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ĪSS PAMATOJUMS

Papildus horizontālajiem aspektiem, kas tiesību aktiem par medicīniskām ierīcēm ir kopīgi, šajā regulā 
minēti vairāki īpaši pasākumi, kurus atzinuma sagatavotāja pilnībā atbalsta, attiecībā uz klasifikācijas 
ieviešanu atbilstoši riskam, atbilstības novērtēšanas vispārināšanu, ko veic paziņotā institūcija, un 
pienākumu ieviešanu saistībā ar klīniskajiem pierādījumiem.

Ņemot vērā abu regulu daudzās līdzības, liela daļa ierosināto grozījumu ir identiski grozījumiem, kas 
ierosināti saistībā ar regulas projektu par medicīniskām ierīcēm. Tomēr in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču „veiktspēju” un drošumu nevar vērtēt pēc tiem pašiem kritērijiem, ko izmanto 
medicīnisko ierīču novērtēšanai. Tāpēc atsevišķus grozījumus, kas piemērojami medicīniskām ierīcēm, 
nevar vienkārši pielāgot, ne arī attiecināt uz šo regulu.

Atzinuma sagatavotāja ir veikusi dažus īpašus grozījumus šādos aspektos:

„Iekšējais” atbrīvojums

Pašlaik spēkā esošā Direktīva 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā, 
ļauj veselības iestādēm izstrādāt pašām savas medicīniskās ierīces in vitro diagnostikai, ja tās 
šādas ierīces izmanto tikai iestādē, bez vajadzības ievērot esošo tiesību aktu atbilstības 
noteikumus neatkarīgi no ierīces veida. Ar jauno regulas priekšlikumu ierobežo izņēmumu 
jomu līdz A, B un C klasei, tāpēc attiecībā uz iekšēji veiktajiem D klases testiem (piemēram, 
HIV skrīningu) turpmāk būs jānodrošina atbilstība gaidāmajai regulai. Atzinuma sagatavotāja
šo pieeju atbalsta, ņemot vērā attiecīgo ierīču jutību, un tāpat atbalsta arī iespēju atkāpties no 
atbilstības novērtēšanas procedūru prasībām sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, kā noteikts 
45. pantā. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tomēr ir nepieciešams precizēt, kādas veselības 
iestādes šīs atkāpes iespējas var izmantot.

„Prognozējošo” ģenētisko testu iekļaušana

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumu šajā regulā iekļaut tā saucamos 
„prognozējošos” ģenētiskos testus, kas sniedz informāciju par noslieci uz medicīnisku stāvokli vai 
slimību. Tomēr ir jānosaka ģenētisko testu definīcija un jāievieš vairāki precizējumi, lai nodrošinātu, 
ka tiek ietverti visi šo testu veidi.

Atzinuma sagatavotāja atzīst, ka lēmums par to, kā reaģēt uz ētiska rakstura jautājumiem, ko var radīt 
atsevišķu šādu testu izmantošana, ir jāpieņem dalībvalstīm.

Tomēr viņa uzskata, ka attiecībā uz atsevišķu ierīču un paštestēšanas ierīču izplatības satvaru 
ir iespējamas vairākas saskaņošanas iespējas (piekrišana, prasības), un aicina dalībvalstis tās 
paplašināt.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj dalībvalstīm, 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
Vajadzības gadījumā lēmumu par to, vai uz 
izstrādājumu attiecas in vitro diagnostikas 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces 
piederuma definīcija, var pieņemt 
Komisija, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi.

(8) Tas, vai izstrādājums ir šīs regulas 
darbības jomā, būtu jālemj dalībvalstīm, 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
Vajadzības gadījumā, piemēram, tad, ja 
lēmumi, kas valstu līmenī pieņemti 
attiecībā uz to pašu izstrādājumu, 
dalībvalstīs atšķiras, lēmumu par to, vai uz 
izstrādājumu attiecas in vitro diagnostikas 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas medicīniskas ierīces 
piederuma definīcija, var pieņemt 
Komisija, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Jāsaskaņo ar 3. panta 1. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai nodrošinātu, ka bojājumu risks, 
kā arī ražotāja maksātnespējas risks 
neskar pacientus, kuriem in vitro 
diagnostikas medicīniskās ierīces rada 
kaitējumu, un to, ka maksātājiem ir 
pienākums segt ārstēšanās izmaksas, 
ražotājiem ir jāapdrošina sava atbildība ar 
pienācīgu minimālo segumu.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 85/374/EEK par atbildību par produktiem apdrošināšana pret bojājumu 
gadījumiem pašlaik vēl nav obligāta. Tas netaisnīgi pārnes atbildību bojājumu riska, kā arī 
ražotāja maksātnespējas riska gadījumos uz pacientiem, kuriem ierīces ar trūkumiem ir 
radījušas kaitējumu, kā arī par ārstēšanas izmaksu segšanu atbildīgajiem maksātājiem. 
Saskaņā ar noteikumiem, kas jau ir spēkā medicīnas izstrādājumu jomā, ierīču ražotājiem 
jābūt arī pienākumam apdrošināt savu atbildību par pienācīgu minimālā segumu summu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Augsta riska in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču ražotājiem katras šādas 
ierīces galvenie drošuma un veiktspējas 
aspekti un klīniskā novērtējuma rezultāti 
būtu jāapkopo dokumentā, kuram 
vajadzētu būt publiski pieejamam.

(32) In vitro diagnostikas medicīnisko 
ierīču, kas klasificējamas kā C un 
D klases ierīces, ražotājiem katras šādas 
ierīces galvenie drošuma un veiktspējas 
aspekti un klīniskā novērtējuma rezultāti 
būtu jāapkopo dokumentā, kuram 
vajadzētu būt publiski pieejamam.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu neskaidrības 24. panta formulējumā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka pārbaudes slimību prognozēšanas nolūkā ir saistītas ar IVD ierīcēm un uz 
tām ir attiecināma IVD regula. Tas ir spēkā neatkarīgi no tā, vai pārbaudēm ir augsta 
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prognozējošā vērtība (piemēram, ģenētisks tests Hantingtona slimības noteikšanai) vai arī tās 
tikai sniedz informāciju par nelielu slimības riska pieaugumu (piemēram, ģenētisko noslieču 
testi daudzām izplatītām slimībām).

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) “ģenētisks tests” ir veselības 
aizsardzības nolūkā veikta pārbaude, kurā 
izmanto cilvēkcilmes bioloģisko paraugu 
analīzi, lai īpaši noteiktu iedzimtas vai 
agrīnās prenatālās attīstības laikā iegūtas 
ģenētiskās īpašības;

Or. en

Pamatojums

Tā kā šajā regulā iekļauti noteikumi par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm 
ģenētisko testu nolūkā, ir jāprecizē ģenētiskās testēšanas definīcija.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “vienreiz lietojama ierīce” ir ierīce, ko 
paredzēts izmantot individuālam pacientam 
vienā vienīgā procedūrā un attiecībā uz 
kuru ir pārbaudīts un pierādīts, ka to 
nevar izmantot atkārtoti.

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

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

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem nevajadzētu ļaut apzīmēt savus izstrādājumus kā „vienreiz lietojamas ierīces”, ja 
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netiek sniegts objektīvs pamatojums tam, kāpēc medicīnisko ierīci nav iespējams izmantot 
atkārtoti.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) “vienreizējai lietošanai paredzēta 
ierīce” ir ierīce, ko paredzēts izmantot 
individuālam pacientam vienā vienīgā 
procedūrā un attiecībā uz kuru nav 
pierādīts, ka to nevar izmantot atkārtoti;

Or. en

Pamatojums

Paplašinot „vienreiz lietojamas ierīces” definīciju, gadījumā, ja vienreiz lietojamas ierīces 
atkārtotas izmantošanas neiespējamība nav pierādāma, atkārtotas izmantošanas iespējai 
jāpaliek tās izmantotāja ziņā, ja ir pierādīts šādas atkārtotas izmantošanas nekaitīgums un to 
veic saskaņā ar 15. panta noteikumiem. Attiecīgi ir jāmaina arī informācija uz etiķetes un 
informācija lietošanas instrukcijās (kā noteikts I pielikuma 19.2 un 19.3 iedaļā), lai 
atspoguļotu ieviesto nošķīrumu starp „vienreiz lietojamām ierīcēm” un „vienreizējai 
lietošanai paredzētām ierīcēm”.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 8.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8b) “atkārtoti lietojama ierīce” ir ierīce, 
ko ir iespējams izmantot atkārtoti un 
kurai jāpievieno informācija par 
pienācīgām procedūrām, pēc kurām 
iespējama atkārtota lietošana, tostarp, par 
tīrīšanu, dezinficēšanu, iepakošanu un, 
vajadzības gadījumā, par attiecīgās ierīces 
sterilizācijas metodi un jebkādiem 
ierobežojumiem attiecībā uz lietošanas 
reižu skaitu;
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Or. en

Pamatojums

Lielākai skaidrībai un atšķirībā no „vienreizējai lietošanai paredzētām ierīcēm”, ierīces, 
kuras paredzētas vairākkārtējai lietošanai, būtu jāapzīmē kā „atkārtoti lietojamas ierīces”.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15a) “informācijas sabiedrības 
pakalpojums” ir pakalpojums, ko parasti 
sniedz par atlīdzību no attāluma, ar 
elektroniskiem līdzekļiem un pēc 
pakalpojumu saņēmēja individuāla 
pieprasījuma;

Or. en

Pamatojums

Izteiksmi attiecībā uz DTC interneta tirdzniecību varētu padarīt daudz skaidrāku, vismaz 
atkārtojot Direktīvā 98/48/EK noteikto ES definīciju „informācijas sabiedrības
pakalpojumiem”, nevis tikai uz to atsaucoties.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vai pēc pašas iniciatīvas ar īstenošanas 
aktiem var noteikt, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“in vitro diagnostikas medicīniskas ierīces” 
vai “in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 84. panta 
3. punktā.

1. Komisija pēc pašas iniciatīvas var 
noteikt vai pēc dalībvalsts pieprasījuma ar 
īstenošanas aktiem nosaka, vai konkrēts 
izstrādājums, to kategorija vai grupa atbilst 
“in vitro diagnostikas medicīniskas ierīces” 
vai “in vitro diagnostikas medicīniskas 
ierīces piederuma” definīcijai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 84. panta 
3. punktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Izņemot 59. panta 4. punktu, šīs regulas 
prasības neattiecas uz ierīcēm, kas ietilpst 
A, B un C klasē saskaņā ar VII pielikumā 
izklāstītajiem noteikumiem un ko ražo un 
izmanto tikai vienā un tajā pašā veselības 
iestādē, ja šīs ierīces ražo un izmanto tikai 
saskaņā ar šīs veselības iestādes vienoto 
kvalitātes pārvaldības sistēmu un ja šī 
veselības iestāde atbilst standartam 
EN ISO 15189 vai jebkuram citam 
līdzvērtīgam atzītam standartam. Tomēr šīs 
regulas prasības arī turpmāk attiecas uz 
klīniskajām vai komerciālajām patoloģiju 
laboratorijām, kuru galvenais darbības 
mērķis nav veselības aprūpe (t. i., 
pacientu aprūpe un ārstēšana) vai 
sabiedrības veselības veicināšana. 
Dalībvalstis var pieprasīt, lai veselības 
iestādes kompetentajai iestādei iesniegtu 
sarakstu ar šādām ierīcēm, kas ražotas un 
tiek izmantotas to teritorijā, un tās var uz 
ražošanu un attiecīgo ierīču lietošanu 
attiecināt papildu drošuma prasības.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka izņēmums attiecas tikai uz iestādēm, kas ir sabiedrības veselības aprūpes 
sistēmas daļa.

Grozījums Nr. 12

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci ar neseno regulu par Eiropas standartizāciju un, jo īpaši, lai 
nodrošinātu visu attiecīgo tehnisko specifikāciju labāko iespējamo izmantošanu. Sk. arī 
grozījumu, ar kuru šajā saistībā ieviesta jauna 1.a daļa.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pieņemot 1. punktā minētās KTS, 
Komisija nedrīkstētu izjaukt Eiropas 
standartizācijas sistēmas saskaņotību. 
KTS ir saskaņotas, ja tās nav pretrunā 
Eiropas standartiem, t. i., aptver jomas, 
kurās saskaņotu standartu nav, jaunu 
Eiropas standartu pieņemšana tuvākajā 
laikā nav gaidāma, esošie standarti nav 
guvuši izplatību tirgū vai ir novecojuši, 
vai saskaņā ar vigilances vai uzraudzības 
datiem ir nepārprotami apliecināti kā 
nepietiekami, kā arī jomas, kurās tehnisko 
specifikāciju transponēšana Eiropas 
standartizācijas galīgajos dokumentos 
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tuvākajā laikā nav plānota.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija pieņem 1. punktā minētās 
KTS pēc apspriešanās ar Medicīnisko 
ierīču koordinācijas grupu, kurā iekļauj 
arī Eiropas standartizācijas iestādes 
pārstāvi.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ražotājs nodrošina, ka ierīcei ir pievienota 
informācija par tās lietošanu un drošību, 
kas kādā paredzētajam lietotājam viegli 
saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā 
dalībvalsts, ir jāsniedz saskaņā ar 
I pielikuma 17. iedaļu.

Or. en

Pamatojums

Pacientiem un lietotājiem informācija ir jāsniedz viņu lietotajā valodā.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja kompetentā iestāde uzskata vai tai ir 
iemesls uzskatīt, ka ierīce ir radījusi 
kaitējumu, tā nodrošina, ka arī lietotājs, 
kuram potenciāli nodarīts kaitējums, 
lietotāja tiesībpārņēmējs, lietotāja 
veselības apdrošinātājs vai citas trešās 
puses, kuras skar lietotājam nodarītais 
kaitējums, var pieprasīt ražotājam sniegt 
šā punkta pirmajā daļā minēto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Lietotāji, kuriem nodarīts kaitējums, kā arī obligātās veselības apdrošināšanas sabiedrības, 
kas sedz ārstēšanās izmaksas, iepriekš nereti atteicās no iespējas sūdzēt tiesā par nodarīto 
kaitējumu, jo nebija skaidrs, vai ierīce bija ar trūkumiem un izraisīja kaitējumu. Lielākas
tiesības uz informāciju novērš attiecīgās informācijas trūkuma risku.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 10. punkts – 1.a daļa (jauna)



PA\931903LV.doc 13/28 PE508.086v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājiem ir pienācīgi jāapdrošina sava 
atbildība attiecībā uz jebkādu kaitējumu, 
ko lietotājiem varējušas izraisīt ražotāja 
ierīces. Šādai apdrošināšanai jādarbojas 
vismaz attiecībā uz šādiem kaitējumiem:
a) lietotāja nāves vai traumas gadījumā 
vai
b) vairāku lietotāju nāves vai traumas 
gadījumā, ja to izraisa vienas un tās pašas 
ierīces lietošana.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 85/374/EEK par atbildību par produktiem apdrošināšana pret bojājumu 
gadījumiem pašlaik vēl nav obligāta. Tas netaisnīgi pārnes atbildību bojājumu riska, kā arī 
ražotāja maksātnespējas riska gadījumos uz pacientiem, kuriem ierīces ar trūkumiem ir 
radījušas kaitējumu, kā arī par ārstēšanas izmaksu segšanu atbildīgajiem maksātājiem. 
Saskaņā ar noteikumiem, kas jau ir spēkā medicīnas izstrādājumu jomā, ierīču ražotājiem 
jābūt arī pienākumam apdrošināt savu atbildību par pienācīgu minimālā segumu summu.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka importētājs atpazīst ražotāju.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ražotājs ir pienācīgi apdrošinājis savu 
atbildību saskaņā ar 8. panta 10. punkta 
pirmo daļu, izņemot, ja importētājs pats 
var nodrošināt pietiekamu segumu 
saskaņā ar tām pašām prasībām;

Or. en

Pamatojums

Importētājam ir jānodrošina, ka ražotājs izpilda savas saistības attiecībā uz apdrošināšanu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Importētājs, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ierīce, kuru tas ir laidis 
tirgū, nav atbilstīga šai regulai, 
nekavējoties informē ražotāju un, ja 
nepieciešams, viņa pilnvaroto pārstāvi un 
attiecīgā gadījumā nodrošina, ka tiek 
veikti koriģējošie pasākumi, kas 
nepieciešami, lai panāktu minētās ierīces 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus, un šos pasākumus īsteno. Ja ierīce 
rada apdraudējumu, tas arī nekavējoties 
informē kompetentās iestādes dalībvalstīs, 
kurās tas ierīci darījis pieejamu, un 
attiecīgā gadījumā paziņoto institūciju, kas 
minētajai ierīcei saskaņā ar 43. pantu 
izsniegusi sertifikātu, sīkāk informējot jo 
īpaši par neatbilstību un jebkādiem 
koriģējošiem pasākumiem, ko tas ir 
īstenojis.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu jebkādu informācijas un atbildības mazināšanu, ražotājs vai, vajadzības 
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gadījumā, tā pilnvarotais pārstāvis ir vienīgais atbildīgais par koriģējošo pasākumu veikšanu 
attiecībā uz izstrādājumu. Importētājiem pašiem nav jāveic nekādi koriģējošie pasākumi, bet 
tie ir tikai jāīsteno atbilstoši ražotāja lēmumiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19. 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

Pamatojums

Vārda „būtiskas” lietojums var izraisīt dažādas faktu interpretācijas, savukārt šāda
nenoteiktība — nekonsekventu prasību īstenošanu. Veiktspējas vai drošuma īpašību 
mainīšanas gadījumā prece jebkurā gadījumā jāklasificē kā jauna medicīniskā ierīce.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
19. 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 tai ir jāatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām.

Or. en
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Pamatojums

Vārda „būtiskas” lietojums var izraisīt dažādas faktu interpretācijas, savukārt šāda 
nenoteiktība — nekonsekventu prasību īstenošanu. Veiktspējas vai drošuma īpašību 
mainīšanas gadījumā prece jebkurā gadījumā jāklasificē kā jauna medicīniskā ierīce.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā C un 
D klases ierīces un kas nav ierīces, kurām 
izvērtē veiktspēju, ražotājs izstrādā 
drošuma un veiktspējas kopsavilkumu. Tas 
ir sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
40. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai institūcijai, un šī 
institūcija to validē.

1. Ierīcēm, kas klasificējamas kā C un 
D klases ierīces un kas nav ierīces, kurām 
izvērtē veiktspēju, ražotājs izstrādā 
drošuma un veiktspējas kopsavilkumu. Tas 
ir sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā tās valsts valodā, kurā 
attiecīgā ierīce ir laista tirgū. Šā 
kopsavilkuma projekts ietilpst 
dokumentācijā, ko saskaņā ar 40. pantu 
iesniedz atbilstības novērtēšanā iesaistītajai 
paziņotajai institūcijai, un šī institūcija to 
validē.

Or. en

Pamatojums

Šim dokumentam būtu jābūt publiski pieejamam un rakstītam valodā, kas ir viegli saprotama 
lietotājiem, veselības aprūpes profesionāļiem un pacientiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PA\931903LV.doc 17/28 PE508.086v01-00

LV

izvirzītais prasību minimums ir izklāstīts
VI pielikumā.

prasības ir izklāstītas VI pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Lai paziņotajām institūcijām nodrošinātu vienlīdzīgas prasības visās dalībvalstīs, kā arī lai 
nodrošinātu taisnīgus un vienotus apstākļus, vārds „minimums” ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai paziņotajām institūcijām nodrošinātu vienlīdzīgas prasības visās dalībvalstīs, kā arī lai 
nodrošinātu taisnīgus un vienotus apstākļus, vārds „minimums” ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Paziņojumā, ja nepieciešams, ir jānorāda, kuras klases ierīces paziņotās institūcijas drīkst 
novērtēt. Dažas augsta riska ierīces vajadzētu ļaut novērtēt tikai paziņotajām institūcijām, 
kuras atbilst īpašām prasībām, kas noteiktas EK īstenošanas aktos.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt 
kodu un attiecīgo ierīču tipu sarakstu, ar 
kuru tiek definēts paziņoto institūciju 
iecelšanas tvērums, ko dalībvalstis norāda 
savā paziņojumā. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 84. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

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

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
39. 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. Lēmumu padara publiski 
pieejamu Eiropas datubankā.

Or. en
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Pamatojums

Lai atvieglotu saskaņotas prakses visā Eiropā, lēmumam jābūt pieejamam.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija pēc savas iniciatīvas var ar 
īstenošanas aktiem lemt vai pēc dalībvalsts 
lūguma lemj par to, kā klasificēt kādu 
konkrētu ierīci, ierīču kategoriju vai grupu, 
piemērojot VII pielikumā izklāstītos 
klasifikācijas kritērijus. Šāds lēmums jo 
īpaši ir jāpieņem, lai novērstu atšķirības
lēmumos, kas attiecībā uz ierīču 
klasifikāciju ir pieņemti dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā 39. panta redakcijā nav iekļauta skaidra procedūra attiecībā uz dažādiem ierīču 
novērtējumiem, ko veikušas dažādas kompetentās iestādes. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu 
vienotu īstenošanu visā Eiropā, galīgo lēmumu par īpaša noteikuma piemērošanu saistībā ar 
konkrētu ierīci pieņem Komisija.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
40. pants – 9. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

VIII pielikuma 4.4. iedaļā minēto nepieteikto inspekciju skaits ir skaidri jānosaka, lai 
pastiprinātu nepieciešamās kontroles un visās dalībvalstīs nodrošinātu vienādu nepieteikto 
inspekciju līmeni un biežumu. Tāpēc nepieteiktās inspekcijas jāveic vismaz reizi sertifikācijas 
cikla laikā katram ražotājam un katrai ģenēriskai ierīču grupai. Ņemot vērā šā instrumenta 
būtisko svarīgumu, nepieteikto inspekciju darbības joma un procedūras būtu jānosaka pašā 
regulā, nevis no tās izrietošajos noteikumos, piemēram, īstenošanas aktos.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir jāprecizē, lai novērstu interpretāciju atšķirības.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ziņojumos par incidentiem un operatīvajiem koriģējošajiem drošuma pasākumiem vajadzētu 
minēt ne tikai nopietnus incidentus, bet visus incidentus un, ņemot vērā 2. panta 43. punktā 
minēto incidenta definīciju, iekļaut arī nevēlamās blakusparādības.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis savstarpēji saskaņoti izstrādā 
veselības aprūpes speciālistiem, lietotājiem 
un pacientiem paredzētas interneta 
standartveidlapas nopietnu incidentu 
paziņošanai. Dalībvalstis arī nodrošina 
veselības aprūpes speciālistiem, 
lietotājiem un pacientiem citas iespējas 
ziņot valstu kompetentajām iestādēm par 
iespējamiem incidentiem.

Or. en

Pamatojums

Noteikums var radīt ierobežojumus lietotājiem, kuriem nav piekļuves tīklam vai trūkst 
nepieciešamās pieredzes šādu rīku izmantošanā. Tāpēc valstu iestādēm ir jāparedz arī citi 
ziņošanas veidi.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Regulas 60. panta 5. punktā minētos 
ziņojumus un informāciju par attiecīgo 
ierīci elektroniskā sistēmā arī automātiski 
nodod paziņotajai institūcijai, kas 
izsniegusi sertifikātu saskaņā ar 
43. pantu.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde ziņojumus, kas 
saņemti saskaņā ar 59. panta 3. punktu, 
vērtē kā saistītus ar nopietnu incidentu, tā 
šos ziņojumus nekavējoties paziņo 
60. pantā minētajā elektroniskajā sistēmā, 
ja vien par to pašu incidentu jau nav 
ziņojis ražotājs.

Ja kompetentā iestāde ziņojumus, kas 
saņemti saskaņā ar 59. panta 3. punktu, 
vērtē kā saistītus ar incidentu, tā šos 
ziņojumus nekavējoties paziņo 60. pantā 
minētajā elektroniskajā sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Ziņojumi elektroniskajā sistēmā ir jāpaziņo jebkurā gadījumā, jo īpaši, lai nodrošinātu visas 
informācijas apriti.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes attiecīgi veic 
ierīču īpašību un veiktspējas 
kontrolpārbaudes, ja vajadzīgs, arī izskatot 
dokumentāciju un uz atbilstīgu 
paraugojumu pamata veicot fiziskas vai 
laboratoriskas kontrolpārbaudes. Attiecībā 
uz riska novērtēšanu un riska pārvaldību, 
vigilances datiem un sūdzībām tās ņem 
vērā iedibinātus principus. Kompetentās 
iestādes no uzņēmējiem var pieprasīt 

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

dokumentus un ziņas, kas nepieciešami, lai 
tās varētu veikt savu darbību, un ierasties 
uzņēmēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ierīču paraugus analīzei oficiālā 
laboratorijā. Ja tās uzskata par 
nepieciešamu, tās drīkst iznīcināt vai citādi 
padarīt neizmantojamas ierīces, kas rada 
nopietnu risku.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm nav jāpamato nekādas pārbaudes.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kompetentās iestādes norīko 
inspektorus, kuri ir pilnvaroti veikt 
1. punktā minētās pārbaudes. Šiem 
inspektoriem var palīdzēt kompetento 
iestāžu iecelti eksperti. Pārbaudes veic tās 
dalībvalsts inspektori, kurā atrodas 
attiecīgais uzņēmējs.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm būtu jānorīko inspektori pārbaudes darbību veikšanai.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Neskarot nekādus starptautiskos 
nolīgumus, kas noslēgti starp Savienību 
un trešām valstīm, 1. punktā minētās 
pārbaudes var notikt arī uzņēmēja telpās 
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trešā valstī, ja ierīci plānots izplatīt 
Savienības tirgū.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Pēc katras pārbaudes, kā minēts 
1. punktā, attiecīgā kompetentā iestāde 
ziņo inspicētajam uzņēmumam par 
regulas ievērošanas līmeni. Pirms 
ziņojuma pieņemšanas kompetentā 
iestāde ļauj inspicētajam uzņēmējam 
iesniegt komentārus.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
65. pants – 5.c punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Komisija izveido detalizētas vadlīnijas 
par principiem šajā pantā minēto 
pārbaužu veikšanai, tostarp jo īpaši par 
inspektoru kvalifikācijām un par 
inspekcijas mehānismiem un piekļuvi 
uzņēmēju datiem un informācijai.
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Or. en

Pamatojums

Vadlīniju izveidei būtu jārada saskaņota pieeja kontroles darbībām Savienībā.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
90. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. To piemēro no [pieci gadi pēc stāšanās 
spēkā].

2. To piemēro no [trīs gadi pēc stāšanās 
spēkā].

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci ar priekšlikumu par medicīniskām ierīcēm.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
I pielikums – 17.2. iedaļa – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) norāde „Šis produkts ir in vitro 
diagnostikas medicīniska ierīce”;

Or. en

Pamatojums

Tas ir skaidri jānorāda uz produkta etiķetes.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
VI pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PRASĪBU MINIMUMS, KAS PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO 
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JĀIEVĒRO PAZIŅOTAJĀM 
INSTITŪCIJĀM

PAZIŅOTAJĀM INSTITŪCIJĀM

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 2.3 iedaļa – f punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) ierīces, ko paredzēts izmantot 
prognozēšanas nolūkos;

Or. en

Pamatojums

Slimību prognozēšana molekulārās diagnostikas sektorā kļūst arvien izplatītāka, ko apliecina, 
piemēram, Agendia izstrādātais Mammaprint tests un Genomic Health izstrādātais Oncotype 
Dx tests, kurus abus izmanto prognozējošu rezultātu iegūšanai par slimības atkārtošanās 
iespējamību krūts vēža pacientiem pēc operācijas.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 3.2 iedaļa – d punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ražojuma un tā daļu vai sastāvdaļu izsekojamība izstrādes un ražošanas procesa laikā ir 
neatņemama kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības un tādējādi arī kvalitātes 
novērtēšanas daļa.
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 4.4 iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Paziņotā institūcija vismaz reizi piecos 
gados katram ražotājam un attiecībā uz 
katru ģenērisku ierīču grupu izlases veidā 
veic nepieteiktas inspekcijas attiecīgajās 
ražošanas vietās un vajadzības gadījumā 
ražotāja piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas. Paziņotā institūcija sagatavo 
nepieteikto inspekciju plānu, ko nedrīkst 
darīt zināmu ražotājam. Šādu inspekciju 
laikā paziņotā institūcija veic pārbaudes 
vai lūdz tās veikt, lai pārbaudītu, vai 
kvalitātes pārvaldības sistēma darbojas 
pienācīgi. Tā iesniedz ražotājam 
inspekcijas ziņojumu un pārbaudes 
ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

4.4. iedaļā minēto nepieteikto inspekciju skaits ir skaidri jānosaka, lai pastiprinātu 
nepieciešamās kontroles un visās dalībvalstīs nodrošinātu vienādu nepieteikto inspekciju 
līmeni un biežumu. Tāpēc nepieteiktās inspekcijas jāveic vismaz reizi sertifikācijas cikla laikā 
katram ražotājam un katrai ģenēriskai ierīču grupai. Ņemot vērā šā instrumenta būtisko 
svarīgumu, nepieteikto inspekciju darbības joma un procedūras būtu jānosaka pašā regulā, 
nevis no tās izrietošajos noteikumos, piemēram, īstenošanas aktos.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 5.3 iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Paziņotā institūcija izskata pieteikumu, un 
to veic darbinieki, kuriem ir pierādītas 
zināšanas un pieredze saistībā ar attiecīgo 
tehnoloģiju. Paziņotā institūcija 
nodrošina, ka ražotāja pieteikumā 
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testiem vai citiem pierādījumiem, lai 
tādējādi varētu novērtēt atbilstību šīs 
regulas prasībām. Paziņotā institūcija veic 
atbilstīgus fiziskus un laboratoriskus testus 
attiecībā uz ierīci vai pieprasa, lai šādus 
testus veiktu ražotājs.

pienācīgi ir raksturota ierīces izstrāde, 
ražošana un veiktspēja, lai būtu iespējams 
novērtēt, vai ražojums atbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām. Paziņotās iestādes 
komentē atbilstību šādos aspektos:

– ražojuma vispārīgs apraksts,
– izstrādes specifikācijas, tostarp 
risinājumu apraksts, kas pieņemti, lai 
izpildītu galvenās prasības,
– sistemātiskās procedūras, kas 
izmantotas izstrādes procesā, un 
paņēmieni, kas izmantoti, lai kontrolētu, 
pārraudzītu un pārbaudītu ierīces izstrādi.
Paziņotā institūcija var prasīt, lai 
pieteikumu papildinātu ar papildu testiem 
vai citiem pierādījumiem, lai tādējādi 
varētu novērtēt atbilstību šīs regulas 
prasībām. Paziņotā institūcija veic 
atbilstīgus fiziskus un laboratoriskus testus 
attiecībā uz ierīci vai pieprasa, lai šādus 
testus veiktu ražotājs.

Or. en

Pamatojums

Atbilstības novērtēšanas prasības, kuru pamatā ir izstrādes dokumentācijas pārbaude, būtu 
jāprecizē un jāgroza, izmantojot jau esošās prasības attiecībā uz ražotāja pieteikuma 
novērtēšanu, kas aprakstīta paziņoto iestāžu brīvprātīgajā rīcības kodeksā.


