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Ziņojuma projekts (PE 374.188v01-00)
Thomas Ulmer
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes 
Direktīvu 90/385/EEK un 93/42/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
98/8/EK, lai pārskatītu medicīnas ierīču direktīvas

Priekšlikums Direktīvai (COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263)(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 41
2.A APSVĒRUMS (jauns)

(2a) Komisijai attiecībā uz pārstrādi vēl ir 
jāapsver un plašāk jāapspriežas, lai izpētītu 
iespēju sagatavot atbilstīgus tiesību aktus, 
kas garantē augsta līmeņa slimnieku 
drošību.

Or. en

Pamatojums

Pēdējos gados pārstrādes rūpniecībā ir izveidotas apstiprinātas un pārbaudītas procedūras, 
kas ievērojami samazina gan veselības nozares izmaksas, gan arī slimnīcu bīstamo atkritumu 
daudzumu. Tomēr pašreizējais ES mēroga regulas trūkums palielina risku nekontrolētai 
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medicīnas ierīču pārstrādes lietošanai. Tas arī nedod iespēju pārstrādes pakalpojumu 
sniedzējiem radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Tādēļ Komisijai ir jāizvirza 
priekšlikums, kas pamatojas uz pašreizējām darbībām un to īsteno izmaksu rūpīgu 
novērtējumu, kā arī uz spēkā esošajiem dalībvalstu noteikumiem un tirgus pētījumiem. Tam ir 
jāgarantē slimnieku drošība un jānosaka vienveidīgi tirgus standarti veselības aprūpes jomā.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 42
2.A APSVĒRUMS (jauns)

(2a) Komisijai attiecībā uz pārstrādi vēl ir 
jāapsver un plašāk jāapspriežas, lai izpētītu 
iespēju sagatavot atbilstīgus tiesību aktus, 
kas garantē augsta līmeņa slimnieku 
drošību.

Or. en

Pamatojums

Pēdējos gados ir attīstījusies medicīnas ierīču pārstrādes tehnoloģija, un to izmantošana ir 
kļuvusi daudz plašāk izplatīta. Tomēr šīs darbības netiek regulētas ES līmenī un dalībvalstu 
noteikumi savā starpā stipri atšķiras. Tāpēc Eiropas Komisijai ir jāizstrādā priekšlikums, kas 
pamatojas uz pašreizējām darbībām un to īsteno izmaksu rūpīgu novērtējumu, kā arī uz spēkā 
esošajiem dalībvalstu noteikumiem un tirgus pētījumiem. Pēc tam šim priekšlikumam ir 
jāveido pamats turpmākajiem tiesību aktiem, lai palielinātu slimnieku drošību visā Eiropas 
Savienībā un nodrošinātu vienveidīgus tirgus standartus veselības aprūpes jomā. 

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 43
2.A APSVĒRUMS (jauns)

(2a) Pārstrāde ir sabiedrības veselības 
jautājums, un Komisijai pēc iespējas ātrāk 
ir jāapsver un plašāk jāapspriežas, lai 
izpētītu iespēju sagatavot atbilstīgus 
pasākumus, kas garantē augsta līmeņa 
slimnieku drošību.

Or. en
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Pamatojums

Pēdējos gados ir attīstījusies medicīnas ierīču pārstrādes tehnoloģija, un to izmantošana ir 
kļuvusi daudz plašāk izplatīta. Tomēr šīs darbības netiek regulētas ES līmenī un dalībvalstu 
noteikumi savā starpā stipri atšķiras. Dažās dalībvalstīs notiek nekontrolēta pārstrāde, 
neievērojot obligātos kvalitātes standartus, kas rada ievērojamu risku slimnieku drošībai.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Grozījums Nr. 44
13. APSVĒRUMS

(13) Lai nodrošinātu atbilstīgu un efektīvu 
Direktīvas 93/42/EEK darbību attiecībā uz 
dalībvalstu regulējuma interpretāciju 
klasifikācijas jautājumos, jo īpaši, jautājumā 
par to, vai ražojums ietilpst vai neietilpst 
medicīnas ierīces definīcijā, dalībvalstu 
tirgus uzraudzības un sabiedrības veselības 
un drošības interesēs ir izveidot lēmumu 
pieņemšanas procedūru par to, vai ražojums
ietilpst vai neietilpst medicīnas ierīces 
definīcijā.

(13) Lai nodrošinātu atbilstīgu un efektīvu 
Direktīvas 93/42/EEK darbību attiecībā uz 
dalībvalstu regulējuma interpretāciju 
klasifikācijas jautājumos, jo īpaši, jautājumā 
par to, vai ražojums ietilpst vai neietilpst 
medicīnas ierīces definīcijā, dalībvalstu 
tirgus uzraudzības un sabiedrības veselības 
un drošības interesēs ir izveidot lēmumu 
pieņemšanas procedūru par to, vai ražojums 
ietilpst vai neietilpst medicīnas ierīces 
definīcijā. Lai nodrošinātu lielāku tiesisko 
noteiktību, šādiem lēmumiem ir jāattiecas 
vienīgi uz atsevišķiem ražojumiem, kas var 
būt daļa no nepatentētas ražojumu līnijas. 
Tie ir jāattiecina arī uz dalībvalstīm un 
ražotājiem. Galvenais faktors medicīnas 
ierīču noteikšanā ir tās ražotāja paredzētais 
nolūks. Tāpēc ražotājs ir pilnībā jāiesaista, 
ņemot vērā tā tiesības tikt uzklausītam, 
pirms tiek pieņemts jebkāds lēmums 
attiecībā uz ražojumu.

Or. fr

Pamatojums

Daudzas ražojumu kategorijas ietver plašu ražojumu spektru, kuriem ne vienmēr ir vienādi 
identifikācijas dati vai paredzētais nolūks. Tāpēc ir jānosaka, ka lēmumi attiecas uz 
atsevišķiem ražojumiem. Vienīgais gadījums, kurā to nepiemēro, ir, ja vairāki ražojumi tiek 
sagrupēti vienādās kategorijās, kurām ir vienādi identifikācijas dati un paredzētais nolūks. 
Turklāt ražotāja noteiktais ražojuma nolūks ir neatņemama daļa, nosakot medicīnas ierīci. 
Tāpēc ražotājam ir nozīmīga loma lēmuma pieņemšanas procedūrā.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 45
14. APSVĒRUMS

14) Lai gadījumā, ja ražotājs nav Kopienā 
reģistrēts uzņēmums, iestādēm būtu viena 
atsevišķa persona, ko ražotājs ir pilnvarojis 
un ar kuru tās varētu sazināties saistībā ar 
ierīču atbilstību direktīvām, šādiem 
ražotājiem jānosaka par pienākumu 
izvēlēties attiecībā uz visām ierīču klasēm 
pilnvarotu pārstāvi.

(14) Lai gadījumā, ja ražotājs nav Kopienā 
reģistrēts uzņēmums, iestādēm būtu viena 
atsevišķa persona, ko ražotājs ir pilnvarojis 
un ar kuru tās varētu sazināties saistībā ar 
ierīču atbilstību direktīvām, šādiem 
ražotājiem jānosaka par pienākumu 
izvēlēties attiecībā uz visām ierīču klasēm 
pilnvarotu pārstāvi. Šai sakarā ir jāatzīmē, 
ka jebkurai ierīcei, ko importē Eiropas 
Savienībā, ir jāatbilst šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām. 

Or. fr

Pamatojums

Drošības apsvērumu dēļ, jebkuram Kopienā importētam ražojumam ir jāatbilst Eiropas 
Savienībā pieņemtajiem noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 46
15.A APSVĒRUMS (jauns)

(15a) 2002. gada 9. janvāra atzinumā par 
di–(2–etilheksil) ftalāta (DEHP) cilvēka 
veselībai radītā riska novērtējumu 
Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides 
zinātniskā komiteja atbalstīja vajadzību 
ieviest riska samazināšanas procedūras 
attiecībā uz medicīnas ierīcēs esošā DEHP 
iedarbību. Direktīvas 67/548/EEC 
I pielikumā DEHP ir klasificēts 
2. kategorijā kā reproduktīvajai funkcijai
toksisks. Lai turpmāk nodrošinātu 
sabiedrības veselību un drošību, medicīnas 
ierīcēs ir jāaizliedz izmantot vielas, ko 
klasificē kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja vien 
ir pieejamas alternatīvas ierīces, kuru 
sastāvā šīs vielas neietilpst.
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Or. en

Pamatojums

ES jau sen vajadzēja rīkoties saskaņā ar tās zinātniskās komitejas atzinumu par vajadzību 
veikt riska samazināšanas pasākumus attiecībā uz medicīnas ierīcēs esošā DEHP iedarbību. 
DEHP ir kancerogēna, mutagēna vai reproduktīvajai funkcijai toksiska (CMR) viela. 
Medicīnas ierīcēs var tikt izmantotas arī citas CMR vielas. CMR vielu izmantošanu 
kosmētikā, kā arī vielās un preparātos, ko izmato plašāka sabiedrība, jau aizliedz ES tiesību 
akti. Turklāt, DEHP un citus ftalātus, kas ir reproduktīvai sistēmai toksiski, jau ir aizliegts 
izmantot visās rotaļlietās. CMR vielas nevajadzētu izmantot medicīnas ierīcēs, ja ir pieejamas 
drošākas ierīces. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 47
18. APSVĒRUMS

(18) Tā kā sabiedrības veselības politikā 
ierosmēm attiecībā uz konstrukciju ir arvien 
lielāka loma slimnieku drošībā, ir 
nepieciešams skaidri izklāstīt vajadzību 
pamatprasībās ņemt vērā ergonomisko 
konstrukciju. Turklāt pamatprasībās vēl 
vairāk uzsvērts lietotāja apmācību un 
zināšanu līmenis, piemēram, gadījumā, ja 
lietotājs nav speciālists.

(18) Tā kā sabiedrības veselības politikā 
ierosmēm attiecībā uz konstrukciju ir arvien 
lielāka loma slimnieku drošībā, ir 
nepieciešams skaidri izklāstīt vajadzību 
pamatprasībās ņemt vērā ergonomisko 
konstrukciju. Turklāt pamatprasībās vēl 
vairāk uzsvērts lietotāja apmācību un 
zināšanu līmenis, piemēram, gadījumā, ja 
lietotājs nav speciālists. Ražotājam īpaši ir 
jāuzsver ražojuma nepareizas izmantošanas 
sekas un to kaitīgā ietekme uz cilvēka 
organismu.

Or. pl

Pamatojums

Šajā grozījumā ir uzsvērta lietotāja veselība un drošība.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 48
18.A APSVĒRUMS (jauns)

(18a) Komisijai attiecībā uz pārstrādi vēl ir 
jāapsver un plašāk jāapspriežas, lai izpētītu 
iespēju sagatavot atbilstīgus tiesību aktus, 
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kas garantē augsta līmeņa slimnieku 
drošību.

Or. en

Pamatojums

Medicīnas ierīču pārstrāde netiek regulēta ES līmenī. Dažās dalībvalstīs notiek nekontrolēta 
pārstrāde, neievērojot obligātos kvalitātes standartus, kas rada ievērojamu risku slimnieku 
drošībai. Tajās dalībvalstīs, kurās ir pieņemti noteikumi attiecībā uz kontrolētu pārstrādi, 
pārstrādes rūpniecība ir attīstījusi stingri kontrolētas un pārbaudītas procedūras. ES mēroga 
regulas trūkums palielina nekontrolētas medicīnas ierīču pārstrādes risku un neļauj visām 
dalībvalstīm izmantot kontrolētas, pārbaudītas pārstrādes priekšrocības.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 49
21. APSVĒRUMS

(21) Ņemot vērā to, ka ierīču projektēšanu 
un ražošanu arvien biežāk ražotāja vārdā 
veic trešās personas, ir svarīgi, lai ražotājs 
pierāda, ka tas veic atbilstošas trešo pušu 
pārbaudes, lai nodrošinātu kvalitātes 
sistēmas efektīvu darbību.

(21) Ņemot vērā to, ka ierīču projektēšanu 
un ražošanu arvien biežāk ražotāja vārdā 
veic trešās personas, ir svarīgi, lai ražotājs 
pierāda, ka tas veic atbilstošas trešo pušu 
pārbaudes, lai nodrošinātu kvalitātes 
sistēmas efektīvu darbību. Kompetentās 
iestādes var arī nolemt veikt tiešas 
kontroles.

Or. fr

Pamatojums

Iestādēm ir jādod iespēja veikt pārbaudes, lai garantētu pēc iespējas lielāku drošību.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 50
21.A APSVĒRUMS (jauns)

(21a) Dalībvalstīs ievērojami atšķiras 
noteikumi attiecībā uz medicīnas ierīču 
pārstrādi. Komisijai ir jāizpēta, kāda ir šo 
atšķirīgo noteikumu ietekme uz slimnieku 
aizsardzību un izmaksu rentabilitāti. 
Vajadzības gadījumā Komisijai ir 
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jāierosina pasākumi saskaņā ar 
subsidiaritātes principu. 

Or. de

Pamatojums

Komitejās, kas sniedza atzinumus, tika pieņemti vairāki grozījumi attiecībā uz pārstrādes 
jautājumu. Šo problēmu vairākkārt izskatīja arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas locekļi. Šī grozījuma autors uzskata, ka pirms tiesību aktu izstrādes ir 
jāveic rūpīga analīze.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 51
23.A APSVĒRUMS (jauns)

(23a) Saistībā ar Lēmumu 2006/512/EK 
par komitoloģiju, ar ko ievieš vispārēja 
rakstura pasākumu regulatīvu kontroles 
procedūru, kas plānota, lai grozītu ar 
koplēmumu pieņemta pamatinstrumenta 
nebūtiskus nosacījumus, ir atbilstīgi 
jāgroza Direktīva 90/385/EEK un Direktīva 
93/43/EEK. Regulatīvā kontroles procedūra 
ir jāpiemēro Direktīvas 93/43/EEK 
pielikumu grozījumiem, lēmumiem, kas 
attiecas uz medicīnas ierīču klasifikāciju, 
un lēmumiem, kas attiecas uz 
implantējamu medicīnas ierīču izņemšanu 
no apgrozības vai to izplatīšanas 
aizliegumiem vai ierobežojumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu šo tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem un, jo īpaši, lai aizstātu komitejas parasto „regulatīvo” procedūru ar 
„regulatīvu kontroles” procedūru, jo šie pasākumi ir vispārēja rakstura izpildes pasākumi, 
lai grozītu tiesību akta projekta mazāk būtiskos nosacījumus. Tajā ir uzskaitīti pasākumi, kas 
jāietver jaunajā procedūrā .
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 52
24.A APSVĒRUMS (jauns)

(24a) Ņemot vērā izmaiņas medicīnas 
ierīču pārstrādes jomā, Komisija uzsāks 
plašas apspriešanās, lai izpētītu iespēju 
sagatavot atbilstīgus tiesību aktus attiecībā 
uz medicīnas ierīču pārstrādi, kas garantē 
slimnieku augsta līmeņa drošību.

Or. en

Pamatojums

Pēdējos gados pārstrāde ir attīstījusies, bet ES par to nav regulu. Tā rezultātā var rasties 
nekontrolēta pārstrāde, kas potenciāli var radīt ievērojamu risku slimniekiem. ES līmeņa 
noteikumi attiecībā uz pārstrādi var pasargāt no šī riska.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 53
1. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I) DAĻA

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts (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, 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:

— diagnosticētu, novērstu, novērotu, ārstētu 
vai atvieglotu slimības,

— diagnosticētu, novērstu, novērotu, ārstētu 
vai atvieglotu slimības,

— diagnosticētu, novērotu, ārstētu, 
atvieglotu vai kompensētu traumas vai 
fiziskus trūkumus,

— diagnosticētu, novērotu, ārstētu, 
atvieglotu vai kompensētu traumas vai 
fiziskus trūkumus,

— pētītu, aizstātu vai pārveidotu cilvēka 
ķermeņa uzbūvi vai fizioloģiskus procesus,

— pētītu, aizstātu vai pārveidotu cilvēka 
ķermeņa uzbūvi vai fizioloģiskus procesus,

— kontrolētu apaugļošanos, — kontrolētu apaugļošanos,

- un kas paredzēto pamatiedarbību cilvēka 
ķermenī vai uz to nepanāk ar 
farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai 

un kas
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metaboliskiem līdzekļiem, bet kam šādi 
līdzekļi var palīdzēt;”

- paredzēto pamatiedarbību cilvēka ķermenī 
vai uz to nepanāk ar farmakoloģiskiem, 
imunoloģiskiem vai metaboliskiem 
līdzekļiem, bet kam šādi līdzekļi var 
palīdzēt;
- ražojuma formas dēļ vai tā veida dēļ, kādā 
ražotājs ar to iepazīstina vai novieto to 
tirgū, sabiedrībai nerada vispārēju 
iespaidu, ka šim ražojumam ir medicīniskas 
īpašības cilvēku slimību ārstēšanai vai to 
novēršanai.”

Or. nl

Pamatojums

Padarot definīciju stingrāku, „ierīču” direktīva nodrošinās, lai zāles netiek aprakstītas un 
sertificētas kā medicīnas ierīces ar nolūku apiet zālēm piemērojamās stingrās apstiprināšanas 
procedūras un drošības pasākumus. Tas efektīvi samazinās risku, ka ražotāji varētu 
iepazīstināt ar savu ražojumu kā ar medicīnas ierīci, bet mēģināt gūt labumu no tā, ka to 
uzskata par līdzvērtīgu zālēm. Tas veicinātu negodīgu konkurenci.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 54
1. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I) DAĻA

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts (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:
— diagnosticētu, novērstu, novērotu, ārstētu 
vai atvieglotu slimības,
— diagnosticētu, novērotu, ārstētu, 
atvieglotu vai kompensētu traumas vai 
fiziskus trūkumus,

— pētītu, aizstātu vai pārveidotu cilvēka 

“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:
— diagnosticētu, novērstu, novērotu, ārstētu 
vai atvieglotu slimības,
— diagnosticētu, novērotu, ārstētu, 
atvieglotu vai kompensētu traumas vai 
fiziskus trūkumus,

— pētītu, aizstātu vai pārveidotu cilvēka 
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ķermeņa uzbūvi vai fizioloģiskus procesus,
— kontrolētu apaugļošanos,

un kas paredzēto pamatiedarbību cilvēka 
ķermenī vai uz to nepanāk ar 
farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai 
metaboliskiem līdzekļiem, bet kam šādi 
līdzekļi var palīdzēt;”

ķermeņa uzbūvi vai fizioloģiskus procesus,
— kontrolētu apaugļošanos,

un kas paredzēto pamatiedarbību cilvēka 
ķermenī vai uz to nepanāk ar 
farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai 
metaboliskiem līdzekļiem, bet kam šādi 
līdzekļi var palīdzēt;”

Medicīnas ierīce var būt arī preparāts 
(ierīce, ražojums), kuras terapeitiskā, 
profilaktiskā, ķermeņa kopšanas vai 
papildu iedarbība rodas no tā fizikāli 
ķīmiskajām īpašībām un nevis specifiskas 
farmakoloģiskas iedarbības rezultātā. 
Farmaceitisks līdzeklis, ko klasificē kā 
medicīnas ierīci, var saturēt farmakoloģiski 
aktīvas vielas ar noteikumu, ka dalībvalstīs 
tās ir atļauts lietot un ka tās nav iekļautas 
vielu ar stipru iedarbību un narkotisko 
vielu reģistrā, un ka to atrašanās ierīcē 
nerada sistemātisku ietekmi. Atļautais 
farmakoloģiski aktīvas vielas daudzums 
medicīnas ierīcē ir mazāks par tā minimālo 
iedarbīgo devu (kas rada farmakoloģisku 
iedarbību), kas noteikta valstu 
farmakopejās un tām līdzvērtīgos 
informācijas avotos vai noteikumos. 

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums dod iespēju skaidri noteikt ražojumus, kuri līdz šim nav noteikti un kuri ietilpst 
atšķirīgās kategorijās ar atšķirīgu lietojumu.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 55
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 

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

programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu pielietot 
attiecībā uz cilvēkiem, kā to paredzējis 
ražotājs, lai:

Or. es

Pamatojums

Iekļaujot definīcijā formulējumu „medicīnas nolūkos”, no šīs direktīvas satura tiek izslēgti tie 
produkti, kurus pašlaik uzskata par medicīnas ierīcēm un kuru drošības, efektivitātes un 
kvalitātes garantijas ir jānodrošina, izmantojot šajā direktīvā noteiktās procedūras, ņemot 
vērā gan to nozīmīgumu slimnieku veselībā, gan arī to potenciālos riskus. Šādu ražojumu 
piemēri ir: sejas implanti krunciņu izlīdzināšanai estētiskiem nolūkiem, krūšu protēzes to 
izmēra palielināšanai estētiskiem nolūkiem, kontraceptīvie līdzekļi (prezervatīvi, diafragmas), 
ko izmanto bez īpašas medicīniskas vajadzības, un daži tādi tehniski palīglīdzekļi, ko izmanto 
cilvēkiem ar invaliditāti, piemēram, invalīdu ratiņi.

Visi šie ražojumi paliktu nereglamentēti, jo tie neietilpst arī citu direktīvu saturā. Tas attiecas 
arī uz iepriekš minētajiem estētiskām vajadzībām izmantotajiem produktiem (krūšu protēzes, 
sejas implanti), kurus nereglamentē uz kosmētiku attiecināmie tiesību akti, jo tos nelieto uz 
ārējām ķermeņa daļām, zobiem, vai mutes dobuma gļotādas, un vieta, uz kuras līdzeklis tiek 
lietots, ir viens no kritērijiem, lai ražojumu uzskatītu par kosmētisku līdzekli.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 56
1. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS
1. panta 4. b) punkts (Direktīva 90/385/EEK)

4.b Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004(**)], 2. panta 2. punkta 
nozīmē] ir uzskatāma cilvēka audu 
inženierijas ražojumu un kas var iedarboties 
uz cilvēku, palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo 
iznākumu, šī ierīce ir jānovērtē un tai jādod 
lietošanas atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

4.b Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004(**)], 2. panta 2. punkta 
nozīmē] ir uzskatāma par zālēm, kas 
izmantojama progresīvās ārstniecības 
metodēs, un kuras šūnās vai audu daļās ir 
vienīgi dzīvot nespējīgi audi vai šūnas, un 
kas var iedarboties uz cilvēku, palīdzot 
ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, šī ierīce ir 
jānovērtē un tai jādod lietošanas atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu.

Ja ir šaubas par vielas papildu 
raksturojumu, tās klasifikāciju paskaidro 
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ar zinātnisku rekomendāciju, kā to nosaka 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004] 18. pants.
Neatkarīgi no šīs zinātniskās 
rekomendācijas rezultāta, Eiropas Zāļu 
novērtēšanas aģentūra (EMEA) vienmēr 
izvērtē ar šo vielu saistītos ētiskos aspektus.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidrāk jānosaka definīcija tiem kombinētajiem ražojumiem, uz kuriem ir attiecināmas 
Direktīvas 93/42/EEK un 90/385/EEK, lai to saskaņotu ar nostāju, kas izteikta M. Mikolášik
ziņojumā par progresīvās ārstniecības metodēs izmantojamām zālēm. 

Kombinētie ražojumi papildus audu inženierijas ražojumiem var ietvert arī gēnu terapijas un 
šūnu terapijas ražojumus, un tie jau ir atklāti, piemēram, stentos (artēriju implantos) un gūžu 
implantos. Tie būtu jāiekļauj šajā direktīvā.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 57
1. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS
1. panta 4. b) punkts (Direktīva 90/385/EEK)

4b. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004(**)], 2. panta 2. punkta 
nozīmē] ir uzskatāma cilvēka audu 
inženierijas ražojumu un kas var iedarboties 
uz cilvēku, palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo 
iznākumu, šī ierīce ir jānovērtē un tai jādod 
lietošanas atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

4b. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004(**)], 2. panta 2. punkta 
nozīmē] ir uzskatāma cilvēka audu 
inženierijas ražojumu, šī ierīce ir jānovērtē 
un tai jādod lietošanas atļauja saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en

Pamatojums

Ražojumi, ko uzskata par audu inženierijas ražojumiem, satur audu vai šūnu daļas, kas 
aizvieto, atjauno vai reģenerē cilvēku audus. Šie ražojumi ir ļoti ,, tie iedarbojas uz dzīvām 
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šūnām un tādēļ uz tiem būtu jāattiecas tiesību aktiem farmācijas jomā. 

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 58
1. PANTA 2. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

6. panta 2. a) punkts (Direktīva 90/385/EEK)

(aa) Pievieno šādu 2.a punktu: 
„2.a Ja tiek izdarīta atsauce uz šo punktu, 
piemēro Lēmuma 1999/468/EK, kurā ar 
Lēmumu 2006/512/EK veikti grozījumi, 5.a 
un 7. pantu.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu šo tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem un, jo īpaši, lai aizstātu komitejas parasto „regulatīvo” procedūru ar 
„regulatīvu kontroles” procedūru, jo šie pasākumi ir vispārēja rakstura izpildes pasākumi, 
lai grozītu tiesību akta projekta mazāk būtiskos nosacījumus

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 59
1. PANTA 3. PUNKTS

10. a) panta 1. punkta 1. a) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 90/385/EEK)

Dalībvalstis var lūgt, lai tās informē par 
visiem datiem, kas dod iespēju identificēt 
ražojumus, kā arī pa to marķējumu un 
lietošanas instrukcijām, ja šos ražojumus 
sāk izmantot to teritorijā.

Or. es

Pamatojums

Ir būtiski pievienot šo otro apakšpunktu, lai iestādēm dotu iespēju veikt atbilstošu tirgus 
kontroli attiecībā uz ražojumiem, ko sāk izmantot to teritorijā, kā arī lai saglabātu 
konsekvenci ar Direktīvu 93/42/EEK, kurā šis punkts ir iekļauts attiecībā uz II b un III klases 
ražojumiem, t. i., ražojumiem, kas rada lielāku risku. Ņemot vērā to, ka visiem aktīvajiem 
implantiem ir vienāda riska pakāpe, ierīcēm, kurām piemēro šo noteikumu, nav jāizstrādā 
detalizētākas specifikācijas.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 60
1. PANTA 3. PUNKTS

10. a) panta 2. punkta 2. apakšpunkts (Direktīva 90/385/EEK)

1. punktā minēto ierīču reģistrētās 
uzņēmējdarbības vietu un attiecīgo ierīču 
kategoriju pilnvarotais pārstāvis paziņo tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā ir 
reģistrēta šo personu uzņēmējdarbības vieta.

1. punktā minēto ierīču reģistrētās 
uzņēmējdarbības vietu un attiecīgo ierīču 
kategoriju pilnvarotais pārstāvis paziņo tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā ir 
reģistrēta šo personu uzņēmējdarbības vieta.
Jebkura medicīnas ierīce, ko importē 
Eiropas Savienībā, atbilst šīs direktīvas 
noteikumiem. 

Or. fr

Pamatojums

Drošības apsvērumu dēļ, jebkuram ražojumam, ko importē Kopienā, ir jāatbilst Eiropas 
Savienībā pieņemtajiem noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 61
1. PANTA 3. PUNKTS

10. c) pants (Direktīva 90/385/EEK)

Ja dalībvalsts uzskata, ka kāds noteikts 
ražojums vai ražojumu grupa jāizņem no 
tirdzniecības aprites jeb jāierobežo vai 
jāaizliedz tā laišana tirgū vai nodošana 
ekspluatācijā, lai aizsargātu sabiedrības 
veselību un drošību un/vai nodrošinātu to, ka 
tiek ievērotas sabiedrības veselības prasības, 
tā var ieviest pamatotus pārejas pasākumus. 
Dalībvalsts informē Komisiju un visas citas 
dalībvalstis par pārejas pasākumiem, norādot 
sava lēmuma iemeslus. 

Komisija, kad vien iespējams, apspriežas ar 
ieinteresētajām personām un dalībvalstīm. 

Ja dalībvalsts uzskata, ka kāds noteikts 
ražojums vai ražojumu grupa jāizņem no 
tirdzniecības aprites jeb jāierobežo vai 
jāaizliedz tā laišana tirgū vai nodošana 
ekspluatācijā, lai aizsargātu sabiedrības 
veselību un drošību un/vai nodrošinātu to, ka 
tiek ievērotas sabiedrības veselības prasības, 
tā var ieviest pamatotus pārejas pasākumus. 
Dalībvalsts informē Komisiju un visas citas 
dalībvalstis par pārejas pasākumiem, norādot 
sava lēmuma iemeslus. 

Komisija, kad vien iespējams, apspriežas ar 
ieinteresētajām personām un dalībvalstīm un 
paziņo tām savu atzinumu.

Ja dalībvalstu pasākumi ir pamatoti, 
Komisija saskaņā ar 6. panta 2. punktā 
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noteikto kārtību pieņem nepieciešamos 
Kopienas pasākumus. Ja dalībvalstu 
pasākumi nav pamatoti, Komisija par to 
informē ieinteresētās personas un 
dalībvalstis.”

Or. pl

Pamatojums

Komisijai ir cieši jāsadarbojas ar dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 62
1. PANTA 3. PUNKTS

10.c panta 4. punkts (Direktīva 90/385/EEK)

Ja dalībvalstu pasākumi ir pamatoti, 
Komisija saskaņā ar 6. panta 2. punktā
noteikto kārtību pieņem nepieciešamos 
Kopienas pasākumus. Ja dalībvalstu 
pasākumi nav pamatoti, Komisija par to 
informē ieinteresētās personas un 
dalībvalstis.

Ja dalībvalstu pasākumi ir pamatoti, 
Komisija saskaņā ar 6. panta 2.a punktā
noteikto kārtību pieņem nepieciešamos 
Kopienas pasākumus. Ja dalībvalstu 
pasākumi nav pamatoti, Komisija par to 
informē ieinteresētās personas un 
dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu tekstu ar jaunā „komitoloģijas” lēmuma 
noteikumiem un jo īpaši, lai iekļautu „regulatīvo kontroles procedūru ”, jo daži no šiem 
pasākumiem ir vispārēja rakstura izpildes pasākumi, ar kuriem groza tiesību akta projekta 
mazāk būtiskos nosacījumus.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 63
2. PANTA 1. A) PUNKTS (jauns)

7. apsvērums (Direktīva 93/42/EEK)

(-1a) Šādi aizstāj 7. apsvērumu:
„Tā kā šīs direktīvas pielikumos noteiktās 
pamatprasības un citas prasības, ieskaitot 
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jebkuru atsauci uz riska „samazināšanu 
līdz minimumam” un riska 
„samazināšanu” ir jāsaprot un jāpiemēro 
tā, lai tiktu ņemti vērā vislabākie pieejamie 
ražojumi, tehnoloģija un noformējumu 
prakse, kā arī tehniskie un ekonomiskie 
apsvērumi, kas ir savienojami ar augsta 
līmeņa veselības un drošības aizsardzību.”

Or. en

Pamatojums

Apsvērums ir jāuzlabo. Pamatprasībās jābūt ietvertam iniciatīvas ierosinājumam uzlabot 
noformējumu, kam vajadzētu būt vislabākajam pieejamajam, nevis vecmodīgam 
noformējumam.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 64
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA (I) DAĻA
1. panta 2. punkta a) apakšpunkta (Direktīva 93/42/EEK)

i) minētā punkta a) apakšpunkta 
ievadteikumu aizstāj šādi: 

i) minētā punkta a) apakšpunkta 
ievadteikumu aizstāj šādi: 

„ „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: ”

„ „medicīnas ierīces” ir visi instrumenti, 
aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli vai 
citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai kopā ar 
palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas

- paredzēto pamatiedarbību cilvēka ķermenī 
vai uz to nepanāk ar farmakoloģiskiem, 
imunoloģiskiem vai metaboliskiem 
līdzekļiem, bet kam šādi līdzekļi var 
palīdzēt;
ražojuma formas dēļ vai tā veida dēļ, kādā 
ražotājs ar to iepazīstina vai novieto to 
tirgū, sabiedrībai nerada vispārēju 
iespaidu, ka šim ražojumam ir medicīniskas 
īpašības cilvēku slimību ārstēšanai vai to 
novēršanai;
un kas ir vajadzīga, lai nodrošinātu to, lai 
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ierīces varētu medicīniskos nolūkos pielietot 
attiecībā uz cilvēkiem, kā to paredzējis 
ražotājs, lai: ”

Or. nl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir aktīvi cīnīties pret risku, ka ražotāji var iepazīstināt ar savu ražojumu 
kā ar medicīnas ierīci, ar nodomu gūt labumu no tā, ka to uzskata par līdzvērtīgu zālēm, 
nereģistrējot šo ražojumu kā zāles, kas ir daudz stingrāka procedūra, un tādējādi izvairoties 
no rūpīgākām pārbaudēm.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 65
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA (I) DAĻA

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta ievadteikums (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 ir specifiski 
izmantojama diagnostikas vajadzībām, kā 
to paredzējis ražotājs, un kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu pielietot 
attiecībā uz cilvēkiem, kā to paredzējis 
ražotājs, lai:

Or. de

Pamatojums

Šajā pantā ir jāiekļauj vienīgi programmatūra, kas paredzēta diagnostikai, nevis jebkura 
programmatūra kā tāda. Formulējuma „medicīnisko nolūkos” iekļaušana var atļaut izslēgt 
no šīs direktīvas dažus ražojumus. Tas lietotājiem radītu nenoteiktību un iespēju, ka 
slimniekiem tiek izmantoti nekontrolēti ražojumi.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 66
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA (I) DAĻA

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa (Direktīva 93/42/EEK)
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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, programmatūra, materiāli vai 
citi priekšmeti, ko lieto atsevišķi vai kopā ar 
palīgierīcēm, tostarp kopā ar 
programmatūru, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu to, lai ierīces varētu pielietot 
attiecībā uz cilvēkiem, kā to paredzējis 
ražotājs, lai:

Or. es

Pamatojums

Iekļaujot definīcijā formulējumu „medicīnas nolūkos”, no šīs direktīvas satura tiek izslēgti tie 
produkti, kurus pašlaik uzskata par medicīnas ierīcēm un kuru drošības, efektivitātes un 
kvalitātes garantijas ir jānodrošina, izmantojot šajā direktīvā noteiktās procedūras, ņemot 
vērā gan to nozīmīgumu slimnieku veselībā, gan arī to potenciālos riskus. Šādu ražojumu 
piemēri ir: sejas implanti krunciņu izlīdzināšanai estētiskiem nolūkiem, krūšu protēzes to 
izmēra palielināšanai estētiskiem nolūkiem, kontraceptīvie līdzekļi (prezervatīvi, diafragmas), 
ko izmanto bez īpašas medicīniskas vajadzības, un daži tādi tehniski palīglīdzekļi, ko izmanto 
cilvēkiem ar invaliditāti, piemēram, invalīdu ratiņi.

Visi šie ražojumi paliktu nereglamentēti, jo tie neietilpst arī citu direktīvu saturā. Tas attiecas 
arī uz iepriekš minētajiem, estētiskām vajadzībām izmantotajiem produktiem (krūšu protēzes, 
sejas implanti), kurus nereglamentē uz kosmētiku attiecināmie tiesību akti, jo tos nelieto uz 
ārējām ķermeņa daļām, zobiem, vai mutes dobuma gļotādas, un vieta, uz kuras līdzeklis tiek 
lietots, ir viens no kritērijiem, lai ražojumu uzskatītu par kosmētisku līdzekli.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 67
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I A) DAĻA (jauna)

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

(ia) Pievieno (a) apakšpunktam šādu 
ievilkumu:
„- veiktu redzes vai acs ārējās daļas 
korekciju, novietojot to uz acs;”

Or. en
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 68
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I A) DAĻA (jauna)

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

(ia) Šādi aizstāj (a) apakšpunkta otro daļu:
„un kas:
- paredzēto pamatiedarbību cilvēka ķermenī 
vai uz to nepanāk ar farmakoloģiskiem, 
imunoloģiskiem vai metaboliskiem 
līdzekļiem, bet kam šādi līdzekļi var 
palīdzēt;
- ražojuma formas dēļ vai tā veida dēļ, kādā 
ražotājs ar to iepazīstina vai novieto to 
tirgū, sabiedrībai nerada vispārēju 
iespaidu, ka šim ražojumam ir medicīniskas 
īpašības cilvēku slimību ārstēšanai vai to 
novēršanai.”

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina slimnieku drošība. Ir jābūt skaidrākai atšķirībai starp medicīnas ierīcēm un 
zālēm. Ražojumi, kurus izgatavo kā kopijas, ir jāiekļauj tajā pašā kategorijā, kurā ir to 
oriģināls.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 69
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I A) DAĻA (jauna)
1. panta 2. punkta h a) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

(ia) Iekļauj šādu (ha) apakšpunktu:
„(ha) „pārstrāde” nozīmē izmantotas 
medicīnas ierīces funkcionālās drošības 
atjaunošanu. Saskaņā ar šo pantu par 
ražotāju uzskata juridisku vai privātu 
personu un/vai tās pilnvarotu pārstāvi, kas 
veic medicīnas ierīces pārstrādi un laiž to 
tirgū.”

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 21. panta (a) punkta (jauns) grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 70
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II A) DAĻA (jauna)
1. panta 2. punkta ka) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

(iia) Pievieno šādu (ka) apakšpunktu:
„(ka) „pārstrāde” nozīmē izmantotas 
medicīnas ierīces tīrīšanu, dezinfekciju un 
sterilizāciju, ieskaitot ar to saistītos darbus, 
kā arī funkcionālās un higiēniskās drošības 
pārbaudi un atjaunošanu drošai, atkārtotai 
izmantošanai.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar jauno 2a) apsvērumu attiecībā uz pārstrādi.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 71
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II A) DAĻA (jauna)
1. panta 2. punkta ka) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

(iia) Pievieno šādu (ka) apakšpunktu:

„(ka) „pārstrāde” nozīmē izmantotas 
medicīnas ierīces tīrīšanu, dezinfekciju un 
sterilizāciju, ieskaitot ar to saistītos darbus, 
kā arī funkcionālās un higiēniskās drošības 
pārbaudi un atjaunošanu drošākai 
izmantošanai.”

Or. en

Pamatojums

Medicīnas ierīču direktīvas pašreizējā versijā nav definēta pārstrāde. Šī situācija rada 
juridisko nenoteiktību, kas ir jārisina ar ierosināto grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 72
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II A) DAĻA (jauna)
1. panta 2. punkta ka) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

(iia) Pievieno šādu (ka) apakšpunktu: 

„(ka) „pārstrāde” nozīmē izmantotas 
medicīnas ierīces tīrīšanu, dezinfekciju un 
sterilizāciju, ieskaitot ar to saistītos darbus, 
kā arī funkcionālās un higiēniskās drošības 
pārbaudi un atjaunošanu drošai, atkārtotai 
izmantošanai.”

Or. en

Pamatojums

Ir jādefinē kas ir pārstrāde.

Grozījumu iesniedza  Irena Belohorská

Grozījums Nr. 73
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II A) DAĻA (jauna)
1. panta 2. punkta ka) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

(iia) Pievieno šādu (ka) apakšpunktu:

„(ka) „pārstrāde” nozīmē izmantotas 
medicīnas ierīces tīrīšanu, dezinfekciju un 
sterilizāciju, ieskaitot ar to saistītos darbus, 
kā arī funkcionālās un higiēniskās drošības 
pārbaudi un atjaunošanu drošai, atkārtotai 
izmantošanai.”

Or. en

Pamatojums

Medicīnas ierīču direktīvas pašreizējā versijā nav definēta pārstrāde. Šī situācija rada 
juridisko nenoteiktību, kas ir jārisina ar ierosināto grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Grozījums Nr. 74
2. PANTA 1. A) PUNKTA II A) DAĻA (jauna)

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

(ii a) Pievieno šādu (ka) apakšpunktu:

„(ka) „biofizikālie un biomehāniskie dati” 
nozīmē datus, kas iegūti no biofizikālo, 
biomehānisko, simulāciju vai klīniskās 
modelēšanas testu pētījumiem vai arī no 
jebkādiem zinātniskiem pētījumiem, kas 
pamatojas uz apstiprinātām zināšanām vai 
tehnoloģijām, kuru ticamība ir pierādīta. 
Šos datus var iekļaut, jo īpaši, lai pamatotu 
iepriekš (k) apakšpunktā minētos klīniskos 
datus.”

Or. fr

Pamatojums

Dažu medicīnas ierīču kategoriju gadījumā protokolu ieviešana un klīnisko pētījumu veikšana 
ir grūta vai dažreiz pat neiespējama. Pētījumi tagad dod iespēju pārvarēt šīs grūtības ar 
biofizikālo, modelēšanas un simulācijas līdzekļu palīdzību. Tas nozīmē, ka var padarīt daudz 
ticamākus pētījumu pirmsklīniskos posmus un labāk plānot klīniskos pētījumus.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 75
2. PANTA 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS
1. panta 4. b) punkts (Direktīva 93/42/EEK)

4.b Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004(**)], 2. panta 2. punkta 
nozīmē] ir uzskatāma par cilvēka audu 
inženierijas ražojumu un kas var iedarboties 
uz cilvēku, palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo 
iznākumu, šī ierīce ir jānovērtē un tai jādod 
lietošanas atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

4.b Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004(**)], 2. panta 2. punkta 
nozīmē] ir uzskatāma par cilvēka audu 
inženierijas ražojumu, šī ierīce ir jānovērtē 
un tai jādod lietošanas atļauja saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en
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Pamatojums

Ražojumi, ko uzskata par audu inženierijas ražojumiem, satur audu vai šūnu daļas, kas 
aizvieto, atjauno vai reģenerē cilvēku audus. Šie ražojumi ir ļoti jutīgi, tie iedarbojas uz 
dzīvām šūnām, un tādēļ uz tiem būtu jāattiecas tiesību aktiem farmācijas jomā. 

Grozījumu iesniedza  Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 76
2. PANTA 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS
1. panta 4. b) punkts (Direktīva 93/42/EEK)

4.b Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004(**)], 2. panta 2. punkta 
nozīmē] ir uzskatāma cilvēka audu 
inženierijas ražojumu un kas var iedarboties 
uz cilvēku, palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo 
iznākumu, šī ierīce ir jānovērtē un tai jādod 
lietošanas atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

4.b Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004(**)], 2. panta 2. punkta 
nozīmē] ir uzskatāma par zālēm, kas 
izmantojamas progresīvās ārstniecības 
metodēs, un kuras šūnās vai audu daļās ir 
vienīgi dzīvot nespējīgi audi vai šūnas, un 
kas var iedarboties uz cilvēku, palīdzot 
ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, šī ierīce ir 
jānovērtē un tai jādod lietošanas atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu.

Ja ir šaubas par vielas papildu 
raksturojumu, tās klasifikāciju paskaidro 
ar zinātnisku rekomendāciju, kā to nosaka 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004] 18. pants.
Neatkarīgi no šīs zinātniskās 
rekomendācijas rezultāta, Eiropas Zāļu 
novērtēšanas aģentūra (EMEA) vienmēr 
izvērtē ar šo vielu saistītos ētiskos aspektus.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidrāk jānosaka definīcija tiem kombinētajiem ražojumiem, uz kuriem ir attiecināmas 
Direktīvas 93/42/EEK un 90/385/EEK, lai to saskaņotu ar nostāju, kas izteikta M. Mikolášik
ziņojumā par progresīvās ārstniecības metodēs izmantojamām zālēm.
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Kombinētie ražojumi papildus audu inženierijas ražojumiem var ietvert arī gēnu terapijas un 
šūnu terapijas ražojumus, un tie jau ir atklāti, piemēram, stentos(artēriju implantos) un gūžu 
implantos. Tie būtu jāiekļauj šajā direktīvā.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 77
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 
kritērijus, kas noteikti šīs direktīvas 
1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, vai šī 
direktīva, jānoskaidro, kāds ir šā ražojuma 
galvenais iedarbības veids”;

Or. nl

Pamatojums

Padarot definīciju stingrāku, „ierīču” direktīva nodrošinās, lai zāles netiek aprakstītas un 
sertificētas kā medicīnas ierīces ar nolūku apiet zālēm piemērojamās stingrās apstiprināšanas 
procedūras un drošības pasākumus. Tas efektīvi samazinās risku, ka ražotāji varētu 
iepazīstināt ar savu ražojumu kā ar medicīnas ierīci, bet mēģināt gūt labumu no tā, ka to 
uzskata par līdzvērtīgu zālēm. Tas veicinātu negodīgu konkurenci.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 78
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 
kritērijus, kas noteikti šīs direktīvas 
1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, vai šī 
direktīva, jānoskaidro, kāds ir šā ražojuma 
galvenais iedarbības veids;

Or. en
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Pamatojums

Ir jānodrošina slimnieku drošība. Ir jābūt skaidrākai atšķirībai starp medicīnas ierīcēm un 
zālēm. Ražojumi, kurus izgatavo kā kopijas, ir jāiekļauj tajā pašā kategorijā, kurā ir to 
oriģināls. 

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 79
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 
kritērijus, kas noteikti šīs direktīvas 
1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, vai šī 
direktīva, jānoskaidro, kāds ir šā ražojuma 
galvenais iedarbības veids;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā direktīva ir jāmaina, lai medicīnas ierīcēm noteiktu stingrāku definīciju. Tas radītu 
grūtības zāles reģistrēt kā medicīnas ierīces. Komisijas direktīvas priekšlikuma projekts, kas 
iesniegts izskatīšanai, ietver 1. panta definīciju iedaļas grozījumus. Tomēr 1. panta 22. a) 
punktā noteiktā „medicīnas ierīču” definīcija būtībā ir tāda pati kā tā, kas ir noteikta 
pašreizējā direktīvā.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 80
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 
kritērijus, kas noteikti šīs direktīvas 
1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, vai šī 
direktīva, jānoskaidro, kāds ir šā ražojuma 
galvenais iedarbības veids;”

Or. nl



PE 376.778v01-00 26/54 AM\628089LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Pamatojums

Pašreizējā teksta versija var tik uzskatīta par iepazīstināšanas testa nozīmi samazinošu, un 
ražojuma klasifikāciju var orientēt uz tā galveno iedarbības veidu. Ierosinātais grozījums 
nodrošinātu, ka „medicīnas ierīču” definīcijas otrās daļas piemērošana netiek uzskatīta par 
svarīgāku kā pirmā definīcijas daļa.

Grozījumu iesniedza  Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 81
2. PANTA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTS

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

g) 6. punkts tiek svītrots. g) Šādi aizstāj 6. punktu:
„6. Ja uz ražojumu attiecas Padomes 
Direktīvas 93/42/EK un 89/686/EK, 
piemēro attiecīgās abu direktīvu 
pamatprasības. Ja paredzētais ražojuma 
pamatlietojums saskaņā ar Direktīvu 
93/42/EEK atbilst medicīnas ierīcei, tiek 
pildīti šīs direktīvas noteikumi, kā arī 
atbilstības novērtējums. Šaubu gadījumā 
ražotājam ir jāapspriežas ar pilnvaroto 
iestādi vai ar kompetento iestādi.”

Or. en

Pamatojums

Ir daži individuālās aizsardzības priekšmeti, uz kuriem attiecas Direktīva 93/42/EEK. Jo īpaši 
tas attiecas uz priekšmetiem, kas nonāk tiešā saskarsmē ar iekšējām ķermeņa daļām, 
piemēram, cimdi.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 82
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 

— 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 
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slimnieku.” slimnieku vai slimnieku, kuru identificē ar 
akronīmiem vai ar ciparu kodu.

Or. it

Pamatojums

Jēdziens „zināmais slimnieks” jau ir ietverts pašreizējā direktīvā. Datu aizsardzības un 
medicīniskās konfidencialitātes nolūkā, slimniekus ir iespējams identificēt arī izmantojot 
akronīmus vai ciparu kodu. Lai slimniekiem sniegtu informāciju pēc iespējas labāk, 
sākotnējais paziņojums ir jāsaglabā slimnieka reģistrā, ko patur zobārsts, un slimniekam 
jānosūta tā kopija. Ņemot vērā to, ka slimniekam nav pienākums saglabāt šo paziņojumu, šī ir 
praktiska un piemērota kārtība, kas nemazina slimnieku tiesības.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 83
2. PANTA 2. A) APAKŠPUNKTS (jauns)
7. panta 1. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

(2a) Šādi aizstāj 7. panta 2. punkta 
1. apakšpunktu:
„Ja tiek izdarīta atsauce uz šo punktu, 
piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 
7. pantu, ņemot vērā 8. panta noteikumus.”

Or. en

Pamatojums

Šis tehniskais grozījums piemēro esošo tekstu jaunās komitoloģijas noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 84
2. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns)

7. panta 2. a) punkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

(2a) Pievieno 7. pantam šādu punktu:
„Ja tiek izdarīta atsauce uz šo punktu,
piemēro Lēmuma 1999/468/EK, kas grozīts 
ar Lēmumu 2006/512/EK, 5. un 7. pantu.”

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu šo tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem un, jo īpaši, lai aizstātu komitejas parasto „regulatīvo” procedūru ar 
„regulatīvu kontroles” procedūru, jo šie pasākumi ir vispārēja rakstura izpildes pasākumi, 
lai grozītu tiesību akta projekta mazāk būtiskos nosacījumus.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 85
2. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns)

8. panta 2. punkta 2.a) ievilkums (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

(2a) Pievieno 8. panta 2. punktam šādu 
ievilkumu:
„- pasākumi ir pamatoti, ja tas ir 
sabiedrības veselības interesēs, pieņem 
atbilstošus Kopienas pasākumus saskaņā 
ar 7. panta 2. punktā noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Drošības klauzulas piemērošanai ir jāatļauj attaisnotu pagaidu pasākumu veikšana valstīs 
(kas veikti šajā kontekstā), kas obligāti ir jāpiemēro visā Eiropas Savienības tirgū. Papildus 
tam ir lietderīgi saskaņot Medicīnas ierīču direktīvas 8. pantā minēto drošības klauzulas 
procedūru ar attiecīgo Medicīnas ierīču direktīvas 14.b pantā noteikto veselības uzraudzības 
pasākumu procedūru. 

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 86
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 

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.a punktā noteikto 
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kārtību. kārtību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu šo tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem un, jo īpaši, lai aizstātu komitejas parasto „regulatīvo” procedūru ar 
„regulatīvu kontroles” procedūru, jo šie pasākumi ir vispārēja rakstura izpildes pasākumi, 
lai grozītu tiesību akta projekta mazāk būtiskos nosacījumus.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 87
2. PANTA 3. A) PUNKTS (jauns)

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

(3a) Šādi aizstāj 10. panta 3. punktu:
„Dalībvalstis pēc novērtējuma veikšanas, 
ja vien iespējams kopā ar ražotāju, 
neskarot 8. pantu, nekavējoties informē 
Komisiju un citas dalībvalstis par 1. punktā 
minētajiem negadījumiem, attiecībā uz 
kuriem tiek apsvērti un/vai jau ir veikti 
atbilstoši pasākumi. Dalībvalstis nosaka 
skaidru pamatojumu iecerēto pasākumu 
apsvēršanai un arī jau veiktajiem 
pasākumiem. Dalībvalstis jo īpaši 
vajadzības gadījumā skaidri pamato, 
kāpēc, veicot pasākumus, ir izdarīta atkāpe 
no iecerētajiem pasākumiem.”

Or. en

Pamatojums

Sakarā ar to, ka uzraudzības procedūra ir saistīta ar paziņošanu par negadījumiem, ir ļoti 
svarīgi, lai tas tiktu koordinēts ar Komisijas palīdzību un lai Komisijai un dalībvalstīm būtu 
pilnīgs pārskats par ES tirgu.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 88
2. PANTA 3. B) PUNKTS (jauns)

10. panta 3.a) punkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)
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(3b) Pievieno 10. pantam šādu punktu:
„3.a Komisija, kas darbojas saskaņā ar 
7. panta 2. punktā minēto procedūru, veic 
visus atbilstošos pasākumus, lai pieņemto 
procedūras, ar kurām īsteno šo pantu.”

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas nodrošina, lai uzraudzības sistēma darbojas detalizētāk.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 89
2. PANTA 5. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

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

-a) Pievieno 2. punktam šādu 
apakšpunktu:
„Tīklā saslēgtu medicīnas informācijas 
tehnoloģiju sistēmu gadījumā 12. pantu 
nepiemēro kopējai tīkla sistēmai. 
Atbilstības novērtējums ir jāveic katrai 
medicīnas ierīcei tīklā atsevišķi un nevis 
visai tīkla sistēmai.”

Or. en

Pamatojums

Piemēram, ir jābūt iespējai nomainīt liela IT tīkla atsevišķas daļas, neveicot atkārtotu visa 
tīkla sertifikāciju. Tāpēc šādas sistēmas atsevišķi komponenti ir jāsertificē atsevišķi.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 90
2. PANTA 6. A) PUNKTS (jauns)

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

(6a) Šādi aizstāj 13. panta 1. punktu:
„1. Ja dalībvalsts uzskata, ka:
(a) IX pielikumā izklāstīto klasifikācijas 
noteikumu piemērošanai ir vajadzīgs 
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lēmums par noteiktās ierīces vai ierīču 
kategorijas klasifikāciju;
vai
(b) noteiktā ierīce vai ierīču grupa ir 
jāklasificē citā klasē, atkāpjoties no 
IX pielikuma noteikumiem,
vai
(c) ierīces vai ierīču grupas atbilstība ir 
jānosaka atkāpjoties no 11. panta 
noteikumiem, piemērojot tikai vienu no 
11. pantā noteiktajām procedūrām, tā 
Komisijai iesniedz pietiekami pamatotu 
pieprasījumu un lūdz veikt vajadzīgos 
pasākumus. Šos pasākumus pieņem 
saskaņā ar 2. panta 2.a) punktā minēto 
procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu šo tekstu ar jaunā komitoloģjas lēmuma noteikumiem 
un, jo īpaši, lai aizstātu komitejas parasto „regulatīvo” procedūru ar „regulatīvu kontroles” 
procedūru, jo šie pasākumi ir vispārēja rakstura izpildes pasākumi, lai grozītu tiesību akta 
projekta mazāk būtiskos nosacījumus.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 91
2. PANTA 6. B) PUNKTS (jauns)

13. panta 1. punkta c a) punkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

(6b) Šādu (ca) punktu iekļauj 13. pantā:
„(ca) dalībvalstis, lai aizsargātu Eiropas 
patērētāju veselību un drošību, ierobežo 
visu kontaktlēcu tirdzniecību un 
izplatīšanu jebkurā tirdzniecības vietā, 
pamatojoties uz spēkā esošām 
instrukcijām, vienlaikus saglabājot izvēles 
brīvību attiecībā uz atļauto tirdzniecības 
vietu vai iepirkšanās punktu.”

Or. en
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Pamatojums

Sakarā ar kontaktlēcu plašo lietojumu un apdraudējumu, kas saistīts ar to neatļautu 
pārdošanu un izplatīšanu, šis pants īpaši jāpiemēro visu veidu kontaktlēcām. Patērētāju 
aizsardzība jānodrošina ar vispārējas lēcu kvalitātes kontroles palīdzību. 

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 92
2 PANTA 7. PUNKTS

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

2. Ja ražotājam, kas savā vārdā laiž tirgū 
ierīces, nav reģistrētas uzņēmējdarbības 
vietas nevienā no dalībvalstīm, viņš ieceļ 
vienu Kopienā reģistrētu pilnvarotu pārstāvi.

2. Ja ražotājam, kas savā vārdā laiž tirgū 
ierīci, nav reģistrētas uzņēmējdarbības vietas 
nevienā no dalībvalstīm, viņš ieceļ vienu 
Kopienā reģistrētu pilnvarotu pārstāvi
Eiropas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jāpasaka, ka ierīces ražotājam ir jāieceļ pilnvarots pārstāvis, bet nav noteikti 
jāieceļ viens un tas pats pilnvarotais pārstāvis visam ierīču klāstam.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 93
2. PANTA 9. PUNKTS

14.b) panta 4. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

Ja dalībvalstu pasākumi ir pamatoti, 
Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā
noteikto kārtību pieņem nepieciešamos 
Kopienas pasākumus. Ja dalībvalstu 
pasākumi nav pamatoti, Komisija par to 
informē ieinteresētās personas un 
dalībvalstis.

Ja dalībvalstu pasākumi ir pamatoti, 
Komisija saskaņā ar 7. panta (2a)punktā
noteikto kārtību pieņem nepieciešamos 
Kopienas pasākumus. Ja dalībvalstu 
pasākumi nav pamatoti, Komisija par to 
informē ieinteresētās personas un 
dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu šo tekstu ar jaunā komitoloģjas lēmuma noteikumiem 
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un, jo īpaši, lai aizstātu komitejas parasto „regulatīvo” procedūru ar „regulatīvu kontroles” 
procedūru, jo šie pasākumi ir vispārēja rakstura izpildes pasākumi, lai grozītu tiesību akta 
projekta mazāk būtiskos nosacījumus.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 94
2. PANTA 10. A) PUNKTS (jauns)

15. panta 5. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

(10a) Šādi aizstāj 15. panta 5. punktu:
„Klīniskos pētījumus ir jāveic saskaņā ar 
X pielikuma noteikumiem. X pielikuma 
noteikumus var pielāgot saskaņā ar 
7. panta (2a) punktā noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu šo tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem un, jo īpaši, lai aizstātu komitejas parasto „regulatīvo” procedūru ar 
„regulatīvu kontroles” procedūru, jo šie pasākumi ir vispārēja rakstura izpildes pasākumi, 
lai grozītu tiesību akta projekta mazāk būtiskos nosacījumus.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 95
2. PANTA 13. PUNKTS

20. panta 2. un 3. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

2. Par konfidenciālu nav uzskatāma šāda 
informācija:
a) dati par personu reģistrāciju, kas saskaņā 
ar 14. pantu ir atbildīgas par ierīču laišanu 
tirgū;
b) atbildīgās iestādes uzraudzības ziņojumi 
saskaņā ar 10. panta 3. punktu;
c) dati par izsniegtajām, labotajām, 
papildinātajām, apturētajām, atsauktajām vai 
noraidītajām apliecībām.

2. Par konfidenciālu nav uzskatāma šāda 
informācija:
a) dati par personu reģistrāciju, kas saskaņā 
ar 14. pantu ir atbildīgas par ierīču laišanu 
tirgū;
b) atbildīgās iestādes uzraudzības ziņojumi 
saskaņā ar 10. panta 3. punktu;
c) dati par izsniegtajām, labotajām, 
papildinātajām, apturētajām, atsauktajām vai 
noraidītajām apliecībām;

(ca) informācijas kopsavilkums un dati, kas 
attiecas uz II b un III klases ierīcēm.
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3. Komisija var saskaņā ar 7. panta 2. punktā 
izklāstīto kārtību nosaukt nosacījumus, 
kādos gadījumos informāciju var darīt 
publiski pieejamu, un jo īpaši attiecībā uz 
IIb un III klases ierīcēm uzlikt ražotājiem 
par pienākumu darīt pieejamu informācijas 
un datu kopsavilkumu par attiecīgo ierīci.

3. Komisija var saskaņā ar 7. panta 2. punktā 
izklāstīto kārtību nosaukt nosacījumus, 
kādos gadījumos informāciju var darīt 
publiski pieejamu.

Or. en

Pamatojums

Informācija attiecībā uz II b un III klases ierīcēm nekad nav uzskatīta par konfidenciālu. 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 96
2. PANTA 14. A) PUNKTS (jauns)

21. a) pants (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

(14a) Iekļauj šādu 21.a pantu:
„21.a pants
Eiropas pārstrādes standarts
Komisija, 24 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanas spēkā, un pēc 
konsultācijām ar Eiropas Zāļu 
novērtēšanas aģentūru (EMEA), saskaņā 
ar 7. pantā noteikto procedūru izstrādā 
sīkus Eiropas pārstrādes standartu 
noteikumus. 
Šie noteikumi nodrošina zinātniski 
pamatotas tehniskas pamatnostādnes 
izmantotu (vienreizējo un vairākkārt 
izmantojamo) medicīnas ierīču pārstrādei, 
un tos regulāri precizē, lai nodrošinātu 
augsta līmeņa pacientu drošību, kas 
pamatojas uz piesardzības principu.
Dalībvalstīs, kuru likumdošana nepieļauj 
medicīnas ierīču pārstrādi vai pārstrādātu 
medicīnas ierīču izmantošanu, tiek 
izstrādāti detalizēti noteikumi par valstu 
kompetento iestāžu obligātām, negaidītām 
pārbaudēm. Šajās valstīs attiecīgās 
iestādes, lai iegūtu ticamu informāciju par 
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neatļautas pārstrādes apjomu, kontrolē arī 
medicīnas ierīču izmantošanu, piemēram, 
analizējot izdarīto procedūru un ķirurģisko 
operāciju attiecību pret 
pārdotajām/pārstrādātajām/norakstītajām 
ierīcēm.” 

Or. en

Pamatojums

Izmantotu vienreizējo un daudzkārt lietojamo medicīnas ierīču pārstrāde ir plaši izplatīta 
prakse visās ES dalībvalstīs, pat ja valstī tā ir nelikumīga. Sakarā ar to, ka neprofesionāla 
pārstrāde var nopietni apdraudēt slimnieku veselību (slimnīcu infekcijas utt.), likumdevējiem 
ir izteikts lūgums sniegt ieteikumu medicīnas ierīču pārstrādei. Vispārīgs jautājums atļaut vai 
neatļaut pārstrādi ir jāizlemj valstu līmenī. Savukārt, ja pārstrāde dalībvalstī netiek atļauta, 
pacientu drošībai ir vajadzīgas stingas kontroles un pārraudzība.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 97
4 PANTA 1. PUNKTA 1. UN 2. APAKŠPUNKTS

1. Dalībvalstis līdz [12 mēneši pēc 
publikācijas] pieņem un publicē normatīvos 
un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmus minēto tiesību 
aktu noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas korelācijas tabulu.

1. Dalībvalstis līdz [24 mēneši pēc 
publikācijas] pieņem un publicē normatīvos 
un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmus minēto tiesību 
aktu noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas korelācijas tabulu.

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

Tās piemēro šos aktus no [24 mēneši pēc 
transponēšanas].

Or. pl

Pamatojums

Ilgāks laiks, lai iepazītos ar noteikumiem, ļaus labāk īstenot šo direktīvu.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 98
I PIELIKUMA 1. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma 1. iedaļa (Direktīva 90/385/EEK)
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(-a) Šādi aizstāj 1. iedaļu:
„1. Ierīces ir jākonstruē un jāizgatavo tādā 
veidā, lai, ja tās implantē saskaņā ar 
paredzētajiem noteikumiem un nolūku, to 
izmantošana nepasliktina veselību, ne arī 
slimnieku un vides drošību. Tās nedrīkst 
radīt nekādu risku personām, kas tās 
implantē, ne arī citām personām attiecīgos 
gadījumos.”

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar ES iniciatīvu par labāku tiesisku regulējumu mērķis ir visos Kopienas tiesību 
aktos integrēt vides tiesību aktus, lai saskaņotu šīs direktīvas ar ES Direktīvu, kura attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, kā arī lai padarītu skaidrāku atsauci uz mērķiem, pēc kuriem 
vadās ķīmisko vielu reģistrācijas, novērtēšanas, apstiprināšanas un ierobežošanas direktīva 
(REACH), kas jau ir integrēta šajās direktīvās. Ja netiek savstarpēji saistīti ierīču un REACH 
tiesību akti, nav iespējams kopīgi izanalizēt veselības, drošības un vides aspektus attiecībā 
pret slimnieku ieguvumu, kas neracionālā veidā ietekmētu medicīnas praksi un pieeju 
veselības aprūpei.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 99
I PIELIKUMA 1. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma 3. iedaļa (Direktīva 90/385/EEK)

(-a) Šādi aizstāj 3. iedaļu:
„3. Raksturojumu un darbību, kas minēta 
1. un 2. iedaļā, nedrīkst nelabvēlīgi 
ietekmēt līdz tādai pakāpei, lai ražotāja 
noteiktās ierīces derīguma laikā tiktu 
pasliktināts slimnieku klīniskais stāvoklis 
un drošība vai, attiecīgos gadījumos, citas 
personas un vide, ja ierīci pakļauj stresam 
kāds var rasties pie normāliem lietošanas 
noteikumiem.”

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar ES iniciatīvu par labāku tiesisku regulējumu mērķis ir visos Kopienas tiesību 
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aktos integrēt vides tiesību aktus, lai saskaņotu šīs direktīvas ar ES Direktīvu, kura attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, kā arī lai padarītu skaidrāku atsauci uz mērķiem, pēc kuriem 
vadās ķīmisko vielu reģistrācijas, novērtēšanas, apstiprināšanas un ierobežošanas direktīva 
(REACH), kas jau ir integrēta šajās direktīvās. Ja netiek savstarpēji saistīti ierīču un REACH 
tiesību akti, nav iespējams kopīgi izanalizēt veselības, drošības un vides aspektus attiecībā 
pret slimnieku ieguvumu, kas neracionālā veidā ietekmētu medicīnas praksi un pieeju 
veselības aprūpei.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 100
I PIELIKUMA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 9. iedaļa 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 vai kas ir medicīnas 
programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla principu, riska pārvaldību, validāciju 
un apstiprināšanu. Validācijas koncepcija 
vienmēr ir jāpamato ar attiecīgās medicīnas 
ierīces atbilstošo riska klasifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz validācijas principiem, ir jāņem vērā esošais reālais risks. Nav šaubu, ka 
izvirzītās prasības attiecībā uz neiroķirurģijas robota ierīces programmatūru ievērojami 
atšķirsies no prasībām, kas noteiktas UV lampai, kura paredzēta sveķu cietināšanai zobu 
plombēs.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 101
I PIELIKUMA 1. AA) PUNKTS (jauns)

I pielikuma 9. a) iedaļa (jauna) (Direktīva 90/385/EEK)

(aa) Iekļauj šādu 9. a) iedaļu:
„9.a Ir jāizslēdz iespēja pieļaut kļūdas, kas, 
iespējams, var rasties, uzstādot vai noņemot 
noteiktas daļas, kuras var būt riska cēlonis, 
projektējot un konstruējot šo daļu. Tāda 
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pati informācija ir jāsniedz attiecībā uz 
kustīgām daļām un/vai to korpusiem, ja, lai 
izvairītos no riska, ir jāzina to kustības 
virziens.
Vajadzības gadījumā instrukcijām ir 
jāsniedz papildu informācija par šo risku. 
Ja riska cēlonis ir neprecīzs savienojums, 
projektā ir jāizslēdz nepareiza savienojuma 
iespēja vai, ja tas nav iespējams, to paveic 
ar informāciju uz savienojamiem 
elementiem un vajadzības gadījumā uz 
savienošanas līdzekļiem.”

Or. de

Pamatojums

Arī glābšanai paredzētām medicīnas ierīcēm ir jāatbilst elementāriem konstrukcijas 
principiem, kā to skaidri pieprasa Mašīnbūves direktīva. Ņemot vērā iegūto negatīvo pieredzi, 
šos principus ir jāiekļauj šajā direktīvā.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 102
I PIELIKUMA 1. B) PUNKTS

I pielikuma 10. iedaļa (Direktīva 90/385/EEK)

10. 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. 

10. 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 
atbilstošām metodēm.

Attiecībā uz vielu, 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) zinātnisku atzinumu 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 drošību, 
kvalitāti un paredzēto nolūku, pieprasa 
vienas no dalībvalstu izraudzīto kompetento 
iestāžu, kas noteiktas Direktīvā 
2001/83/EK, vai Eiropas Zāļu novērtēšanas 
aģentūras (EMEA) zinātnisku atzinumu par 
šīs vielas kvalitāti un drošību. Izsniedzot 
atzinumu, kompetentā iestāde vai EMEA 
ņem vērā ražošanas procesu un datus par 
vielas iestrādes ierīcē lietderīgumu, kā to 
nosaka 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 
izraudzītajām 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 vielām, kas ir cilvēka asins 
atvasinājumi, 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. Atzinumu sagatavo 210 apstrādes 
dienās. Izsniedzot atzinumu, EMEA ņem 
vērā ražošanas procesu un datus par vielas 
iestrādes ierīcē lietderīgumu, kā to nosaka 
pilnvarotā iestāde.

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, 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.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā sistēma, kas ļauj pilnvarotajām iestādēm konsultēt jebkuru no atbilstošajām valstu 



PE 376.778v01-00 40/54 AM\628089LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

iestādēm, ir jāsaglabā, lai nodrošinātu attiecīgo vielu drošības un kvalitātes laicīgu un 
rentablu izskatīšanu. Vielas lietderīgumu nevar novērtēt, neņemot vērā šīs vielas kvalitāti un 
drošību. Pilnvarotajai iestādei, sagatavojot medicīnas ierīces galīgo novērtējumu, ir jāņem 
vērā iestādes viedoklis.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 103
I PIELIKUMA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS
I pielikuma , 10. a) iedaļa (Direktīva 90/385/EEK)

10.a Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
ražojums, kas, atsevišķi lietojot, [Regulas 
(EK) Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, 2. panta 2. punkta nozīmē] ir 
uzskatāms par cilvēka audu inženierijas 
ražojumu un kas var iedarboties uz cilvēku, 
palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, šī 
ražojuma kvalitāte, drošība un lietderība ir 
jāpārbauda pēc analoģijas ar Direktīvā Nr. 
[…] [par progresīvām ārstniecības metodēm, 
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004], 
paredzētajām metodēm.

10a. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
ražojums, kas, atsevišķi lietojot, [Regulas 
(EK) Nr. […] [par progresīvām ārstniecības 
metodēm, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, 2. panta 2. punkta nozīmē] ir 
uzskatāms par progresīvās ārstniecības 
metodēs izmantojamām zālēm, un kas var 
iedarboties uz cilvēku, palīdzot ierīcei 
sasniegt vēlamo iznākumu, šī ražojuma 
kvalitāte, drošība un lietderība ir jāpārbauda 
pēc analoģijas ar Direktīvas Nr. […] [par 
progresīvām ārstniecības metodēm, ar kuru 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004], 
I pielikuma IV iedaļas 5. punktā 
paredzētajām metodēm.

Pilnvarotā iestāde pēc lietderības pārbaudes 
attiecībā uz šo ražojumu kā medicīnas 
ierīces sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces 
paredzēto nolūku, pieprasa [Progresīvo 
ārstniecības metožu komitejas] zinātnisko 
viedokli par šī ražojuma kvalitāti un drošību. 
Izsniedzot atzinumu, [Progresīvo 
ārstniecības metožu komiteja] ņem vērā 
ražošanas procesu un datus par ražojuma 
iestrādāšanu ierīcē.

Pilnvarotā iestāde pēc lietderības pārbaudes 
attiecībā uz šo ražojumu kā medicīnas 
ierīces sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces 
drošību, kvalitāti un paredzēto nolūku, 
pieprasa EMEA zinātnisko viedokli par šī 
ražojuma kvalitāti un drošību.

Or. de

Pamatojums

Kombinētie ražojumi papildus cilvēku audu inženierijas ražojumiem var arī ietvert gēnu un 
šūnu terapijas ražojumus. 

Pilnvarotā iestāde nevar noteikt novērtēt vielas lietderīgumu, vispirms neņemot vērā vielas 
kvalitāti un drošību. EMEA ir atbildīga par vielas drošības un kvalitātes detalizēta 



AM\628089LV.doc 41/54 PE 376.778v01-00

 Ārējais tulkojums LV

novērtējuma veikšanu. Pilnvarotajai iestādei, sniedzot galīgo medicīnas ierīces novērtējumu, 
ir jāņem vērā EMEA atzinums.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 104
II PIELIKUMA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 1. iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

1. Ierīcēm jābūt konstruētām un izgatavotām 
tā, lai, lietojot tās pareizi un paredzētajā 
nolūkā, un, pamatojoties uz paredzamo 
lietotāju tehniskajām zināšanām, pieredzi, 
izglītību vai apmācību, tās nekaitētu 
slimnieku, lietotāju un attiecīgajos 
gadījumos arī citu cilvēku veselībai vai 
drošībai ar nosacījumu, ka ar to paredzamo 
lietošanu saistītais risks ir pieņemams, ja to 
samēro ar slimnieka ieguvumu, un ka tās ir 
saderīgas ar augstu veselības aizsardzības un 
drošības līmeni. Tostarp pēc iespējas 
jāsamazina risks, ko ņemot vērā ierīces 
ergonomiskās funkcijas un paredzēto 
lietošanas vidi, var izraisīt lietotāja kļūda.

1. Ierīcēm jābūt konstruētām un izgatavotām 
tā, lai, lietojot tās pareizi un paredzētajā 
nolūkā, jo īpaši ņemot vērā to, vai ierīce ir 
vai nav paredzēta profesionāliem 
lietotājiem, tās nekaitētu slimnieku, lietotāju 
un attiecīgajos gadījumos arī citu cilvēku vai 
vides veselībai vai drošībai ar nosacījumu, 
ka ar to paredzamo lietošanu saistītais risks 
ir pieņemams, ja to samēro ar slimnieka 
ieguvumu, un ka tās ir saderīgas ar augstu 
veselības un vides aizsardzības un drošības 
līmeni. Ražotājs samazina un novērtē 
potenciālo risku, ko var izraisīt lietotāja 
kļūda un kas var būt saistīts ar ierīces 
ergonomiskās funkcijas un paredzēto 
lietošanas vidi.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu šīs direktīvu ar ES direktīvu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm,  un 
lai izdarītu skaidrāku atsauci uz REACH vispārējiem mērķiem, kas jau ir integrēti šajās 
direktīvās. Ja vien netiek savstarpēji saistīti ierīču un REACH tiesību akti, nav iespējams 
kopīgi izanalizēt veselības, drošības un vides aspektus attiecībā pret slimnieku ieguvumu, kas 
neracionālā veidā ietekmētu medicīnas praksi un pieeju veselības aprūpei

Atsauce uz „izglītību un apmācību”, kā arī uz „lietotāja kļūdām” var radīt neskaidrību un
atšķirīgas interpretācijas. Būtiski ir zināt, vai ierīce ir paredzēta profesionāliem lietotājiem 
vai nē, un vai tiek veikta iekšējā ražojuma projekta riska analīze.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 105
II PIELIKUMA 1. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma 6. a) iedaļa (jauna) (Direktīva 93/42/EEK)
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 (aa) Iekļauj šādu 6a iedaļu:
„6a. Attiecībā uz pārstrādi, ražotājiem 
un/vai pilnvarotajiem pārstāvjiem visā 
Eiropas Savienībā vienādi ir jādeklarē to 
ražojumi.

 Deklarējot ražojumu kā vienreizējas 
izmantošanas ierīci, ražotājam un/vai tā 
pārstāvim ir jāpierāda, kāpēc attiecīgais 
ražojums ir vienreiz lietojams, un jāizklāsta 
raksturojums un tehniskie faktori, kas rada 
risku gadījumā, ja ražojumu deklarē kā 
vairākkārt izmantojamu ierīci. Ražotājam 
un/vai tā pārstāvim arī deklarē, pie kādiem 
tehniskiem nosacījumiem ierīci var 
projektēt un ražot kā vairākkārt 
izmantojamu ražojumu.

 Deklarējot ražojumu kā ierīci, kas 
paredzēta vairākkārtējai izmantošanai, 
ražotājs vai tā pārstāvis iesniedz detalizētu 
dokumentāciju par ierīces drošu 
pārstrādi.”

Or. en

Pamatojums

Pašlaik ražotājs atbild par medicīnas ierīču izmantošanas klasifikāciju, kas ne vienmēr ir 
saprotama. Dažreiz ražojumus projektē un laiž tirgū kā vienreiz lietojamus, lai veicinātu 
tirdzniecību un palielinātu peļņu, neskatoties uz to, ka vairākkārt izmantojamas ierīces 
konstrukcija vai tehniskā izstrāde šajā virzienā ir viegli īstenojama. Ekonomiskais spiediens 
vai likt slimnīcām un mediķiem atkārtoti izmantot vienreizējos ražojumus bez līdzekļiem un 
zināšanām, kā tos tīrīt un pareizi apstrādāt. Tas rada nopietnu risku slimniekiem inficēties ar 
slimnīcu infekcijām utt. Tāpēc ir ierosināts ražotājam pieprasīt pamatojumu, ja tas deklarē 
ražojumu kā vienreizējās izmantošanas ierīci. 

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 106
II PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 7.4. iedaļa (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, 

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, 
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šīs vielas kvalitāte, drošība un lietderība ir 
jāpārbauda pēc analoģijas ar Direktīvā
2001/83/EK paredzētajām metodēm.

šīs vielas kvalitāte, drošība un lietderība ir 
jāpārbauda pēc analoģijas ar Direktīvas 
2001/83/EK I pielikumā paredzētajām 
atbilstošajām 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;
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 drošību, 
kvalitāti un paredzēto nolūku, pieprasa 
vienas no dalībvalstu izraudzīto kompetento 
iestāžu, kas noteiktas Direktīvā 
2001/83/EK, vai Eiropas Zāļu novērtēšanas 
aģentūras (EMEA) zinātnisku atzinumu par 
šīs vielas kvalitāti un drošību. Izsniedzot 
atzinumu, kompetentā iestāde vai EMEA 
ņem vērā ražošanas procesu un datus par 
vielas iestrādes ierīcē lietderīgumu, kā to 
nosaka 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 
izraudzītajām 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 vielām, kas ir cilvēka asins 
atvasinājumi, 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. Atzinumu sagatavo 210 apstrādes
dienās. Izsniedzot atzinumu, EMEA ņem 
vērā ražošanas procesu un datus par vielas 
iestrādes ierīcē lietderīgumu, kā to nosaka 
pilnvarotā iestāde.

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 

Ja palīgvielā, kas iestrādāta medicīnas ierīcē, 
ir veiktas izmaiņas, 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 
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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.

to, ka izmaiņas neizraisa negatīvu ietekmi uz 
paredzamo riska/ieguvumu profilu, kas 
radīsies, pievienojot vielu medicīnas ierīcei.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu attiecīgo vielu drošības un kvalitātes laicīgu un rentablu izskatīšanu, ir 
jāsaglabā pašreizējā sistēma, kas ļauj pilnvarotajām iestādēm konsultēt jebkuru no 
atbilstošajām valsts iestādēm. Uzdevumu veikt vielas kā medicīnas ierīces daļas lietderīguma 
novērtējumu ir jāatstāj par ierīces kopējo novērtējumu atbildīgās novērtēšanas iestādes ziņā.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 107
II PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 7.4. iedaļa (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.

7.4.1. 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, ņemot vērā ierīces paredzēto 
nolūku, pēc analoģijas ar Direktīvā 
2001/83/EK paredzētajām 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; 
pilnvarotā iestāde pēc lietderības pārbaudes 
attiecībā uz šo vielu kā medicīnas ierīces 
sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces paredzēto 

7.4.2. Attiecībā uz 1. punktā minētajām 
vielām, pilnvarotā iestāde pēc lietderības 
pārbaudes attiecībā uz šo vielu kā medicīnas 
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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.

ierīces sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces 
paredzēto nolūku, pieprasa zinātnisko 
viedokli par šīs vielas kvalitāti un drošību 
un paredzamo riska/ieguvumu profilu no 
šīs vielas iestrādes ierīcē. Izsniedzot šo 
zinātnisko atzinumu, ņem vērā ražošanas
procesu un datus par vielas iestrādāšanu 
ierīcē.

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.

7.4.3. Lai saņemtu 2. punktā minēto 
zinātnisko atzinumu, pilnvarotā iestāde 
griežas vienā no dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kas noteiktas Direktīvā 
2001/83/EK. 
Šī kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 (*) noteikumiem sniedz 
pilnvarotai iestādei zinātnisko atzinumu vai 
ar tās komiteju starpniecību nosūta 
pilnvaroto iestādi uz Eiropas Zāļu 
novērtēšanas aģentūru (EMEA) zinātniskā 
atzinuma saņemšanai.
7.4.4. Ja cilvēka asins atvasinājumi ir 
ierīces neatņemama daļa, pilnvarotā 
iestāde pēc vielas kā medicīnas ierīces daļas 
lietderīguma pārbaudes un, ņemot vērā 
ierīces paredzēto nolūku, lūdz EMEA
sniegt zinātnisku atzinumu par vielas 
kvalitāti un drošību, kā arī paredzamo 
riska/ieguvumu profilu no šīs vielas 
iestrādes ierīcē. Izsniedzot šo atzinumu, 
EMEA ņem vērā ražošanas procesu un 
datus par vielas iestrādāšanu ierīcē.

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.

7.4.5. 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.

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.
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Ja attiecīgajai kompetentai zāļu iestādei 
(proti, sākotnējās apspriedēs iesaistītajai 
iestādei) ir informācija par palīgvielu, kas 
var ietekmēt riska/ieguvumu profilu, kāds 
radīsies, pievienojot vielu medicīnas ierīcei, 
tā pilnvarotajai iestādei sniedz pēdējo 
zinātnisko atzinumu. Pilnvarotā iestāde, 
atbilstības novērtējuma procedūrā izskatot 
to novērtējumu, ņem vērā šo jaunāko 
zinātnisko atzinumu.

Or. en

Grozījumu iesniedza  Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 108
II PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUKTS

I pielikuma 7.4. a) iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

7.4.a. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
ražojums, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas [par 
progresīvām ārstniecības metodēm, ar kuru 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, 2. panta 
2. punkta nozīmē] ir uzskatāms cilvēka audu 
inženierijas ražojumu un kas var iedarboties 
uz cilvēku, palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo 
iznākumu, šī ražojuma kvalitāte, drošība un 
lietderība ir jāpārbauda pēc analoģijas ar 
Direktīvā Nr. […] [par progresīvām 
ārstniecības metodēm, ar kuru groza Regulu 
(EK) Nr. 726/2004] paredzētajām metodēm.

7.4.a Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
ražojums, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas [par 
progresīvām ārstniecības metodēm, ar kuru 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, 2. panta 
2. punkta nozīmē] ir uzskatāms par zālēm, 
kas paredzētas progresīvām ārstniecības 
metodēm, un kas var iedarboties uz cilvēku, 
palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, šī 
ražojuma kvalitāte, drošība un lietderība ir 
jāpārbauda pēc analoģijas ar Direktīvas 
Nr. 2001/83/EK I pielikuma IV iedaļas 
5. punktā un Regulā EK Nr. […] [par 
progresīvām ārstniecības metodēm, ar kuru 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004] 
paredzētajām metodēm].

Pilnvarotā iestāde pēc lietderības pārbaudes 
attiecībā uz šo ražojumu kā medicīnas 
ierīces sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces 
paredzēto nolūku, pieprasa [Progresīvo 
ārstniecības metožu komitejas] zinātnisko 
viedokli par šī ražojuma kvalitāti un drošību. 
Izsniedzot atzinumu, [Progresīvo 
ārstniecības metožu komiteja] ņem vērā 
ražošanas procesu un datus par ražojuma 
iestrādāšanu ierīcē.

Pilnvarotā iestāde pēc lietderības pārbaudes 
attiecībā uz šo ražojumu kā medicīnas 
ierīces sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces 
drošību, kvalitāti un paredzēto nolūku, 
pieprasa EMEA zinātnisko viedokli par šī 
ražojuma kvalitāti un drošību.
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Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu attiecīgo vielu drošības un kvalitātes laicīgu un rentablu izskatīšanu, ir 
jāsaglabā pašreizējā sistēma, kas ļauj pilnvarotajām iestādēm konsultēt jebkuru no 
atbilstošajām valsts iestādēm. Uzdevumu veikt vielas kā medicīnas ierīces daļas lietderīguma 
novērtējumu ir jāatstāj par ierīces kopējo novērtējumu atbildīgās novērtēšanas iestādes ziņā.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 109
II PIELIKUMA 1. PUNKTA C A) APAKŠPUKTS (jauns)

I pielikuma 7.5. iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

(ca) Šādi aizstāj 7.5. iedaļu: 
„Ierīces ir jāprojektē un jāizgatavo tādā 
veidā, lai līdz minimumam samazinātu 
risku, ko rada no ierīces izplūstošās vielas. 
Ierīces nesatur vielas, kas tiek klasificētas
kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
reprodukcijai toksiskas, kuras iekļautas šīs 
Direktīvas 67/548/EEC I pielikuma 1. un 
2. kategorijā, ja vien ir pieejamas 
alternatīvas ierīces, kas nesatur šādas 
vielas.”

Or. en

Pamatojums

Kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai toksisku (CMR) vielu izmantošanu 
kosmētikā, kā arī vielās un preparātos, kas paredzēti plašai sabiedrībai jau aizliedz ES tiesību 
akti. Turklāt dažus reproduktīvajai sistēmai toksiskus ftalātus ir aizliegts izmantot visās 
rotaļlietās. Tomēr šo ftalātu iedarbība no medicīnas ierīcēm var būt daudz lielāka. Slimnieki 
pēc definīcijas ir jutīgi, un tos bez vajadzības nav jāpakļauj CMR vielu iedarbībai. Ir skaidri 
jānosaka, ka medicīnas ierīces, kuru sastāvā ir CMR vielas neatbilst pamatprasībām, ja ir 
pieejamas drošākas ierīces, kurās nav CMR vielu. 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 110
II PIELIKUMA 1. PUNKTA C A) APAKŠPUKTS (jauns)
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I pielikuma 7.5. iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

(ca) Šādi aizstāj 7.5. iedaļu:
„Ierīces ir jāprojektē un jāizgatavo tādā 
veidā, lai līdz minimumam samazinātu no 
ierīcēm izplūstošo vielu iedarbības risku. 
Ierīces nesatur vielas, kas tiek klasificētas 
kā koncerogēnas, mutagēnas vai kas ir 
1. un 2. kategorijas reproduktīvie toksīni 
tādām augstām riska grupām kā 
jaundzimušajiem, grūtniecēm un 
slimniekiem, kuri saņem hemodialīzi vai 
atkārtotas cilvēka asins produktu 
transfūzijas, ja vien ir pieejamas drošākas 
alternatīvas.”

Or. en

Pamatojums

CMR viela nopietnu iemeslu dēļ ir aizliegts izmantot daudzos ražojumos, piemēram, 
kosmētikā vai rotaļlietās. Tas ir pietiekams pamats, lai to izmantošanu aizliegtu arī medicīnas 
ierīcēs, vismaz tajās, ko izmanto visjūtīgākajai iedzīvotāju daļai, ja ir drošākas alternatīvas.

Grozījumu iesniedza  Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 111
II PIELIKUMA 1. PUNKTA D A) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma 9.4. iedaļa (jauna) (Direktīva 93/42/EEK)

(da) Iekļauj šādu 9.4. iedaļu:
„9.4. Ir jāizslēdz iespēja pieļaut kļūdas, kas 
iespējams var rasties, uzstādot vai noņemot 
noteiktas daļas, kas var būt riska cēlonis, 
projektējot un konstruējot šo daļu. Tāda 
pati informācija ir jāsniedz attiecībā uz 
kustīgām daļām un/vai to korpusiem, ja, lai 
izvairītos no riska, ir jāzina to kustības 
virziens.
Vajadzības gadījumā instrukcijām ir 
jāsniedz papildu informācija par šo risku. 
Ja riska cēlonis ir neprecīzs savienojums, 
projektā ir jāizslēdz nepareiza savienojuma 
iespēja vai, ja tas nav iespējams, to paveic 
ar informāciju uz savienojamiem 
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elementiem, un vajadzības gadījumā uz 
savienošanas līdzekļiem.”

Or. de

Pamatojums

Arī glābšanai paredzētām medicīnas ierīcēm ir jāatbilst elementāriem konstrukcijas 
principiem, kā to skaidri pieprasa Mašīnbūves direktīva. Ņemot vērā iegūto negatīvo pieredzi, 
šie principi ir jāiekļauj šajā direktīvā.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 112
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, riska pārvaldības, validācijas un 
apstiprināšanas principus.

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, riska pārvaldības, validācijas un 
apstiprināšanas principus. Validācijas 
koncepcija vienmēr ir jāpamato ar 
attiecīgās medicīnas ierīces atbilstošo riska 
klasifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz validācijas principiem, ir jāņem vērā esošais reālais risks. Nav šaubu, ka 
izvirzītās prasības attiecībā uz neiroķirurģijas robota ierīces programmatūru ievērojami 
atšķirsies no prasībām, kas noteiktas UV lampai, kura paredzēta sveķu cietināšanai zobu 
plombēs. 

Grozījumu iesniedza  Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 113
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 

12.1.a Attiecībā uz ierīcēm, kurās ietilpst 
programmatūra vai kas ir medicīnas 
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programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla, riska pārvaldības, validācijas un 
apstiprināšanas principus.

programmatūra, programmatūra jāvalidē 
saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem, ņemot vērā attīstības dzīves 
cikla, riska pārvaldības, validācijas un 
apstiprināšanas principus. Validācijas 
izmaksām un apjomam ir jābūt pamatotām 
uz attiecīgo riska klasifikāciju.

Or. it

Pamatojums

Validācijas koncepcija ir neskaidra, un tā ir radījusi veselu virkni nevajadzīgu pasākumu un 
pētījumu. Attiecībā uz mazo sterilizācijas iekārtu un karstuma sterilizācijas iekārtu validāciju 
ir jāpiemin, ka vairāki pakalpojumu sniedzēji ir izdarījuši pieprasījumus, tai skaitā 
finansiālus pieprasījumus, kas ir nesamērojami ar validācijas procedūrām. Ir pamats 
satraukties par to, ka validācijas koncepcijas rezultātā var rasties neproporcionāls izmaksu 
pieaugums, jūtami nepaaugstinot slimnieku drošību. Validācijas pasākumu izmaksām un 
apjomam ir jābūt pamatotam ar pastāvošo reālo risku.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 114
II PIELIKUMA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTA IIA) DAĻA (jauna)

I pielikuma 13.3. iedaļas f) punkts (Direktīva 93/42/EEK)

(iia) Šādi aizstāj (f) punktu:

„(f) vajadzības gadījumā norāde uz to, ka 
ierīce ir vienreiz lietojama, ja tā ir 
projektēta tikai vienreizējai izmantošanai 
vienam pacientam”.

Or. es

Pamatojums

Ir jāprecizē formulējuma „vienreizējai izmantošanai” nozīme, jo ne visi ražotāji un 
pilnvarotās iestādes to interpretē vienādi. Pretēji šeit minētajam, saskaņotajos noteikumos 
par simboliem tiek ierosinātas pat tādas interpretācijas kā – ierīce marķēta kā „vienreiz 
izmantojama” grupai vienas maiņas laikā, kad šī grupa strādā ar vairākiem slimniekiem; 
grupas sastāvs mainās nākamajā maiņā. Visbeidzot, šī interpretācija netika pieņemta. Šajā 
sakarā paskaidrojumu trūkuma dēļ ierīces var tikt izmantotas nepiemērotā veidā, kas var 
radīt slimnieku inficēšanās risku.
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Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 115
II PIELIKUMA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTA II A) DAĻA (jauna)

I pielikuma 13.3. iedaļas f) punkta (Direktīva 93/42/EEK)

(iia) šādi aizstāj (f) punktu:

„(f) vajadzības gadījumā norāde uz to, ka 
ražotājs uzņemas atbildību tikai par 
vienreizēju lietošanu, kas neizslēdz ierīces 
pārstrādi saskaņā ar validētu procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Pašlaik nav skaidrības par jēdziena „vienreizējās lietošanas medicīnas ierīces” precīzu 
nozīmi. Saskaņā ar pašreizējo direktīvu uz medicīnas ierīcēm ražotājam ir jāliek marķējums, 
vajadzības gadījumā iekļaujot norādi par to, vai ierīce ir paredzēta tikai vienreizējai 
lietošanai (II pielikuma 13.3. punkta (f) apakšpunkts). Sakarā ar neskaidrību dažas 
dalībvalstis terminu „vienreizējai lietošanai” pielīdzina terminam „nepārstrādājams”. Tomēr 
tajās dalībvalstīs, kurās ir atļauta kontrolēta pārstrāde, atzīst, ka jautājums par to, vai ierīce 
ir pārstrādājama, ir atkarīgs vienīgi no objektīviem kritērijiem, izmantojot augstus kvalitātes 
un drošības standartus. Tāpēc marķējums „vienreizējai lietošanai” ir jāinterpretē kā ražotāja 
atbildību ierobežojošs līdz ierīces pirmajai izmantošanas reizei, nevis kā norāde uz to, vai tā 
ir piemērota pārstrādei.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 116
II PIELIKUMA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTA II A) DAĻA (jauna)

I pielikuma 13.3. iedaļas (f) punkts (Direktīva 93/42/EEK)

(iia) šādi aizstāj (f) punktu: 
„(f) vajadzības gadījumā, norāde uz to, ka 
ražotājs uzņemas atbildību tikai par 
vienreizēju lietošanu, kas neizslēdz ierīces 
pārstrādi saskaņā ar validētu procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Ir jāpieliek punkts pašreizējai neskaidrībai attiecībā uz norādes „vienreizējai lietošanai” 
nozīmi. Lai izvairītos no tā, ka to saprot kā pārstrādi izslēdzošu, ir jāpaskaidro, kas tas 
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vienīgi attiecas uz ražotāja atbildību, vienlaicīgi atļaujot veikt pārstrādi saskaņā ar validētu 
procedūru.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 117
II PIELIKUMA 1. PUNKTA H) APAKŠPUNKTA -I) DAĻA (jauna)

I pielikuma 13.6. iedaļas i) punkts (Direktīva 93/42/EEK)

(-i) šādi aizstāj (i) punktu:
„(i) Pēdējais lietošanas instrukcijas 
pārskatīšanas datums”.

Or. xm

Pamatojums

Šis noteikums parādās Direktīvā 98/79/EEC un uz in vitro diagnostiskās medicīnas ierīcēm un 
ir pilnībā atbilstošs, ņemot vērā biežumu, kādā lietošanas instrukcijās tiek izdarītas izmaiņas, 
ieviešot jaunas versijas. Tas lietotājiem dos iespēju noteikt, vai tie izmanto izmainītas versijas 
vai nē. Tas pat ir daudz svarīgāk gadījumos, kad instrukcijas tiek piegādātas elektroniski. 
Izmainītajās versijās bieži ir uzlabojumi, kas pamatojas uz ierīces lietošanā iegūto pieredzi, 
ar mērķi novērst nelabvēlīgus negadījumus vai nepiemērotu lietošanu. Tāpēc šī informācija ir 
atbilstoša ierīces drošībai.

Grozījumu iesniedza  Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 118
II PIELIKUMA 1. PUNKTA I A) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma 15. iedaļa (jauna) (Direktīva 93/42/EEK)

Iekļauj šādu 15. iedaļu:
15. Ja tiek novērtēts kombinētais ražojums, 
kompetentās aģentūras vai valsts iestādes 
atzinums ir jāsagatavo 210 apstrādes 
dienās. 

Or. xm

Pamatojums

Atzinumu sagatavošanai ir jānosaka termiņš, lai ražotāji pieņemamā laikā zinātu, vai to 
ierīces ir atļauts laist tirgū.
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 119
II PIELIKUMA 9. PUNKTA C) APAKŠPUNKTA VII) DAĻA

IX pielikuma III nodaļas 4.4. iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

vii) Vārdus „neaktīvas ierīces” 4.4. iedaļā
aizstāj ar vārdu „ierīces”

vii) Šādi aizstāj 4.4. iedaļu:

„4.4. Noteikums Nr. 16
Ierīces, kas īpaši paredzētas rentgena staru 
diagnostisko attēlu ierakstīšanai ietilpst 
klasē II a. 
Piezīme: Tas attiecas tikai uz tādiem 
primārajiem ierakstu nesējiem kā rentgena 
staru detektori un nevis uz datu nesējiem, 
kas paredzēti turpmākai to attēlošanai vai 
uzglabāšanai.”

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums ir paredzēts, lai izvairītos no pārāk plašas ierobežojošo noteikumu 
piemērošanas. 

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Grozījums Nr. 120
II PIELIKUMA 10. PUNKTS

X pielikuma 1.1. iedaļas 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3. apakšiedaļas (Direktīva 93/42/EEK)

1.1.1. vai nu konkrētā brīdī pieejamās 
attiecīgās zinātniskās literatūras par ierīces 
drošību, darbību, konstrukcijas parametriem 
un paredzēto nolūku kritisku izvērtējumu, 
kurā:

1.1.1. vai nu konkrētā brīdī pieejamās 
attiecīgās zinātniskās literatūras par ierīces 
drošību, darbību, konstrukcijas parametriem 
un paredzēto nolūku kritisku izvērtējumu, 
kurā:

— tiek pierādīts, ka ierīce ir ekvivalenta 
ierīcei, uz kuru attiecas dati un,

— tiek pierādīts, ka ierīces funkcijas, 
indikācijas, ieguvumu/riska attiecība un 
sagaidāmā terapeitiskā iedarbība ir 
ekvivalenta ierīcei, uz kuru attiecas dati un, 

— dati pierāda pienācīgu atbilsmi — dati pierāda pienācīgu atbilsmi 
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attiecīgajām pamatprasībām; attiecīgajām pamatprasībām;
1.1.2. vai visu veikto klīnisko pētījumu 
kritisku izvērtējumu; 

1.1.2. vai visu veikto klīnisko pētījumu 
kritisku izvērtējumu; 

1.1.3. vai 1.1.1. un 1.1.2. iedaļās sniegto 
klīnisko datu apvienotu kritisku izvērtējumu.

1.1.3. vai 1.1.1. un 1.1.2. iedaļās sniegto 
klīnisko datu apvienotu kritisku izvērtējumu
un biofizikālo un modelēšanas pētījumu 
rezultātus, kuru ticamība ir iepriekš 
pierādīta.

Or. fr

Pamatojums

1. 1.1.1. apakšiedaļā: Ir jāprecizē, kuri nozīmīgi klīniskā izvērtējuma kritēriji ir iekļauti, 
nosakot ekvivalenci.
2. 1.1.3. apakšiedaļā: Šis grozījums dod iespēju piemērot iepriekš minētā 2. panta 
2. grozījumu. Šīs jaunās tehnoloģijas, kas visumā ir saistītas ar virtuālo realitāti, var dot 
ievērojamu ieguldījumu. Tām ir priekšrocība, ka tās var apskatīt visus iespējamos scenārijus, 
un tādējādi ir iespējams paredzēt, kādu iedarbību var sagaidīt no medicīnas ierīces.
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