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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma mērķi

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

Pašreizējās direktīvas pārskatīšanas mērķis ir arī pielāgot šo tiesību instrumentu „jaunajai 
pieejai”, par kuru kopš iepriekšējā Parlamenta sasaukuma bija atbildīga Parlamenta Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja un kuras mērķis bija novērst brīvas preču aprites 
šķēršļus.

Vispārējās piezīmes
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka mums ir jārūpējas arī par preču brīvu apriti, ja pacientu un 
lietotāju veselības aizsardzība ir mūsu darbību galvenais mērķis. Tātad šo grozījumu 
galvenais mērķis ir nodrošināt:

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

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

- ekonomikas dalībnieku pienākumu skaidrāku sadalījumu, lai nodrošinātu stingru un 
efektīvu vigilanci;

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

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

- valsts iestāžu un ražotāju ātru un vienādu atbildes reakciju problēmu gadījumos, 
pastiprinot vigilances noteikumus;

- izvairīšanos no jebkādas krāpšanas, kļūmēm vai trūkumiem, izmantojot skaidri 
noteiktus uzraudzības noteikumus.

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

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

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

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

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

Šo pārbaudes mehānismu pakāpeniski stiprinātu vigilancē iegūti dati un pieredze, kas gūta 
saistībā ar tirgū laistajiem produktiem, tādējādi varētu pakāpeniski panākt prasību un prakšu 
konverģenci. Regulas 44. pantā paredzētā pārbaude kļūtu aizvien efektīvāka un pakāpeniski 
tiktu izmantota visjaunāko ierīču pārbaudei, par kuru klīnisko izvērtējumu nebūtu izstrādātas 
pamatnostādnes. Ņemot vērā produktu un ar tiem saistīto risku daudzveidību, mums jāievieš 
dinamiska sistēma pilsoņu drošības palielināšanai, vienlaikus saglabājot mūsu iekšējā tirgus 
labumus.
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Apsvērumam jāatbilst 3. panta 1. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šī regula būtu jāpiemēro atsevišķiem
implantējamiem un citiem invazīviem 
izstrādājumiem, kuri saskaņā ar ražotāja 

(11) Implantējamie un citi invazīvie 
izstrādājumi, kuri saskaņā ar ražotāja 
sniegto informāciju ir izmantojami tikai 
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sniegto informāciju ir izmantojami tikai 
estētiskam vai citam ar medicīnu 
nesaistītam nolūkam, bet kuri darbības un 
riska profila ziņā ir pielīdzināmi 
medicīniskām ierīcēm.

estētiskam vai citam ar medicīnu 
nesaistītam nolūkam, bet kuri darbības un 
riska profila ziņā ir pielīdzināmi 
medicīniskām ierīcēm, būtu skaidri 
jādefinē kā “estētiskam nolūkam 
paredzētas ierīces” un tiem būtu 
jāpiemēro šī regula.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas XV pielikumā ierosinātais ražojumu saraksts varētu būt ierobežojošs un neietvert 
ražojumus, kas faktiski laisti tirgū. Ņemot vērā mērķi atbilstoši šā priekšlikuma jomai 
reglamentēt visu implantējamo vai citu invazīvo izstrādājumu kategoriju, ir ieviesta 
estētiskam nolūkam paredzētas ierīces definīcija.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Riska novērtēšanas procesā vērā ņem nanomateriālu izmantošanas risku. Tomēr šā 
noteikuma jomā ietilpst pārāk daudzi izstrādājumi bez nopietna veselības apdraudējuma.
Tāpēc klasificēšanu III klasē veic tikai tad, ja nanomateriālu izmantošana ir paredzēta ar 
nolūku un ir daļa no izstrādājuma paredzētās lietošanas.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu atbilstību jaunākajai Regulai par Eiropas 
standartizāciju, jo īpaši tam, lai garantētu visa attiecīgo tehnisko specifikāciju klāsta 
vislabāko izmantošanu.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai nodrošinātu, ka kaitējuma risks, 
kā arī ražotāja maksātnespējas risks 
netiek novirzīts uz pacientiem, kas guvuši 
kaitējumu no medicīniskajām ierīcēm, un 
ka maksātāji sedz ārstēšanas izmaksas, 
ražotāju pienākums ir veikt atbildības 
apdrošināšanu ar atbilstošu minimālo 
segumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Konstatējumi, kas izklāstīti 2010. gada 
15. aprīļa zinātniskajā atzinumā par tirgū 
laisto pārstrādāto vienreiz lietojamo ierīču 
drošību, kuru sagatavojusi Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHIR), kura 
izveidota ar Komisijas 2008. gada 
5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko 
izveido zinātnisko komiteju un ekspertu 
padomdevēju struktūru patērētāju drošības, 
veselības aizsardzības un vides jomā un 
atceļ Lēmumu 2004/210/EK, un 
konstatējumi, kas izklāstīti saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EEK 12.a pantu 
sagatavotajā Komisijas 2010. gada 
27. augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam 

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

27. augusta ziņojumā Eiropas Parlamentam 
un Padomei par medicīnas ierīču pārstrādi 
Eiropas Savienībā, liecina, ka ir 
nepieciešams regulējums par vienreiz 
lietojamu ierīču pārstrādi, lai nodrošinātu 
augstu veselības un drošuma aizsardzības 
līmeni, vienlaikus sekmējot šīs prakses 
turpmāku attīstību atbilstoši skaidri 
formulētiem nosacījumiem. Pārstrādājot 
vienreiz lietojamu ierīci, tiek mainīts tās 
nolūks, tāpēc pārstrādātājs būtu jāuzskata 
par pārstrādātās ierīces ražotāju. Lai radītu 
lielāku skaidrību, jāpārstrādā būtu tikai 
“vienreizējai lietošanai paredzēta ierīce”, 
nevis “vienreiz lietojama ierīce”. Tāpēc 
attiecībā uz pārstrādi šajā regulā būtu 
jādefinē “daudzkārt lietojama ierīce”, 
“vienreizējai lietošanai paredzēta ierīce” 
un “vienreiz lietojama ierīce” un šie 
termini būtu jānodala cits no cita.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(32) Pacientiem, kuriem paredzēts 
implantēt kādu ierīci, iepriekš 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.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(42) Novatorisku augsta riska medicīnisko 
ierīču gadījumā kompetentās iestādes būtu 
laikus jāinformē par ierīcēm, kurām 
veicams atbilstības novērtējums, un 
jāpiešķir tām tiesības, ja nav kopēju
tehnisko specifikāciju vai vadlīniju par 
klīniskā izvērtējuma veikšanu, piekļūt 
klīniskajiem datiem un turpināt 
zinātnisko novērtējumu, jo īpaši attiecībā 
uz ierīcēm, kas ir jaunievedumi, ierīcēm, 
kurās izmantota jauna tehnoloģija, ierīcēm, 
kas pieder tādu ierīču kategorijai, ar kurām 
biežāk saistīti nopietni incidenti, vai 
ierīcēm, attiecībā uz kurām dažādu 
paziņoto iestāžu atbilstības novērtējumos 
konstatētas būtiskas nesakritības ar būtībā 
līdzīgām ierīcēm. Šajā regulā paredzētais 
process neliedz ražotājam pirms 
pieteikuma iesniegšanas paziņotajai 
iestādei brīvprātīgi informēt kompetento 
iestādi par savu nodomu iesniegt 
pieteikumu augsta riska medicīniskās 
ierīces atbilstības novērtēšanai.

Or. en

Pamatojums

 A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.
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Once gained experience, the Commission supported by expert panels should establish 
guidelines and common technical specifications addressed to manufacturers and notified 
bodies on clinical evaluation and post-market follow-up; this would progressively reduce this 
European assessment mechanism to first-in- class and innovative devices.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Augsta riska ierīču ražotājam, kam 
jāveic zinātniskais novērtējums, būtu 
jāsaņem konsultācija par tā ierīču 
atbilstības atbilstošo novērtējumu, jo īpaši 
attiecībā uz klīniskajiem datiem, kas 
nepieciešami klīniskajam izvērtējumam.
Šo zinātnisko konsultāciju varētu sniegt 
Zinātniskā padomdevēja padome vai ES 
references laboratorija, un to varētu 
publicēt publiskā datubāzē.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Tādu medicīnisko ierīču gadījumā, 
kas klasificētas kā III klases ierīces, 
ražotājiem būtu periodiski jāziņo par 
datiem saistībā ar riska un ieguvumu 
attiecību un iedarbību uz iedzīvotājiem, 
lai novērtētu, vai ir nepieciešama kāda 
darbība saistībā ar attiecīgo medicīnisko 
ierīci.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(56) Nolūkā pastiprināt nacionālo 
kompetento iestāžu tiesības un pienākumus 
šajā regulā būtu jāiekļauj noteikumi par 
tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu šo 
iestāžu tirgus uzraudzības pasākumu 
efektīvu koordināciju un precizētu 
piemērojamās procedūras. Komisijai būtu 
skaidri jādefinē veids, kādā jāveic šādas 
inspekcijas, lai nodrošinātu pilnīgu un 
saskaņotu īstenošanu Savienībā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Būtu jāizveido ekspertu komiteja 
Medicīnisko ierīču koordinācijas grupa 
(MDCG), kurā darbotos dalībvalstu 
ieceltas personas, kas izraudzītas, ņemot 
vērā to lomu un speciālās zināšanas 
medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas 
medicīnisko ierīču jomā, un kura pildītu 
uzdevumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo 

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

Regulu un Regulu (ES) [.../...] par in vitro 
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, lai 
sniegtu konsultācijas Komisijai un 
palīdzētu Komisijai un dalībvalstīm 
nodrošināt šīs regulas saskaņotu 
īstenošanu. Ekspertu komitejai vajadzētu 
saņemt atbalstu no Zinātniskās 
padomdevējas padomes, kurā ietilpst 
ekspertu grupas konkrētās medicīnas 
disciplīnās, lai turpinātu novērtējumu par 
augsta riska ierīci un sniegtu vadlīnijas
un kopējās tehniskās specifikācijas 
klīniskajam izvērtējumam.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13
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 

(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 iestāžu izdoto sertifikātu satura 
minimuma, paziņotajām iestādēm noteikto 
prasību, klasifikācijas noteikumu, 
atbilstības novērtēšanas procedūru un 
klīnisko pētījumu apstiprinājuma 
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apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamās 
dokumentācijas pielāgošana tehnikas 
sasniegumiem; UDI sistēmas izveide, 
informācija, kas jāsniedz, reģistrējot 
medicīniskās ierīces un atsevišķus 
uzņēmējus; par paziņoto institūciju veikto 
iecelšanu un pārraudzību iekasējamo 
maksu līmenis un struktūra; 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.

saņemšanai iesniedzamās dokumentācijas 
pielāgošana tehnikas sasniegumiem; 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 
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.

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

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

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – 3. 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;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas XV pielikumā ierosinātais ražojumu saraksts varētu būt ierobežojošs un neietvert 
ražojumus, kas faktiski laisti tirgū. Ņemot vērā mērķi atbilstoši šā priekšlikuma jomai 
reglamentēt visu implantējamo vai citu invazīvo izstrādājumu kategoriju, ir ieviesta 
estētiskam nolūkam paredzētas ierīces definīcija.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Atsevišķu programmatūru uzskata par Atsevišķu programmatūru uzskata par
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aktīvu ierīci; aktīvu ierīci;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) “estētiskam nolūkam paredzēta 
ierīce” ir jebkurš izstrādājums, kas pēc 
būtības ir līdzīgs medicīniskajām ierīcēm, 
kuras ražotājs paredzējis lietot cilvēkiem 
estētisku apsvērumu dēļ un kuras maina 
lietotāja vizuālo izskatu, ja tās ievieto 
cilvēka ķermenī, tās nonāk saskarē ar acs 
virsmu vai rada audu modifikācijas;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas XV pielikumā ierosinātais ražojumu saraksts varētu būt ierobežojošs un neietvert 
ražojumus, kas faktiski laisti tirgū. Ņemot vērā mērķi atbilstoši šā priekšlikuma jomai 
reglamentēt visu implantējamo vai citu invazīvo izstrādājumu kategoriju, ir ieviesta 
estētiskam nolūkam paredzētas ierīces definīcija. Tomēr vēlākā posmā varētu ieviest negatīvo 
sarakstu, lai izslēgtu dažus izstrādājumus, uz kuriem šai regulai nevajadzētu attiekties, 
piemēram, auskarus.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “vienreiz lietojama ierīce” ir ierīce, ko
paredzēts izmantot individuālam pacientam 

8) “vienreiz lietojama ierīce” ir ierīce, kuru
paredzēts izmantot individuālam pacientam 
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vienā vienīgā procedūrā. vienā vienīgā procedūrā un attiecībā uz 
kuru ir pārbaudīts un uzskatāmi pierādīts, 
ka to nav iespējams lietot 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 jāsniedz sīka informācija, kas apliecina, kāpēc medicīnisko ierīci nevar lietot 
atkārtoti vai kāpēc tās atkārtota lietošana apdraudētu pacientu/lietotāju drošību. Ja objektīvu 
iemeslu dēļ ir uzskatāmi pierādīta atkārtotas lietošanas neiespējamība, medicīnisko ierīci 
nepārstrādā. Šis īpašais noteikums novērstu to, ka medicīniskās ierīces pārmērīgi marķē kā 
„vienreiz lietojamas” ierīces, un ļautu labāk uzraudzīt pārstrādi.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8.a apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) “vienreizējai lietošanai paredzēta 
ierīce” ir ierīce, kuru paredzēts lietot 
atsevišķam pacientam vienā procedūrā un 
kuras atkārtotas lietošanas neiespējamība 
nav uzskatāmi pierādīta;

Or. en

Pamatojums

Paplašinot „vienreiz lietojamas ierīces” definīciju, ja nav uzskatāmi pierādīta atsevišķas 
vienreiz lietojamas ierīces atkārtotas lietošanas neiespējamība, pārstrādes iespēja ir 
pārstrādātāja ziņā, ja šāda pārstrāde ir apliecināta kā droša un atbilstoša 15. panta 
noteikumiem. Uz etiķetes sniedzamā informācija un lietošanas pamācībā sniedzamā 
informācija (kā paredzēts I pielikuma 19.2. un 19.3. iedaļā) būtu attiecīgi jāmaina, lai 
atspoguļotu atšķirību, kas ieviesta starp „vienreiz lietojamo” ierīci un „vienreizējai 
lietošanai paredzēto” ierīci.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8.b apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8b) “daudzkārt lietojama ierīce” ir ierīce, 
kura ir atkārtoti lietojama un par kuru ir 
jāsniedz informācija saistībā ar atkārtotas 
lietošanas attiecīgajiem procesiem, tostarp 
tīrīšanu, dezinfekciju, iepakošanu un 
attiecīgā gadījumā par ierīces 
sterilizācijas metodi, lai to atkārtoti 
sterilizētu, un jebkādiem ierobežojumiem 
attiecībā uz atkārtotas lietošanas 
gadījumu skaitu;

Or. en

Pamatojums

Lai radītu lielāku skaidrību un pretstatu „vienreizējai lietošanai paredzētajām” ierīcēm, 
ierīces, par kurām uzskatāmi pierādīts, ka tās ir atkārtoti lietojamas, būtu jādefinē kā 
„daudzkārt lietojamas” ierīces.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
89. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem, ņemot vērā tehnikas attīstību, kā 
arī līdzību, kas pastāv starp medicīniskas 
ierīces un medicīniskam nolūkam 
neparedzēta izstrādājuma īpašībām un 
radīto apdraudējumu, groza 1. punkta 
1) apakšpunkta pēdējā daļā minēto 
XV pielikuma sarakstu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas XV pielikumā ierosinātais ražojumu saraksts ir pārāk ierobežots, un visai 
implantējamo vai citu invazīvo izstrādājumu kategorijai būtu jāietilpst šīs regulas 
piemērošanas jomā. Šajā saistībā ir ieviesta definīcija.
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Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu atbilstību jaunākajai Regulai par Eiropas 
standartizāciju, jo īpaši tam, lai garantētu visa attiecīgo tehnisko specifikāciju klāsta 
vislabāko izmantošanu. Sk. arī grozījumu, ar ko šajā saistībā tiek ieviesta jauna 1.a daļa 
(jauna).
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Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pieņemot 1. punktā minēto KTS, 
Komisija nemazina saderību ar Eiropas 
standartizācijas sistēmu. KTS ir 
saskanīgas, ja tās nav pretrunā Eiropas 
standartiem, t. i., tās ietilpst jomās, kurās 
nav saskaņotu standartu, jaunu Eiropas 
standartu pieņemšana nav paredzēta 
saprātīgā laikposmā, ja esošie standarti 
nav guvuši tirgus atzinību vai ja šie 
standarti ir novecojuši, vai tie ir 
uzskatāmi pierādīti kā skaidri 
nepietiekami saskaņā ar vigilanci vai 
uzraudzības datiem un ja tehnisko 
specifikāciju transponēšana Eiropas 
standartizācijas nodevumos nav paredzēta 
saprātīgā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu atbilstību jaunākajai Regulai par Eiropas 
standartizāciju, jo īpaši tam, lai garantētu visa attiecīgo tehnisko specifikāciju klāsta 
vislabāko izmantošanu.

Grozījums Nr. 25
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 MDCG, ietverot 
arī Eiropas standartizācijas organizāciju 
pārstāvi.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ražotājs nodrošina, ka ierīcei ir 
pievienotas instrukcijas un drošības
informācija, kas kādā paredzētajam 
lietotājam vai pacientam viegli saprotamā 
valodā, kā to noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts, ir jāsniedz saskaņā ar 
I pielikuma 19. iedaļu.

Or. en

Pamatojums

Pacientiem un lietotājiem jābūt pieejamai informācijai viņu valodā.

Grozījums Nr. 27
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 
kaitējumus, tā nodrošina, ka kaitējuma 
iespējami skartais lietotājs, lietotāja 
tiesību pārņēmējs, lietotāja veselības 
apdrošināšanas sabiedrība vai citas trešās 
puses, ko skāris lietotājam nodarītais 
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kaitējums, var pieprasīt ražotājam pirmajā 
daļā norādīto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pastiprinātas tiesības uz informāciju novērš attiecīgās informācijas trūkuma risku kaitējuma 
nodarīšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
8. pants – 10. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ražotājiem ir atbilstoša atbildības 
apdrošināšana, kas sedz jebkādus 
kaitējumus, kurus var izraisīt to 
medicīniskās ierīces pacientiem vai 
lietotājiem. Šāda apdrošināšana sedz 
kaitējumu vismaz šādos gadījumos:
a) pacienta vai lietotāja nāves gadījumā 
vai viņam nodarīta kaitējuma gadījumā;
vai
b) vairāku pacientu vai lietotāju nāves 
gadījumā vai viņiem nodarīta kaitējuma 
gadījumā saistībā ar tādas pašas
medicīniskās ierīces lietošanu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka importētājs ir identificējis ražotāju.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ražotājs ir noformējis atbildības 
apdrošināšanu ar piemērotu segumu 
atbilstoši 8. panta 10. punktam, ja vien 
pats importētājs nevar nodrošināt 
pietiekamu segumu, kas atbilst tādām 
pašām prasībām;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31
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 

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

šo darbību. Ja ierīce rada apdraudējumu, 
tas arī nekavējoties informē kompetentās 
iestādes dalībvalstīs, kurās tas ierīci darījis 
pieejamu, un attiecīgā gadījumā paziņoto 
iestādi, kas minētajai ierīcei saskaņā ar 
45. pantu izsniegusi sertifikātu, sīkāk 
informējot īpaši par neatbilstību un 
jebkādiem koriģējošiem pasākumiem, ko 
tas ir veicis.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no informācijas un atbildības mazināšanas, ražotājs vai attiecīgā gadījumā tā 
pilnvarotais pārstāvis ir vienīgā atbildīgā persona, kas koriģē izstrādājumu. Importētājiem 
pašiem nebūtu jāveic koriģējoši pasākumi, bet jāveic šīs darbības tikai saskaņā ar ražotāju 
lēmumiem.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienreiz lietojamas ierīces un to 
pārstrādāšana

Vienreizējai lietošanai paredzētas ierīces 
un to pārstrādāšana

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kas pārstrādā vienreiz lietojamu ierīci, lai 
to darītu piemērotu turpmākai 
izmantošanai Savienībā, uzskata par 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darīt pieejamas pārstrādātas vienreiz 
lietojamas ierīces.

b) darīt pieejamas pārstrādātas vienreizējai 
lietošanai paredzētas ierīces.

Or. en

Grozījums Nr. 40
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 ierīces ražotājs iepriekš 
dara pieejamu veselības aprūpes 
profesionālim vai attiecīgā gadījumā
konkrētajam pacientam, kuram ierīce tiks
implantēta, informāciju, kas jāiekļauj 
implanta pasē vai implanta kartē.

Or. en

Pamatojums

Information should be provided before patients undergo an implant to help them make better 
informed and more conscious choices. An implant card will need to be provided for high-risk 
long term implantable devices and not for all implants. For example, sutures, staples, screws 
and dental implants need to be excluded from this requirement as there are too many of them 
used every day and they are not considered as high-risk. Better than an implant card, a 
European passport format could be developed where all the information required for all the 
implants implanted into the patient can be registered and would avoid patients holding 
several cards.

Grozījums Nr. 41
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 

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 
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tās funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju.
Pamatojoši pierādījumi tiek turēti pieejami 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

funkcijas, nodrošina, ka šī prece 
nepazemina ierīces drošumu un veiktspēju.
Pamatojoši pierādījumi tiek turēti pieejami 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Vārds „būtiskas” var izraisīt faktu atšķirīgu interpretāciju un, pamatojoties uz tā neskaidrību, 
prasības nesaskanīgu ieviešanu. Ja tiek mainīti veiktspējas un drošības elementi, izstrādājums 
visos gadījumos būtu jāklasificē kā jauna medicīniskā ierīce.

Grozījums Nr. 42
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 
paredzētajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Vārds „būtiski” var izraisīt faktu atšķirīgu interpretāciju un, pamatojoties uz tā neskaidrību, 
prasības nesaskanīgu izpildi. Ja tiek mainīti veiktspējas un drošības elementi, izstrādājums 
visos gadījumos būtu jāklasificē kā jauna medicīniskā ierīce.

Grozījums Nr. 43
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 

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 un 
atjaunina to atbilstoši secinājumiem, kas 
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saprotamā veidā. Šā kopsavilkuma projekts 
ietilpst dokumentācijā, ko saskaņā ar 
42. pantu iesniedz atbilstības novērtēšanā 
iesaistītajai paziņotajai institūcijai, un šī 
institūcija to validē.

pausti pēc laišanas tirgū veiktajā 
klīniskajā pēckontrolē, kura norādīta 
XIII pielikuma B daļas 3. punktā. Tas ir 
sarakstīts paredzētajam lietotājam 
saprotamā veidā un tās valsts valodā, kurā 
medicīniskā ierīce ir darīta pieejama 
tirgū. Šā kopsavilkuma projekts ietilpst 
dokumentācijā, ko saskaņā ar 42. pantu 
iesniedz atbilstības novērtēšanā iesaistītajai 
paziņotajai iestādei, un šī iestāde to validē.

Or. en

Pamatojums

Ražotāja pēc laišanas tirgū veiktajai klīniskajai pēckontrolei jābūt pārredzamai veselības 
profesionāļiem un pacientiem, lai to varētu rūpīgi pārbaudīt. Šīs pēckontroles rezultātus 
varētu iekļaut publiskajos drošības un veiktspējas informācijas kopsavilkumos.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Paziņotās iestādes 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 iestādēm izvirzītās 
prasības ir izklāstītas VI pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Lai ieviestu vienādas prasības paziņotajām iestādēm visās dalībvalstīs un nodrošinātu 
taisnīgus un vienādus nosacījumus, jāsvītro vārds „minimums”.
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Grozījums Nr. 45
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.

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 nepieciešamās prasības, 
groza vai papildina VI pielikumā noteiktās 
prasības.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Paziņojumā vajadzības gadījumā būtu jānorāda, kādas klases medicīniskās ierīces 
paziņotajām iestādēm ir atļauts novērtēt. Dažas augsta riska medicīniskās ierīces būtu 
jānovērtē tikai tādām paziņotajām iestādēm, kas atbilst īpašām prasībām, kuras EK 
paredzējusi, pieņemot īstenošanas aktu.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 48
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. Šāds lēmums ir publiski 
pieejams Eiropas datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu saskaņotu praksi visā Eiropā, šim lēmumam jābūt pieejamam.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc 
savas iniciatīvas var ar īstenošanas aktiem 
lemt, kā ar īstenošanas aktiem klasificēt 
kādu konkrētu ierīci, ierīču kategoriju vai 
grupu, piemērojot VII pielikumā izklāstītos 
klasificēšanas kritērijus. Šāds lēmums 
jāpieņem, lai novērstu atšķirīgus lēmumus 
starp dalībvalstīm.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
42. pants – 10. punkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas VIII pielikuma 4.4.iedaļā paredzēto bez brīdinājuma veikto inspekciju skaits ir 
skaidri jādefinē, lai stiprinātu nepieciešamās kontroles un nodrošinātu bez brīdinājuma 
veiktās inspekcijas vienādā līmenī un biežumā visās dalībvalstīs. Tāpēc bez brīdinājuma 
veiktās inspekcijas būtu jāveic vismaz vienu reizi sertifikācijas ciklā attiecībā uz katru 
ražotāju un ģenerisko ierīču grupu. Pamatojoties uz šā instrumenta ļoti svarīgo nozīmi, bez 
brīdinājumu veikto inspekciju tvērums un procedūras būtu jānorāda pašā regulā, nevis tādos 
mazāk svarīgos noteikumos kā īstenošanas akts.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir 
jāiesaista kāda paziņotā iestāde, ražotājs 
var pieteikties paziņotai iestādei pēc savas 
izvēles, ja vien šī iestāde ir paziņota 
attiecīgajiem atbilstības novērtēšanas 
pasākumiem, atbilstības novērtēšanas 
procedūrām un ierīcēm. Uz vienu un to 
pašu atbilstības novērtēšanas pasākumu 
pieteikumu iesniedz tikai vienai paziņotajai 
iestādei.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu jebkādu atšķirīgu interpretāciju, šis noteikums būtu jānosaka skaidri.
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Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
44. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteiktu atbilstības novērtējumu 
izskatīšanas mehānisms

MDCG sniegtais zinātniskais novērtējums

Or. en

Pamatojums

 A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.

Once gained experience, the Commission supported by expert panels should establish 
guidelines and common technical specifications addressed to manufacturers and notified 
bodies on clinical evaluation and post-market follow-up; this would progressively reduce this 
European assessment mechanism to first class and innovative devices.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

MDCG paziņo sava zinātniskā 
novērtējuma rezultātu vēlākais 45 dienas 
pēc XIII pielikuma A daļā norādītā 
klīniskā izvērtējuma ziņojuma 
iesniegšanas, tostarp XIV pielikumā 
minēto klīnisko pētījumu rezultātus;
XIII pielikuma B daļā norādīto pēc 
laišanas tirgū veikto klīnisko pēckontroli;
I pielikuma 19.3. iedaļā norādīto 
lietošanas pamācības projektu un 
26. pantā minēto drošuma un klīniskās 
veiktspējas kopsavilkuma projektu, un ar 
XIII pielikumu saistīto tehnisko 
dokumentāciju. Šajā laikposmā un 
vēlākais 45 dienas pēc minēto dokumentu 
iesniegšanas MDCG var pieprasīt iesniegt 
papildu informāciju, kas nepieciešama 
zinātniskajam novērtējumam. Līdz 
papildu informācijas iesniegšanai minēto 
45 dienu laikposmu aptur. Turpmākie 
MDCG papildu informācijas pieprasījumi 
neaptur laikposmu, kurā MDCG jāsniedz 
zinātniskais novērtējums.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Labvēlīga zinātniskā novērtējuma 
gadījumā paziņotā iestāde var turpināt 
sertifikācijas procesu. Tomēr, ja labvēlīgs 
zinātniskais novērtējums ir saistīts ar 
īpašu pasākumu piemērošanu (piemēram, 
pēc laišanas tirgū veiktās klīniskās 
pēckontroles plāna pielāgošanu, 
sertifikāciju ar laika ierobežojumu), 
paziņotā iestāde izsniedz atbilstības 
sertifikātu tikai ar nosacījumu, ka šie 
pasākumi ir izpildīti.
Nelabvēlīga zinātniskā novērtējuma 
gadījumā paziņotā iestāde neizsniedz 
atbilstības sertifikātu. Tomēr paziņotā 
iestāde var iesniegt jaunu informāciju, 
atbildot uz MDCG zinātniskajā 
novērtējumā iekļauto paskaidrojumu.
Pēc ražotāja pieprasījuma Komisija 
organizē uzklausīšanu, kas ļauj apspriest 
nelabvēlīga zinātniskā novērtējuma 
zinātnisko pamatojumu un jebkādu 
darbību, kuru ražotājs var veikt, vai datus, 
kurus var iesniegt, lai kliedētu MDCG 
bažas.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tehnoloģisku jauninājumu vai jaunu 
terapeitiskās lietošanas veidu, kas var
būtiski ietekmēt klīnisko praksi vai 
sabiedrības veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants

Paziņojums pirms laišanas tirgū

1. Par pieteikumiem uz atbilstības 
novērtēšanu tādām ierīcēm, kas 
klasificētas III klasē, izņemot pieteikumus 
uz esošu sertifikātu papildināšanu vai 
atjaunošanu, paziņotās iestādes paziņo 
Komisijai. Šiem paziņojumiem pievieno 
I pielikuma 19.3. iedaļā minēto lietošanas 
pamācības projektu un 26. pantā minētā 
drošuma un klīniskās veiktspējas 
kopsavilkuma projektu. Paziņotā iestāde
paziņojumos norāda paredzēto dienu, līdz 
kurai atbilstības novērtēšana jāpabeidz.
Paziņojumu un tā pavaddokumentus 
Komisija tūlīt nosūta Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupai (MDCG).
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2. Komisija ir tiesīga pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 89. pantu, lai 
paplašinātu to ierīču piemērošanas jomu, 
par kurām jāpaziņo pirms laišanas tirgū, 
kā norādīts 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
61. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tas varētu radīt ierobežojumu dažiem pacientiem un lietotājiem, kam var nebūt pieeja 
internetam vai nepieciešamā pieredze šādu rīku lietošanā. Tāpēc valstu iestādēm būtu 
jāparedz citas ziņojumu iesniegšanas veidlapas.

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) periodiski atjaunināti drošuma 
ziņojumi, ko sagatavojuši ražotāji, kā 
norādīts 63.a pantā;

Or. en

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Paziņoto iestāžu integrācija tirgus uzraudzības iestāžu informācijas apmaiņā ir jāpaplašina 
un skaidri jādefinē. Proti, paziņotajām iestādēm — atbilstoši automātiskām un saskaņotām 
paziņošanas procedūrām — nepieciešama konsolidēta informācija, lai konstatētu 
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sasniegumus, nekavējoties ņemtu vērā jauno informāciju un ātri un atbilstoši reaģētu uz 
notikumiem un incidentiem.

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ziņojumi elektroniskajā sistēmā būtu jāsniedz jebkurā gadījumā, jo īpaši tāpēc, lai 
nodrošinātu visas informācijas apriti.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
63.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

63.a pants
Periodiski atjaunināti drošuma ziņojumi

1. III klasē klasificēto medicīnisko ierīču 
ražotāji sniedz 62. pantā minētajā 
elektroniskajā sistēmā šādus ziņojumus:
a) svarīgu datu kopsavilkumu par 
medicīnisko ierīču ieguvumiem un 
riskiem, tostarp visu pētījumu rezultātus
kopā ar apsvērumiem par iespējamo 
ietekmi uz sertifikāciju;
b) medicīniskās ierīces riska un ieguvumu 
attiecības zinātnisko novērtējumu;
c) visus datus par medicīnisko ierīču 
tirdzniecības apjomiem, tostarp aplēses 
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par iedzīvotājiem, kas pakļauti 
medicīniskās ierīces iedarbībai.
2. Biežums, kādā ražotāji sniedz 1. punktā 
minēto ziņojumu, ir precizēts 44. pantā 
norādītajā MDCG zinātniskajā 
novērtējumā.
Ražotāji iesniedz periodiski atjauninātus 
drošuma ziņojumus kompetentajām 
iestādēm uzreiz pēc pieprasījuma vai 
vismaz vienu reizi gadā pirmo 2 gadu 
laikā pēc konkrētās medicīniskās ierīces 
sākotnējās laišanas tirgū.
3. MDCG novērtē periodiski atjauninātos 
drošuma ziņojumus, lai noteiktu, vai ir 
jauni riski, vai riski ir mainījušies, vai arī 
ir pārmaiņas medicīniskās ierīces riska un 
ieguvumu attiecībā.
4. Pēc periodiski atjaunināto drošuma 
ziņojumu novērtēšanas MDCG apsver, vai 
ir jāveic kāda darbība saistībā ar konkrēto 
medicīnisko ierīci. Negatīva zinātniskā 
novērtējuma gadījumā MDCG informē 
paziņoto iestādi. Šādā gadījumā paziņotā 
iestāde atļauju attiecīgi saglabā, groza, 
aptur vai atsauc.

Or. en

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes attiecīgi veic 
ierīču īpašību un veiktspējas 
kontrolpārbaudes, ja vajadzīgs, arī izskatot 
dokumentāciju un uz atbilstīgu 
paraugojumu pamata veicot fiziskas vai 
laboratoriskas kontrolpārbaudes. Attiecībā 

1. Kompetentās iestādes attiecīgi veic 
ierīču īpašību un veiktspējas 
kontrolpārbaudes, ja vajadzīgs, arī izskatot 
dokumentāciju un uz atbilstīgu paraugu
pamata veicot fiziskas vai laboratoriskas 
kontrolpārbaudes. Attiecībā uz riska 



PA\933795LV.doc 43/53 PE507.987v01-00

LV

uz riska novērtēšanu un riska pārvaldību, 
vigilances datiem un sūdzībām tās ņem 
vērā iedibinātus principus. Kompetentās 
iestādes no uzņēmējiem var pieprasīt 
dokumentus un ziņas, kas nepieciešami, lai 
tās varētu veikt savu darbību, un, ja tas ir 
vajadzīgs un attaisnojams, ierasties 
uzņēmēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ierīču paraugus. Ja tās uzskata par 
nepieciešamu, tās drīkst iznīcināt vai citādi 
padarīt neizmantojamas ierīces, kas rada 
nopietnu risku.

novērtēšanu un riska pārvaldību, vigilances 
datiem un sūdzībām tās ņem vērā 
iedibinātus principus. Kompetentās 
iestādes no uzņēmējiem var pieprasīt 
dokumentus un ziņas, kas nepieciešami, lai 
tās varētu veikt savu darbību, un ierasties 
uzņēmēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ierīču paraugus analīzes veikšanai oficiālā 
laboratorijā. Ja tās uzskata par 
nepieciešamu, tās drīkst iznīcināt vai citādi 
padarīt neizmantojamas ierīces, kas rada 
nopietnu risku.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm nebūtu jāpamato neviena inspekcija.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
67. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm būtu jāieceļ inspektori kontroles pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
67. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai dalībvalstu kompetento iestāžu inspekcijas veikt uzņēmumos, kas atrodas trešās 
valstīs, ja ierīces tiek laistas ES tirgū.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
67. pants – 5.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai pārbaudītā iestāde saņemtu informāciju par inspekcijas rezultātiem un tai būtu 
iespēja sniegt piezīmes.

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
67. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
78. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Svarīgi saglabāt ieinteresēto personu dialoga grupu, lai ļautu pacientiem, veselības aprūpes 
profesionāļiem un nozarei sazināties ar regulatoriem.

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
80. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar 44. pantu.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Zinātniskā padomdevēja padome

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
82.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

82.a pants
Zinātniskais ieteikums

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Attiecībā uz XV pielikumā minētajām 
ierīcēm, kurām ražotājs nav norādījis 
medicīnisku uzdevumu, 1. un 5. iedaļas 
vispārīgās prasības interpretē tā, ka ierīce, 
ko izmanto paredzētajos apstākļos un 
paredzētajiem uzdevumiem, nerada nekādu 
risku vai arī tikai tādu ar izstrādājuma 
lietošanu saistītu minimālu pieņemamu 
risku, kurš ir savienojams ar augsta līmeņa 
aizsardzību cilvēku drošībai un veselībai.

6. Attiecībā uz estētiskam nolūkam 
paredzētiem izstrādājumiem, kuriem
ražotājs nav norādījis medicīnisku 
uzdevumu, 1. un 5. iedaļas vispārīgās 
prasības interpretē tā, ka ierīce, ko izmanto 
paredzētajos apstākļos un paredzētajiem 
uzdevumiem, nerada nekādu risku vai arī 
tikai tādu ar izstrādājuma lietošanu saistītu 
minimālu pieņemamu risku, kurš ir 
savienojams ar augsta līmeņa aizsardzību 
cilvēku drošībai un veselībai.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas XV pielikumā ierosinātais ražojumu saraksts varētu būt ierobežojošs un neietvert 
ražojumus, kas faktiski laisti tirgū. Ņemot vērā mērķi atbilstoši šā priekšlikuma jomai 
reglamentēt visu implantējamo vai citu invazīvo izstrādājumu kategoriju, ir ieviesta 
estētiskam nolūkam paredzētas ierīces definīcija.

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
I pielikums – 19.2. iedaļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) norādījumu “Šis izstrādājums ir 
medicīniskā ierīce”;

Or. en

Pamatojums

Uz medicīniskā izstrādājuma etiķetes skaidri jānorāda, ka tas ir medicīniskais izstrādājums.
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Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
I pielikums – 19.2. iedaļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
VI pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PRASĪBU MINIMUMS, KAS 
JĀIEVĒRO PAZIŅOTAJĀM 
INSTITŪCIJĀM

PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO 
PAZIŅOTAJĀM IESTĀDĒM

Or. en

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
VII pielikums – 6.7. iedaļa

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 

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

Or. en

Pamatojums

Riska novērtēšanas procesā vērā ņem nanomateriālu izmantošanas risku. Tomēr šā 
noteikuma jomā ietilpst pārāk daudzi izstrādājumi bez nopietna veselības apdraudējuma.
Klasificēšanu III klasē veic tikai tad, ja nanomateriālu izmantošana ir paredzēta ar nolūku un 
ir daļa no izstrādājuma paredzētās lietošanas.

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
VII pielikums – 6.9. iedaļa

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 vai disperģējas, pieder pie 
III klases.

Or. en

Pamatojums

Riska klasificēšana būtu jāveic atbilstoši izstrādājuma galamērķim. Tāpēc uz izstrādājumiem, 
ko galvenokārt nav paredzēts norīt, ieelpot vai ievadīt rektāli vai vagināli, nebūtu jāattiecina 
šis klasifikācijas noteikums, jo tie nerada tādus pašus riskus (piemēram, zobu protēzes līme).

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 3.2. iedaļa – d punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Izstrādājuma un tā daļu vai sastāvdaļu izsekojamība izstrādes un ražošanas procesā ir 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības un tādējādi arī izstrādājuma novērtēšanas 
neatņemama daļa.

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 4.4. iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Paziņotā iestāde nejaušināti vismaz reizi 
piecos gados un attiecībā uz katru 
ražotāju un ģenerisko ierīču grupu bez 
brīdinājuma veic inspekcijas attiecīgajās 
ražotnēs un vajadzības gadījumā ražotāja 
piegādātāju un/vai apakšuzņēmēju 
inspekcijas. Paziņotā iestāde sagatavo 
nepieteikto inspekciju plānu, ko nedrīkst 
darīt zināmu ražotājam. Šādu inspekciju 
laikā paziņotā iestāde veic vai pieprasa 
veikt testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes 
pārvaldības sistēma darbojas pienācīgi.
Tā sniedz ražotājam inspekcijas ziņojumu 
un testa ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

4.4. iedaļā paredzēto bez brīdinājuma veikto inspekciju skaits ir skaidri jādefinē, lai 
stiprinātu nepieciešamās kontroles un nodrošinātu bez brīdinājuma veiktās inspekcijas 
vienādā līmenī un biežumā visās dalībvalstīs. Tāpēc bez brīdinājuma veiktās inspekcijas 
jāveic vismaz vienu reizi sertifikācijas ciklā attiecībā uz katru ražotāju un ģenerisko ierīču 
grupu. Pamatojoties uz šā instrumenta ļoti svarīgo nozīmi, bez brīdinājumu veikto inspekciju 
tvērums un procedūras jānorāda pašā regulā, nevis tādos mazāk svarīgos noteikumos kā 
īstenošanas akts.

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 5.3. iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņotā institūcija izskata pieteikumu, un Paziņotā iestāde izskata pieteikumu, un to 
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to veic darbinieki, kuriem ir pierādītas 
zināšanas un pieredze saistībā ar attiecīgo 
tehnoloģiju. Pilnvarotā iestāde var prasīt, 
lai pieteikumu papildina ar papildu testiem 
vai citiem pierādījumiem, ar kuriem varētu 
izvērtēt atbilstību šīs regulas prasībām.
Paziņotā institūcija veic atbilstīgas fiziskus 
un laboratoriskus testus attiecībā uz ierīci 
vai pieprasa ražotājam šādus testus veikt.

veic darbinieki, kuriem ir pierādītas 
zināšanas un pieredze saistībā ar attiecīgo 
tehnoloģiju. Paziņotā iestāde nodrošina, 
ka ražotāja pieteikumā atbilstoši 
aprakstīta ierīces konstrukcija, 
izgatavošana un veiktspēja, lai ļautu 
novērtēt, vai izstrādājums atbilst šajā 
regulā paredzētajām prasībām. Paziņotās 
iestādes sniedz piezīmes par atbilstību 
attiecībā uz šādiem faktoriem:
– vispārīgu izstrādājuma aprakstu,
– konstrukcijas specifikācijām, tostarp 
aprakstu par risinājumiem, kas pieņemti, 
lai izpildītu būtiskās prasības,
– sistemātiskām procedūrām, kas 
izmantotas izstrādes procesā, un 
metodēm, kas izmantotas, lai kontrolētu, 
uzraudzītu un verificētu ierīces 
konstrukciju.
Pilnvarotā iestāde var prasīt, lai pieteikumu 
papildina ar papildu testiem vai citiem 
pierādījumiem, ar kuriem varētu izvērtēt 
atbilstību šīs regulas prasībām. Paziņotā 
iestāde veic atbilstīgus fiziskus un 
laboratoriskus testus attiecībā uz ierīci vai 
pieprasa ražotājam šādus testus veikt.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
XIII pielikums – A daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču un III klases ierīču gadījumā, 
izņemot tad, ja ir pienācīgs pamatojums 
balstīties tikai uz esošajiem klīniskajiem 

5. Klīniskos pētījumus veic implantējamu 
ierīču un III klases ierīču gadījumā, 
izņemot tad, ja ir pienācīgs pamatojums 
pamatoties tikai uz esošajiem klīniskajiem 



PA\933795LV.doc 53/53 PE507.987v01-00

LV

datiem. Līdzvērtības pierādījumu saskaņā 
ar 4. iedaļu parasti neuzskata par 
pietiekamu pamatojumu šī punkta pirmā 
teikuma nozīmē.

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 jau ir 
pieejami klīniskie dati un kuru dati 
atbilstoši uzraudzībai pēc laišanas tirgū 
neuzrāda nekādas bažas par drošību, 
līdzvērtības pierādījumu var uzskatīt par 
pietiekamu attaisnojumu. Līdzvērtības 
pierādījumu ierīcēm, kas iesniegtas šajā 
regulā paredzētā zinātniskā novērtējuma 
veikšanai, novērtē MDCG.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
XV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XV pielikums svītrots

Or. en

Pamatojums

Ieviešot ražojumu sarakstu XV pielikumā, rodas problēmas pārvaldīt un atjaunināt šādu 
sarakstu, kā arī problēmas nodrošināt saraksta pilnīgumu attiecībā uz tirgū esošajiem 
ražojumiem.


