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ĪSS PAMATOJUMS

Šā priekšlikuma mērķis ir stiprināt medicīnas ierīču nozares konkurētspēju un drošumu.
Medicīnas ierīces ir aizvien nozīmīgāks veselības aprūpes segments, kas būtiski iespaido gan 
sabiedrības veselību, gan veselības aprūpes izdevumus. Jēdzienu „medicīnas ierīce” attiecina 
uz dažādu veidu ražojumiem. Tirgū tiek laisti apmēram 400 000 dažādu medicīnas ierīču, 
kuru klāstā ir gan vienkāršas ierīces (piemēram, šļirces un brilles), gan veselības stāvokļa 
izmeklēšanas un slimību diagnostikas iekārtas, gan vismodernākie un sarežģītākie instrumenti 
(piemēram, implantējamas dzīvības nodrošināšanas ierīces, diagnostikas attēlu iekārtas un 
miniatūras invazīvas ķirurģiskas ierīces).
Kopumā sabiedrība pamatoti cer, ka visi šie ražojumi atbilst visaugstākajiem drošības 
standartiem. Tajā pašā laikā šī ir būtiski svarīga Eiropas rūpniecības nozare — tā aptver 
7000 uzņēmumu, tajā ir nodarbināti vairāk nekā 35 000 cilvēku, ražošanas pieauguma rādītāji 
regulāri ir vieni no augstākajiem — un tai ir vajadzīgs saskaņots un skaidrs tiesiskais 
regulējums, kas sekmē konkurētspēju un jauninājumus.
Pašreizējo tiesisko regulējumu, kura noteikumi attiecas uz visu šo dažādo ražojumu 
daudzveidību, veido trīs direktīvas. Tajās kopumā ir definētas pamatprasības, ko atkarībā no 
klasifikācijas izvirza medicīnas ierīcēm, lai tās varētu laist tirgū (piemēram, riska 
novērtējums, riska pārvaldība un riska/ieguvuma analīze). Turklāt šajās direktīvās ir sniegta 
atbilstības novērtējuma procedūru sistēma, kuras pamatā ir risku novērtēšana un kuru parasti 
īsteno neatkarīgas struktūras (tā sauktās pilnvarotās iestādes). Un, visbeidzot, šajās direktīvās 
ir noteikti dalībvalstu iestāžu pienākumi, lai nodrošinātu tirgus pareizu darbību, piemēram, 
tirgus uzraudzība, pamatnostādnes, iebildumi pret standartiem vai ierīču pārklasificēšana.
Komisija 2002. gadā pārskatīja šo reglamentējošo noteikumu darbību. Pārskatā bija izteikts 
secinājums, ka direktīvas kopumā nodrošina atbilstīgu tiesisko regulējumu. Tomēr tika atzīts, 
ka atsevišķus punktus iespējams pilnveidot. Pašreizējā direktīvas priekšlikuma mērķis ir veikt 
šos uzlabojumus. Visnozīmīgākajos ierosinājumos ir precizēti šādi jautājumi:
• atbilstības novērtējums, tostarp skaidri noteikumi par tehnisko dokumentāciju un projekta 

pārbaudi;
• klīniskā izvērtējuma prasības;
• uzraudzība pēc laišanas tirgū un to ražotāju atbilstība, kuri izgatavo ierīces pēc 

pasūtījuma;
• pilnvaroto iestāžu darbība un koordinācija starp tām;
• medicīnas ierīces, kuru sastāvā ir cilvēka audu inženierijas ražojums;
• labākas pārredzamības iespējas sabiedrībai kopumā.
Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, ko nozares uzņēmumi ir ilgi 
gaidījuši. Šīs direktīvas priekšlikuma praktiskā daļa, sniedzot skaidrākus un vienkāršākus 
noteikumus, atvieglos saskaņošanu šajā ļoti sarežģītajā un daudzveidīgajā nozarē.
Priekšlikums, kurā ir lielāka juridiskā skaidrība, pārredzamība un noteiktība visiem tirgus 
dalībniekiem un kurā ir labāki vispārējie reglamentējošie noteikumi, veicinās straujāku 
tehnisko progresu, vienlaikus nodrošinot sabiedrības veselības aizsardzības augstu līmeni.
Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka pat tad, ja grozījumi pirmajā brīdī šķiet nelieli un tehniski, 
tie var būtiski ietekmēt attiecīgo nozari. Piemēram, atsevišķu ierīču pārkvalificēšana augstāka 
riska kategorijā var jūtami palielināt izmaksas. No otras puses, juridiskā skaidrība un 
noteiktība var būt ļoti svarīga ierīcēm, uz kuru darbību var attiecināt dažādas definīcijas, vai 
kombinētām ierīcēm, jo ir precizēts, kuru direktīvu un kuru procedūru tām piemēro.
Atzinuma sagatavotāja vēlas vērst uzmanību uz to, ka šīs pārskatītās direktīvas darbības jomai 
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jābūt tieši tādai pašai kā jaunajā uzlabotās terapijas zāļu regulas priekšlikumā tādējādi, ka uz 
visiem ražojumiem jāattiecina vai nu šī direktīva, vai jaunā regula un ka jāizvairās no 
nevajadzīgas dublēšanās. Ja vajadzīgs, Komisijai iespējami drīz jāiesniedz priekšlikums, lai 
izskaidrotu šo tiesību aktu darbības jomas.
Visbeidzot, ņemot vērā to, ka šīs nozares uzņēmumi darbojas globālajā tirgū, būtiski svarīga ir 
starptautiskā sadarbība un standartu saskaņošana. Tāpēc atzinuma sagatavotāja uzskata, ka 
jācenšas vairāk veicināt starptautisko sadarbību, izmantojot gan divpusējos nolīgumus 
(savstarpējās atzīšanas nolīgumus), gan daudz neformālāku sadarbību (piemēram, Vispārējās 
saskaņošanas darba grupu).

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
17. APSVĒRUMS

(17) Lai uzlabotu dalībvalstu līdzekļu
koordināciju jautājumos, kas saistīti ar 
Direktīvu 93/42/EEK, dalībvalstīm 
savstarpēji jāsadarbojas starptautiskā līmenī.

(17) Lai uzlabotu dalībvalstu līdzekļu 
koordināciju jautājumos, kas saistīti ar 
Direktīvu 93/42/EEK, dalībvalstīm 
savstarpēji jāsadarbojas starptautiskā līmenī.
Lai nozare būtu konkurētspējīga globāli ar 
līdzīgiem nosacījumiem, ir nepieciešama 
starptautiska standartizācija un sadarbība.

Pamatojums

Eiropas medicīnas ierīču uzņēmumi savu produkciju pārdod visā pasaulē. Tāpēc priekšroka 
dodama Eiropas standartiem, kuru pamatā ir starptautiskais standartizācijas process.
Jācenšas vairāk veicināt starptautisko sadarbību, izmantojot gan divpusējos nolīgumus, gan 
daudz neformālāku sadarbību (piemēram, Vispārējās saskaņošanas darba grupu).

Grozījums Nr. 2
21. A APSVĒRUMS

(21a) Medicīnas ierīču pārstrāde ir nozare, 
kas varētu ietaupīt izmaksas. Tā kā pašreiz 
Eiropas Savienībā konkurences apstākļi 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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nav līdzvērtīgi un ir jāgarantē pacientu 
drošība, Komisijai jāiesniedz tāds 
priekšlikums par medicīnas ierīču 
pārstrādi, kura pamatā būtu ietekmes 
izvērtējums un tirgus pētījums.

Pamatojums

Patlaban nav ES mēroga noteikumu par medicīnas ierīču pārstrādi. Kā liecina Eiropas 
Medicīnas ierīču pārstrādātāju asociācijas (EAMDR) dati, pilnībā izmantojot medicīnas 
ierīču pārstrādes potenciālu, gadā izmaksu ietaupījums var sasniegt apmēram 3 miljardus 
eiro. Lai nodrošinātu pacientu drošību, likumdošanas procesā vislielākā uzmanība jāpievērš 
pārstrādes kvalitātei. Jebkurš priekšlikums ir jāpamato ar tirgus pētījumu un ar pienācīgu 
ietekmes izvērtējumu, pievēršot uzmanību dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 3
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA IA) DAĻA (jauna)

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts (Direktīva 93/42/EEK)

ia) šā punkta a) apakšpunktu papildina ar 
šādu vispārinošu teikumu:
Saskaņā ar šo direktīvu visas kontaktlēcas 
jāuzskata par medicīnas ierīcēm;

Pamatojums

Pašreiz Eiropā uz kosmētiskajām kontaktlēcām neattiecina noteikumus par medicīnas 
ierīcēm, lai gan to iespaids uz acīm un iespējamais risks acu veselībai ir tāds pats, ja šīs lēcas 
nav pienācīgi ražotas vai tās lieto, nekonsultējoties ar acu speciālista un bez viņa 
uzraudzības.

Grozījums Nr. 4
2. PANTA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTA I) DAĻA

1. panta 5. punkta c) apakšpunkts (Direktīva 93/42/EEK)

„c) zālēm, uz ko attiecas 
Direktīva 2001/83/EEK. Lai izlemtu, vai uz 
ražojumu attiecas minētā direktīva vai šī 
direktīva, jānoskaidro, kāds ir šā ražojuma 
galvenais iedarbības veids.”

„c) zālēm, uz ko attiecas 
Direktīva 2001/83/EEK. Lai izlemtu, vai uz 
ražojumu attiecas minētā direktīva, 
piemērojot Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
2. punkta b) apakšpunktā noteikto 
definīciju, vai uz to attiecas šī direktīva, 
jānoskaidro, kāds ir šā ražojuma galvenais 
iedarbības veids.”
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Pamatojums

Direktīvas priekšlikums ir jāgroza, lai precīzāk definētu, kas ir „medicīnas ierīces”. Tas 
palīdzētu novērst, ka medikamentu reģistrē kā medicīnas ierīci. Komisijas priekšlikumā, kas 
sagatavots, lai pārskatītu minēto direktīvu, ir iekļauti grozījumi definīciju iedaļai 1. pantā. 
Tomēr definīcija „medicīnas ierīce” 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir faktiski tāda pati kā 
jau spēkā esošajā direktīvā.

Grozījums Nr. 5
2. PANTA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTA I A) DAĻA (jauna)

1. panta 5. punkta d) apakšpunkts (Direktīva 93/42/EEK)

ia) minētā punkta d) apakšpunktu aizstāj 
šādi: 
„d) kosmētiskiem līdzekļiem, uz ko attiecas 
Direktīva 76/768/EEK. Lai izlemtu, vai uz 
ražojumu attiecas Direktīva 76/768/EK vai 
šī direktīva, īpaši jāņem vērā, kādiem 
nolūkiem šis ražojums galvenokārt ir 
paredzēts un kāds ir attiecīgais iedarbības 
veids;”

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos kosmētiskie līdzekļi ir paredzēti medicīniskiem mērķiem (proti, slimību 
ārstēšanai), un tāpēc tie klasificējami kā medicīnas ierīces. Tādējādi, lai izlemtu, kuru 
direktīvu attiecināt, ir jāizvērtē katrs konkrētais gadījums atkarībā no ražojuma mērķa.

Grozījums Nr. 6
2. PANTA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTS

1. panta 6. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

g) Svītro 6. punktu. svītrots

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt, ka attiecībā uz individuālajiem aizsarglīdzekļiem tiek 
atjaunots atbrīvojums no šīs direktīvas. Uz šīm ierīcēm pietiekamā mērā attiecas 
Direktīva 89/686/EEK. Jāvairās nevajadzīgi piemērot divas direktīvas ar atšķirīgām 
atbilstības novērtējuma procedūrām.

Grozījums Nr. 7
2. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)
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2. panta 1.a punkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

1a) Direktīvas 2. pantu papildina ar šādu 
daļu:
„Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka medicīnas 
ierīces, ko pārdod internetā, pasūtot pa 
pastu un izmantojot citus izplatīšanas 
veidus, neapdraud patērētāju veselību un 
drošību un ka tās atbilst visiem šīs 
direktīvas noteikumiem.”

Pamatojums

Medicīnas ierīču pārdošana internetā, pasūtot pa pastu un izmantojot citus alternatīvus 
izplatīšanas veidus kļūst aizvien populārāka daudzās Eiropas valstīs, un tā potenciāli pakļauj 
riskam Eiropas pilsoņu veselību, jo šīs ierīces var iegādāties bez jebkādām attiecīgo 
speciālistu konsultācijām vai padomiem.

Grozījums Nr. 8
2. PANTA 3. PUNKTS

9. panta 3. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

„3. Ja dalībvalsts uzskata, ka IX pielikumā 
izklāstītie klasifikācijas noteikumi 
jāatjaunina, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību 
un jebkādu informāciju, kas kļūst pieejama 
10. pantā minētajā informācijas sistēmā, tā 
Komisijai iesniedz attiecīgi pamatotu 
pieprasījumu ar lūgumu veikt vajadzīgos 
pasākumus. Komisija pieņem šos pasākumus 
saskaņā ar 7. panta 2. punktā noteikto 
kārtību.” 

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka IX pielikumā 
izklāstītie klasifikācijas noteikumi 
jāatjaunina, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību 
un jebkādu informāciju, kas kļūst pieejama 
10. pantā minētajā informācijas sistēmā, tā 
Komisijai iesniedz attiecīgi pamatotu 
pieprasījumu ar lūgumu veikt vajadzīgos 
pasākumus. Komisija pieņem šos pasākumus 
saskaņā ar 7. panta 2. punktā noteikto 
kārtību. Komisija nodrošina, ka 
ieinteresētajām pusēm nekavējoties ir 
pieejama atbilstīga informācija par 
paredzētajiem pasākumiem.

Pamatojums

Nozarei klasifikācijas izmaiņas var būt ļoti svarīgas, jo dažādām ierīču klasēm ir atšķirīgas 
prasības. Lai nozares uzņēmumi spētu veikt pārdomātus un rentablus ieguldījumus 
pētniecībā, attīstībā un ražošanā, iespējami drīz jāsniedz attiecīgā informācija par 
paredzamajām klasifikācijas izmaiņām.

Grozījums Nr. 9
2. PANTA 5. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
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12. panta 3. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

a) Šī panta 3. punktā vārdus „IV, V un 
VI pielikums” aizstāj ar vārdiem „II, IV, V 
un VI pielikums”.

a) Šī panta 3. punktā vārdus „IV, V vai
VI pielikumā” aizstāj ar vārdiem „II, IV, V 
vai VI pielikumā” un vārdus „ar 
sterilizāciju” aizstāj ar vārdiem „ar 
sterilizāciju un sterilitātes uzturēšanu 
ierīces glabāšanas laikā vai kamēr sterilais 
iepakojums tiek atvērts vai bojāts”.

Grozījums Nr. 10
2. PANTA 10. PUNKTS

15. panta 2. punkta 1. apakšpunkts (Direktīva 93/42/EEK)

2. „2. Attiecībā uz III klases ierīcēm un 
implantējamām, kā arī ilgi lietojamām 
invazīvām ierīcēm, kas pieder pie IIa vai 
IIb klases, ražotājs var sākt attiecīgos 
klīniskos pētījumus 60 dienas pēc 
paziņojuma iesniegšanas, ja vien 
kompetentās iestādes šajā laikā nav 
paziņojušas tam par pretēju lēmumu, ko 
pamato ar veselības aizsardzības vai 
sabiedriskās kārtības interesēm. Šādus 
lēmumus dara zināmus citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

2. Attiecībā uz III klases ierīcēm un 
implantējamām, kā arī ilgi lietojamām 
invazīvām ierīcēm, kas pieder pie IIa vai 
IIb klases, ražotājs var sākt attiecīgos 
klīniskos pētījumus 60 dienas pēc 
paziņojuma iesniegšanas, ja vien 
kompetentās iestādes šajā laikā nav 
paziņojušas tam par pretēju lēmumu, ko 
pamato ar veselības aizsardzības vai 
sabiedriskās kārtības interesēm. Šādus 
lēmumus un šo lēmumu pamatojumus dara 
zināmus citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm un ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 11
4. PANTA 1. PUNKTA 2. DAĻA

Tās piemēro šos aktus no [12 mēneši pēc 
transponēšanas]. 

Tās piemēro šos aktus no [18 mēneši pēc 
transponēšanas]. 

Pamatojums

Pārejas periodam jābūt pietiekami ilgam, lai nodrošinātu, ka izgatavotājiem pietiks laika 
veikt nepieciešamās pārbaudes un iesniegt pieteikumus, nepārtraucot ražošanu bez 
vajadzības.

Grozījums Nr. 12
I PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
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I pielikuma 10. iedaļas 4.a punkts (jauns) (Direktīva 90/385/EEK)

Pilnvarotā iestāde pārbauda vielas 
lietderību. Eiropas Zāļu novērtēšanas 
aģentūras (EMEA) un dalībvalstu noteikto 
kompetento iestāžu vienīgais uzdevums ir 
sniegt zinātniski pamatotu atzinumu par šīs 
vielas kvalitāti un drošību.

Pamatojums

Precizējot pilnvaroto iestāžu un EMEA / kompetento iestāžu uzdevumus, tiks novērsta iespēja, 
ka, apstiprinot medicīnas ierīces, kuru sastāvā ir pilnībā dokumentētas ārstnieciskas vielas, 
tās uzskatīs par farmaceitiskām, tādējādi radot nesamērīgi augstas izmaksas un laika 
patēriņu, kas pacientiem nedos nekādu labumu. 

Grozījums Nr. 13
II PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 7.4. iedaļas 2. daļas noslēguma daļa (Direktīva 93/42/EEK)

pilnvarotā iestāde pēc lietderības pārbaudes 
attiecībā uz šo vielu kā medicīnas ierīces 
sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces paredzēto 
nolūku, pieprasa Eiropas Zāļu novērtēšanas 
aģentūras (EMEA) zinātnisko viedokli par 
šīs vielas kvalitāti un drošību. Izsniedzot 
atzinumu, EMEA ņem vērā ražošanas 
procesu un datus par vielas iestrādāšanu 
ierīcē.

pilnvarotā iestāde pēc lietderības pārbaudes 
attiecībā uz šo vielu kā medicīnas ierīces 
sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces paredzēto 
nolūku, pieprasa valsts kompetentās 
iestādes, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK, vai EMEA zinātnisko 
viedokli par šīs vielas kvalitāti un drošību. 
Izsniedzot atzinumu, kompetentā iestāde vai
EMEA ņem vērā ražošanas procesu un 
saistītos datus, kā arī pilnvarotās iestādes 
atzinumu par to, vai ir lietderīgi iestrādāt 
vielu ierīcē.

Pamatojums

Pašreizējā sistēma, saskaņā ar kuru pilnvarotās iestādes var lūgt atzinumu jebkurai 
atbilstīgai valsts iestādei, ir jāsaglabā, lai nodrošinātu, ka attiecīgās vielas drošību un 
kvalitāti izvērtē laikus un bez lielām izmaksām. Tās izvērtēšanas iestādes ziņā, kura atbildīga 
par ierīces vispārējo vērtēšanu, jāatstāj pienākums izvērtēt, vai ārstnieciskās vielas 
iekļaušana medicīnas ierīcē ir lietderīga.

Grozījums Nr. 14
II PIELIKUMA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 13.1. iedaļas 1. punkts (Direktīva 93/42/EEK)
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13.1. Katrai ierīcei ir jāpievieno vajadzīgā 
informācija par drošu un pareizu tās 
lietošanu, rēķinoties ar potenciālo lietotāju 
sagatavotību un zināšanām, kā arī 
informācija par ražotāju.

13.1. Katrai ierīcei ir jānodrošina vajadzīgā 
informācija par tās lietošanu droši un kā
paredzēts, rēķinoties ar potenciālo lietotāju 
sagatavotību un zināšanām, kā arī 
informācija par ražotāju.

Pamatojums

Grozījums rada juridisku skaidrību, ieviešot vispārpieņemtu terminu „paredzētā lietošana”. 

Grozījums Nr. 15
II PIELIKUMA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTA II) DAĻA

I pielikuma 13.3. iedaļas b) apakšpunkts (Direktīva 93/42/EEK)

ii) b) apakšpunktu aizstāj šādi:
„b) sīkas ziņas, kas obligāti ir vajadzīgas, 
lai lietotājs varētu identificēt ierīci un 
iesaiņojuma saturu, tostarp starptautiski 
atzītas vispārīgas medicīnas ierīču 
nomenklatūras attiecīgais kods;”

svītrots

Pamatojums

Prasības par jaunu kodu pievienošanu, iesaiņojumu un lietošanas instrukcijām tikai 
palielinās administratīvās izmaksas, bet pacienti no tā negūs nekādu labumu. Vispārīgas 
medicīnas ierīču nomenklatūras kodus jau izmanto vigilances ziņojumos, tādējādi dodot 
iespēju iestādēm izvērtēt iespējamos riska faktorus.

Grozījums Nr. 16
II PIELIKUMA 7. PUNKTA B) APAKŠPUNKTA III) DAĻA

VII pielikuma 3. iedaļas 7.a ievilkums (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

„— X pielikumā minētais klīniskais 
izvērtējums.”

— ja vajadzīgs, X pielikumā minētais 
klīniskais izvērtējums.

Pamatojums

Šo pielikumu piemēro I klases ražojumiem, piemēram, špātelēm, kokvilnas marlei, spieķiem 
un briļļu ietvariem. Nav vajadzīgs apkopot visu informāciju šā veida ražojumu klīniskajam 
izvērtējumam.

Grozījums Nr. 17
II PIELIKUMA 9. PUNKTA C) APAKŠPUNKTA VII) DAĻA

IX pielikuma 4.4. iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)
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vii) Vārdus „neaktīvas ierīces” 4.4. iedaļā 
aizstāj ar vārdu „ierīces”.

vii) 4.4. iedaļu aizstāj ar šādu:
„Diagnostikas attēlu iegūšanai paredzētās 
rentgenstaru ierīces ir iekļautas IIa klasē.”

Pamatojums

Precizējums. Sākotnējo tekstu varētu attiecināt uz citām ierīcēm (piemēram, ierīces 
rentgenstaru diagnostikas attēlu ierakstīšanai digitālos informācijas nesējos), kuru iedalījums 
IIa klasē šķiet neatbilstīgs.
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