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ĪSS PAMATOJUMS

Referente viennozīmīgi atbalsta šī direktīvas priekšlikuma mērķi grozīt trīs dažādas 
direktīvas. Pieredze, kas tika iegūta pēdējo gadu laikā pēc Direktīvas 93/42/EEK par 
medicīnas ierīcēm pieņemšanas, parādīja, ka ir vajadzīga šāda regulējuma reforma. Šo 
priekšlikumu pamato tas, ka ir nepieciešams uzlabot pastāvošo noteikumu īstenošanu.

Runājot par direktīvas darbības jomu, referente atbalsta Komisijas viedokli par medicīnas 
ierīču pārstrādes neiekļaušanu šajā regulējuma reformā. Tomēr viņa aicina Komisiju pēc 
pienācīgām pārdomām un konsultācijām apsvērt turpmāko likumdošanas darbu šajā jomā.

Problēma, kas saistīta ar „medicīnas ierīces” definīciju, rodas, ja uz noteiktu ražojumu, 
piemēram, zālēm, kosmētiku utt., attiecas gan šajā direktīvā noteiktā definīcija, gan arī citu 
direktīvu darbības joma. Šajā gadījumā piemērojamās direktīvas noteikšanai jānotiek, 
novērtējot, kādiem nolūkiem šis ražojums galvenokārt ir paredzēts un kāda ir ar ražojumu 
saistītā ietekme un darbība.

Ierosināto grozījumu galvenais mērķis ir stiprināt pacientu drošības un sabiedrības veselības 
aspektus, kā arī paaugstināt vielu drošību un kvalitāti. Lai sasniegtu šos mērķus, referente 
lūdz skaidrāk formulēt vairākus pantus, palielinot juridisko noteiktību iesaistīto pušu 
interesēs. Attiecībā uz pacientu drošību referentes mērķis ir uzsvērt prasību par to, ka 
ražojumu kopijām ir jāietilpst tādā pašā kategorijā kā oriģināliem.

GROZĪJUMI

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2.A APSVĒRUMS (jauns)

(2a) Attiecībā uz pārstrādi Komisijai ir 
turpmāk jāizskata šis jautājums un jāveic 
plašākas apspriedes, lai izpētītu piemērotu 
tiesību aktu iespējamo izstrādi, nodrošinot 
pacientu drošības augstu līmeni.

Grozījums Nr. 2
2.B APSVĒRUMS (jauns)
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 (2b) Turklāt Komisijai divu mēnešu laikā 
pēc šīs direktīvas pieņemšanas dienas 
jāuzstājas attiecīgajās Eiropas Parlamenta
komitejās, lai ziņotu par paveikto šajā 
jomā.

Grozījums Nr. 3
2.C APSVĒRUMS (jauns)

(2a) Kontaktlēcas bez optiskās korekcijas, 
ko izmanto acs izskata mainīšanai, 
atbilstoši šai direktīvai netiek uzskatītas par 
medicīnas ierīcēm. Tomēr šo kontaktlēcu 
bezrecepšu tirdzniecība un izplatīšana bez 
profesionālu acu ārstu konsultācijām vai 
uzraudzības var palielināt kontaktlēcu 
nepareizas lietošanas gadījumu skaitu, 
tādējādi radot potenciālu risku veselībai. 

Grozījums Nr. 4
2.D APSVĒRUMS (jauns)

 (2d) Komisijai jāizpēta kontaktlēcu 
tirdzniecības un izplatīšanas pašreizējā 
sistēma dalībvalstīs, jānovērtē iespējamie 
riski patērētāju veselībai un drošībai, kā arī 
jāpieņem piemēroti normatīvi un
nenormatīvi pasākumi, lai nodrošinātu 
Kopienā augstu veselības aizsardzības 
līmeni. Ziņojums par šāda veida datiem un 
iespējamiem tiesas procesiem jāiesniedz 
atbilstošajām Eiropas Parlamenta 
komitejām sešu mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas.

Grozījums Nr. 5
6. APSVĒRUMS

(6) Nepieciešams precizēt to, ka medicīnas 
ierīču noteikšanai būtiski ir tas, vai ierīcei 
ir medicīnisks nolūks, un to, ka 
programmatūra pati par sevi var tikt 
definēta kā medicīnas ierīce.

svītrots

Paskaidrojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.
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Grozījums Nr. 6
15. APSVĒRUMS

(15) Turklāt, lai uzlabotu sabiedrības 
veselību un drošību, ir jānodrošina 
konsekvence, piemērojot noteikumus par 
veselības aizsardzības pasākumiem.

(15) Turklāt, lai uzlabotu sabiedrības 
veselību un drošību, ir jānodrošina 
konsekvence, piemērojot noteikumus par 
veselības aizsardzības pasākumiem, un jo 
īpaši jāpārliecinās, ka ierīces to 
izmantošanas laikā nepadraud pacientu 
drošību vai veselību.

Paskaidrojums

Sabiedrības veselības nolūkos dalībvalstis ir atbildīgas par ierīču pareizu izmantošanas 
nodrošināšanu to teritorijā ierīces darbmūžā.

Grozījums Nr. 7
20. APSVĒRUMS

(20) Ņemot vērā arvien pieaugošo 
programmatūras nozīmi medicīnas ierīču 
jomā, neskatoties uz to, vai programmatūra 
ir atsevišķs ražojums vai ir iekļauta ierīcē, 
programmatūras validācija saskaņā ar 
nozares jaunākajiem sasniegumiem būtu 
jāpadara par pamatprasību.

svītrots

Paskaidrojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I) DAĻA

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa (Direktīva 90/385/EEK)

„ a) „medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli 
vai citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai 
kopā ar palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu 
medicīniskos nolūkos pielietot attiecībā uz 
cilvēkiem, kā to paredzējis ražotājs, lai:”

„ a) „medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, materiāli vai citi priekšmeti, 
ko lieto atsevišķi vai kopā ar palīgierīcēm, 
tostarp kopā ar programmatūru, kas 
vajadzīga, lai nodrošinātu to, lai ierīces 
varētu medicīniskos nolūkos pielietot 
attiecībā uz cilvēkiem, kā to paredzējis 
ražotājs, lai:”

Paskaidrojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.
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Grozījums Nr. 9
1. PANTA 1.A APAKŠPUNKTS (jauns)

2. pants (Direktīva 90/385/EEK)

 1.a Otro pantu aizstāj šādi:
„2. pants
1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ierīces var 
laist tirgū un/vai nodot ekspluatācijā 
vienīgi tad, ja tās atbilst šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām, ja tās savlaicīgi 
piegādā, kā arī pienācīgi uzstāda, saglabā 
un lieto atbilstoši paredzētajam nolūkam. 

2. Dalībvalstis veic arī visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka medicīnas 
ierīču tirdzniecība ar interneta, pasta 
pasūtījumu un citu alternatīvo izplatīšanas 
veidu palīdzību nerada risku patērētāju 
drošībai un veselībai un ka šāda 
tirdzniecība notiek saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem.”

Paskaidrojums

Kontaktlēcu tirdzniecība ar interneta, pasta pasūtījumu un citu alternatīvo izplatīšanas veidu 
palīdzību daudzās Eiropas valstīs kļūst arvien izplatītāka un rada potenciālu risku Eiropas 
pilsoņiem, jo tā notiek bez acu ārsta konsultācijām un uzraudzības. Saskaņā ar Līguma 
152. panta 1. punktu, nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un darbības, ir jānodrošina 
augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 10
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I) DAĻA

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

„ a) „medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli 
vai citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai 
kopā ar palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu 
medicīniskos nolūkos pielietot attiecībā uz 
cilvēkiem, kā to paredzējis ražotājs, lai:”

„ a) „medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, materiāli vai citi priekšmeti, 
ko lieto atsevišķi vai kopā ar palīgierīcēm, 
tostarp kopā ar programmatūru, kas 
vajadzīga, lai nodrošinātu to, lai ierīces 
varētu medicīniskos nolūkos pielietot 
attiecībā uz cilvēkiem, kā to paredzējis 
ražotājs, lai:”

Paskaidrojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.
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Grozījums Nr. 11
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA IA) DAĻA (jauns)
1. panta 2. punkta a) apakšpunkta 2. daļa (Direktīva 93/42/EEK)

ia) a) apakšpunkta otro daļu aizstāj ar:
„un kas
- paredzēto pamatiedarbību cilvēka ķermenī 
vai uz to nepanāk ar farmakoloģiskiem, 
imunoloģiskiem vai metaboliskiem 
līdzekļiem, bet kam šādi līdzekļi var 
palīdzēt;
- ar savu formu vai ražotāja pasniegšanas 
vai pozicionēšanas tirgū veidu neveicina 
cilvēkos iespaidu, ka ražojumam piemīt 
medicīniskas īpašības, kas ļauj ārstēt un 
novērst cilvēku slimības;”

(Pirmā teksta daļa ir paņemta no direktīvas oriģinālā teksta)

Paskaidrojums

Ir jānodrošina pacientu drošība. Ir skaidri jānosaka atšķirība starp medicīnisku ierīci un 
zālēm. Ražojumu kopijas ir jāiekļauj tādā pašā kategorijā kā oriģinālus.

Grozījums Nr. 12
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, 
pamatojoties uz minētās direktīvas 1. panta 
2. punkta otrajā daļā noteiktajiem 
kritērijiem, vai uz to attiecas šī direktīva, 
jānoskaidro, kāds ir šā ražojuma galvenais 
iedarbības veids.”

Paskaidrojums

Ražojuma galvenā iedarbības veida analīzei jābūt īpaši nozīmīgai tikai attiecībā zāļu 
testēšanas otro daļu. Tādējādi zāļu testēšanas otrās daļa netiks uzskatīta par prioritāru 
attiecībā uz definīcijas pirmo daļu.

Grozījums Nr. 13
2. PANTA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTA IA) DAĻA (jauns)

1. panta 5. punkta d) apakšpunkts (Direktīva 93/42/EEK)
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ia) minētā punkta d) apakšpunktu aizstāj 
šādi:
„d) kosmētiskiem līdzekļiem, uz ko attiecas 
Direktīva 76/768/EEK. Lemjot, vai uz 
ražojumu attiecas minētā direktīva vai šī 
direktīva, īpaši jāņem vērā, kādiem 
nolūkiem šis ražojums galvenokārt ir 
paredzēts un kāds ir attiecīgais iedarbības 
veids;”

(Teksta pirmais teikums ir paņemts no direktīvas oriģinālā teksta)

Paskaidrojums

Ja ražojums atbilst „medicīniskas ierīces” definīcijai un, iespējams, ietilpst direktīvas 
darbības jomā (piemēram, zāles, kosmētika, individuālie aizsardzības līdzekļi, iekārtas), 
piemērojamās direktīvas noteikšana tiks veikta, novērtējot, kādiem nolūkiem šis ražojums 
galvenokārt ir paredzēts, un īstenojot ar ražojumu saistīto attiecīgo iedarbības veidu 
novērtējumu, lai ražotājam un citām ieinteresētajām personām nodrošinātu juridisku 
noteiktību/skaidrību.

Grozījums Nr. 14
2. PANTA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTS

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

g) Svītro 6. punktu. g) 6. punktu aizstāj ar šo:

„6. Šī direktīva neattiecas uz 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, 
kuri ietilpst Direktīvas 89/686/EEK 
darbības jomā. Lemjot, vai uz ražojumu 
attiecas minētā direktīva vai šī direktīva, 
īpaši jāņem vērā, kādiem nolūkiem šis 
ražojums galvenokārt ir paredzēts un kāds 
ir attiecīgais iedarbības veids.”

(Daļa no teksta ir paņemta no direktīvas oriģinālā teksta)

Paskaidrojums

Ja ražojums atbilst „medicīniskas ierīces” definīcijai un, iespējams, ietilpst direktīvas 
darbības jomā (piemēram, zāles, kosmētika, individuālie aizsardzības līdzekļi, iekārtas), 
piemērojamās direktīvas noteikšana tiks veikta, novērtējot, kādiem nolūkiem šis ražojums 
galvenokārt ir paredzēts, un īstenojot ar ražojumu saistīto attiecīgo iedarbības veidu 
novērtējumu, lai ražotājam un citām ieinteresētajām personām nodrošinātu juridisku 
noteiktību/skaidrību.
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Grozījums Nr. 15
2. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 2. punkta 2. ievilkums (Direktīva 93/42/EEK)

„— tam, ka pēc pasūtījuma gatavotas ierīces 
laiž tirgū un nodod ekspluatācijā, ja tās
atbilst visiem 11. panta un VIII pielikuma 
nosacījumiem; IIa, IIb un III klases ierīcēm 
pievieno paziņojumu, kas minēts VIII 
pielikumā, un par to informē arī zināmo 
slimnieku.”

„— tam, ka pēc pasūtījuma gatavotas ierīces 
laiž tirgū un nodod ekspluatācijā, ja tās 
atbilst visiem 11. panta un VIII pielikuma 
nosacījumiem; IIa, IIb un III klases ierīcēm 
jāpievieno paziņojums, kas minēts 
VIII pielikumā, un par to informē arī zināmo 
slimnieku.”

Paskaidrojums

Pašizskaidrojošs. Skaidrs formulējums ir nepieciešams, lai nodrošinātu īstenošanas augstu 
līmeni un visbeidzot — patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 16
2. PANTA 4. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
11. panta 14. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

b) Pievieno šādu punktu. svītrots
„14. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā 
noteikto kārtību var pieņemt pasākumus, 
kas ļauj lietošanas pamācības saņemt citos 
veidos.”

Paskaidrojums

Ir jāparedz iespēja ar mūsdienīgiem komunikācijas līdzekļiem, piemēram, elektronisku 
instrukciju, informēt speciālistus par medicīnas ierīču drošu un atbilstīgu lietošanu. Jaunais 
11. panta 14. punkts ir jāsvītro, un I pielikuma 13.1 iedaļa tāpēc ir jāgroza.

Grozījums Nr. 17
2. PANTA 13. PUNKTS

20. panta 1. punkta 2. daļa (Direktīva 93/42/EEK)

Tas neiespaido dalībvalstu un pilnvaroto 
iestāžu pienākumu attiecībā uz savstarpēju 
informācijas apmaiņu un brīdinājumu 
izplatīšanu, ne arī attiecīgo personu 
pienākumus sniegt informāciju, kas izriet no 
krimināltiesībām.

Tas neiespaido dalībvalstu un pilnvaroto 
iestāžu pienākumu attiecībā uz savstarpēju 
informācijas apmaiņu un brīdinājumu 
izplatīšanu saskaņā ar 10. panta 1. punkta 
noteikumiem, ne arī attiecīgo personu 
pienākumus sniegt informāciju, kas izriet no 
krimināltiesībām.
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Paskaidrojums

Skaidrības nolūkos ir ietiecams atsaukties uz 10. panta 1. punktu, kurā tiek minēti negadījumi, 
kas notikuši pēc ierīču laišanas tirgū.

Grozījums Nr. 18
I PIELIKUMA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 9. iedaļas 7. ievilkums (Direktīva 90/385/EEK)

„Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra vai kas ir medicīnas 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju 
un apstiprināšanu.”

„Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju 
un apstiprināšanu.”

Paskaidrojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.

Grozījums Nr. 19
II PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 7.4. iedaļas 1. līdz 4. daļas (Direktīva 93/42/EEK)

„7.4. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, ir uzskatāma par 
zālēm Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
nozīmē un kas var iedarboties uz cilvēku, 
palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, 
šīs vielas kvalitāte, drošība un lietderība ir
jāpārbauda pēc analoģijas ar Direktīvā 
2001/83/EK paredzētajām metodēm.

„7.4. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, ir uzskatāma par 
zālēm Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
nozīmē un kas var iedarboties uz cilvēku, 
palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, 
šīs vielas kvalitāte, drošība un lietderība ir 
jāpārbauda pēc analoģijas ar Direktīvas 
2001/83/EK I pielikumā paredzētajām 
attiecīgajām metodēm.

Attiecībā uz vielu, kas:
— kas jau saņēmusi Kopienas zāļu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 2309/93 (*) vai Regulu 
(EK) Nr. 726/2004
vai
— ietilpst Regulas (EK) Nr. 726/2004 
pielikuma darbības jomā,
vai
— ir cilvēka asins atvasinājums,
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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 Eiropas Zāļu 
novērtēšanas aģentūras (EMEA) zinātnisko 
viedokli par šīs vielas kvalitāti un drošību. 
Izsniedzot atzinumu, kompetentā iestāde vai
EMEA ņem vērā ražošanas procesu un datus 
par vielas iestrādāšanas ierīcē lietderīgumu, 
kā to noteikusi pilnvarotā iestāde.

Attiecībā uz citām vielām pilnvarotā iestāde 
pēc lietderības pārbaudes attiecībā uz šo 
vielu kā medicīnas ierīces sastāvdaļu un, 
ņemot vērā ierīces paredzēto nolūku, 
pieprasa zinātnisko viedokli par šīs vielas 
kvalitāti un drošību vienā no dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kas noteiktas 
Direktīvā 2001/83/EK. Izsniedzot atzinumu, 
attiecīgā kompetentā iestāde ņem vērā 
ražošanas procesu un datus par vielas 
iestrādāšanu ierīcē.

Attiecībā uz vielu, kas ir cilvēka asins 
atvasinājums, pilnvarotā iestāde pēc 
lietderības pārbaudes attiecībā uz šo vielu kā 
medicīnas ierīces sastāvdaļu un, ņemot vērā 
ierīces paredzēto nolūku, pieprasa EMEA
zinātnisko viedokli par šīs vielas kvalitāti un 
drošību. Izsniedzot atzinumu, EMEA ņem 
vērā ražošanas procesu un datus par vielas 
iestrādāšanas ierīcē lietderīgumu, kā to 
noteikusi pilnvarotā iestāde.

(*) OV L 214, 24.8.1993, 1. lpp.

Paskaidrojums

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.

Grozījums Nr. 20
II PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 7.4. iedaļas 1.a) daļa (jauna) (Direktīva 93/42/EEK)

Pilnvarotā iestāde saglabā tiesības 
pārbaudīt vielas derīgumu, turpretim 
EMEA vai dalībvalstu izraudzīto 
kompetento iestāžu uzdevums ir tikai sniegt 
zinātnisku atzinumu par vielas kvalitāti un 
drošumu.

Paskaidrojums

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

Grozījums Nr. 21
II PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 7.4 iedaļas 5. daļa (Direktīva 93/42/EEK)

Ja palīgvielā, kas iestrādāta medicīnas ierīcē, 
ir veiktas izmaiņas, jo īpaši saistībā ar tās 
ražošanas procesu, tās jānovērtē pēc 
analoģijas ar procedūrām, kas Komisijas 
Regulā (EK) Nr. 1084/2003 (**) un Regulā 
(EK) Nr. 1085/2003 (***) noteiktas zāļu 
novērtējumam. Pilnvaroto iestādi informē 
par izmaiņām un apspriežas ar attiecīgo 
kompetento zāļu iestādi (proti, ar sākotnējās 
apspriedēs iesaistīto iestādi), lai apstiprinātu 
to, ka tiek saglabāta palīgvielas kvalitāte un 
drošība, kā arī, lai nodrošinātu to, ka 
izmaiņas neizraisa negatīvu ietekmi uz 
paredzamo riska/ieguvumu profilu, kas 
radīsies, pievienojot vielu medicīnas ierīcei.

Ja palīgvielā, kas iestrādāta medicīnas ierīcē, 
ir veiktas izmaiņas, jo īpaši saistībā ar tās 
ražošanas procesu, pilnvaroto iestādi 
informē par izmaiņām un apspriežas ar 
attiecīgo kompetento zāļu iestādi (proti, ar 
sākotnējās apspriedēs iesaistīto iestādi), lai 
apstiprinātu to, ka tiek saglabāta palīgvielas 
kvalitāte un drošība, kā arī, lai nodrošinātu 
to, ka izmaiņas neizraisa negatīvu ietekmi uz 
paredzamo riska/ieguvumu profilu, kas 
radīsies, pievienojot vielu medicīnas 
ierīcei.”

(**) OV L 159, 27.6.2003., 1. lpp.

(***) OV L 159, 27.6.2003., 24. lpp.

Paskaidrojums

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. 

Grozījums Nr. 22
II PIELIKUMA 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS
I pielikuma 12.1.a iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

„12.1.a Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra vai kas ir medicīnas 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju 
un apstiprināšanu.”

„12.1.a Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju 
un apstiprināšanu.”

Paskaidrojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.
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Grozījums Nr. 23
II PIELIKUMA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 13.1. iedaļas 1. daļa (Direktīva 93/42/EEK)

f) Pirmo daļu 13.1. iedaļā aizstāj šādi: f) 13.1. iedaļu aizstāj šādi:

„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.

Šo informāciju veido uz etiķetes norādītās 
ziņas un lietošanas pamācību dati.
Ja tas ir iespējams un vajadzīgs, 
informācijai par drošu ierīces lietošanu 
jābūt uz ierīces un/vai uz katras vienības 
iesaiņojuma, vai, attiecīgā gadījumā, uz 
pārdošanas iesaiņojuma. Ja katru vienību 
atsevišķi iesaiņot nav iespējams, 
informācijai jābūt bukletā, ko pievieno 
vienai vai vairākām ierīcēm.
Lietošanas pamācība jānodrošina katrai 
ierīcei, izmantojot jaunākos sasniegumus 
informācijas sniegšanas sistēmās. 
Lietošanas pamācības, kas nav izklāstītas 
uz papīra, var izmantot tikai tad, ja 
medicīnas ierīces ir paredzētas veselības 
aprūpes nozares speciālistu lietošanai 
veselības aprūpes iestādēs. Šādos 
gadījumos ražotājam jānodrošina veselības 
aprūpes iestādēm iespēja pieprasīt 
savlaicīgu informācijas izklāstu uz papīra. 
Izņēmuma kārtā šādas pamācības nav 
vajadzīgas I vai IIa klases ierīcēm, ja tās ir 
droši lietojamas bez tām.”

(Teksta ir paņemts no direktīvas oriģinālā teksta)

Paskaidrojums

Ir jābūt iespējai ar mūsdienīgiem komunikācijas līdzekļiem, piemēram, elektronisku 
instrukciju, informēt speciālistus par medicīnas ierīču drošu un atbilstīgu lietošanu. Jaunais 
11. panta 14. punkts ir jāsvītro, un I pielikuma 13. iedaļa tāpēc ir jāgroza.
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Grozījums Nr. 24
II PIELIKUMA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTA II) DAĻA

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

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

„b) sīkas ziņas, kas obligāti ir vajadzīgas, lai 
lietotājs varētu identificēt ierīci un 
iesaiņojuma saturu;” 

(Teksta ir paņemts no direktīvas oriģinālā teksta)

Paskaidrojums

Starptautiski atzīto nomenklatūras kodu, ko paredzēja priekšlikuma projektā, ir jāuzskata par 
daļu no ražotāja sniegtās informācijas, un nevar pieprasīt, lai tas parādās uz etiķetes, kā tika 
ieteikts. Prasība par šāda koda, kas pastāvīgi jāatjauno, izvietošanu uz ražojumu etiķetes var 
izraisīt biežas izmaiņas uz etiķetēm, radot būtiskus izdevumus rūpniecības nozarei un 
nepalielinot ražojumu drošības līmeni. 

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

Grozījums Nr. 25
II PIELIKUMA 8. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

VIII pielikuma 5 iedaļas 1 daļa (Direktīva 93/42/EEK)
„5. Attiecībā uz ierīcēm, kas izgatavotas 
pēc pasūtījuma, ražotājam jāapņemas 
ieviest un regulāri atjaunināt kārtību, 
kādā sistemātiski pārskata pieredzi, kas 
iegūta pēc ierīču ražošanas, tostarp X 
pielikumā minētos noteikumus, un ievieš
attiecīgus līdzekļus, lai veiktu visus 
vajadzīgos uzlabojumus. Šī apņemšanās 
paredz to, ka ražotāja pienākums ir 
kompetentajām iestādēm paziņot par 
šādiem negadījumiem, tiklīdz viņš par tiem 
uzzinājis:

„5. Attiecībā uz ierīcēm, kas izgatavotas pēc 
pasūtījuma, ražotājam jāapņemas pārskatīt
pieredzi, kas iegūta pēc ražošanas, un ieviest
attiecīgus līdzekļus, lai veiktu visus 
vajadzīgos uzlabojumus. Šī apņemšanās 
paredz to, ka ražotāja pienākums ir 
kompetentajām iestādēm paziņot par šādiem 
negadījumiem un attiecīgām korektīvām 
darbībām, tiklīdz viņš par tiem uzzinājis:

Grozījums Nr. 26
II PIELIKUMA 9. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I) DAĻA
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IX pielikuma I nodaļas 1.4. iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)
i) Nodaļas 1.4. iedaļā pievieno šādu 
teikumu:
„Atsevišķu programmatūru uzskata par 
aktīvu medicīnas ierīci.”

svītrots

Paskaidrojums

Programma pati par sevi (kā tāda) nevar būt medicīnas ierīce.

Grozījums Nr. 27
II PIELIKUMA 9. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

IX pielikuma II nodaļas 2.6. iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

„2.6. Aprēķinot I nodaļas 1.1. iedaļā minēto 
lietošanas ilgumu, nepārtraukta lietošana 
nozīmē faktisku ierīces lietošanu 
paredzētajam nolūkam bez pārtraukuma. 
Taču, ja ierīces lietošana pārtraukta, lai to 
nekavējoties aizstātu ar tādu pašu vai līdzīgu 
ierīci, šādu pārtraukšanu uzskata par 
nepārtrauktu lietošanu.

„2.6. Aprēķinot I nodaļas 1.1. iedaļā minēto 
lietošanas ilgumu, nepārtraukta lietošana 
nozīmē faktisku ierīces lietošanu 
paredzētajam nolūkam bez pārtraukuma. 
Taču, ja ierīces lietošana pārtraukta, lai to 
nekavējoties aizstātu ar tādu pašu vai līdzīgu 
ierīci, šādu pārtraukšanu uzskata par 
nepārtrauktu lietošanu, ja vien nav 
iespējams pierādīt, ka šāda aizstāšana 
novērš jebkāda veida risku saistībā ar 
ierīces ilgstošu lietošanu.”

Paskaidrojums

Šis priekšlikums var ietekmēt vairāku ražojumu klasifikāciju, paaugstinot attiecīgo ražojumu 
klasi, un to nevar pieļaut, jo ierīces un pacienta kontakta ilgums nav vienīgais faktors, kas 
nosaka risku klasifikāciju. Ierīces un pacienta kontakta ilguma noteikšana ir jāsaista ar šāda 
kontakta izraisītā riska analīzi.
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