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 šī pielikuma 
A daļā minēto klīnisko izvērtējumu, 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.

Or. en

Amendment 208
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
13. 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.

Or. en

Amendment 209
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
13. 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. iedaļā minētajā riska pārvaldībā. Ja, 
veicot klīnisko pēckontroli pēc laišanas 
tirgū, tiek konstatēts, ka ir vajadzīgi 
koriģējoši pasākumi, ražotājs tos īsteno un 
informē attiecīgās dalībvalstis.

Or. en

Amendment 210
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt
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Amendment 211
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
14. 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, ir iekļauti visi klīniskā pētījuma 
laikā iegūtie dati, tostarp negatīvi 
konstatējumi, un to rūpīgs izvērtējums, un 
šim ziņojumam ir jābūt publiski 
pieejamam ar 53. pantā minētās 
elektroniskās sistēmas starpniecību.

Or. en

Amendment 212
Nora Berra

Regulas priekšlikums
15. pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr


