
PR\615942LV.doc PE 371.745v01-00

LV  Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

PAGAIDU
2005/0263(COD)

22.06.2006.

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
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
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Thomas Ulmer

Ziņojumu sagatavoja (*):
Anneli Jäätteenmäki, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

(*)Ciešāka sadarbība starp komitejām – Reglamenta 47. pants



PE 371.745v01-00 2/27 PR\615942LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

PR_COD_1am

Procedūru apzīmējumi

* Apspriežu procedūra 
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300.pantā un ES līguma 7.pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgu tekstu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāpastiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Koplēmuma procedūra – pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0681)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuru Komisija 
iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0006/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības, un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas atzinumus

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
6.A APSVĒRUMS (jauns)

6.a Pašreizējās tiesiskās nedrošība dēļ 
jāprecizē robeža starp Direktīvu 
93/42/EEK un Padomes 1976. gada 
27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem1. To 
darot, it īpaši jāņem vērā sākotnēji 
paredzētais ražojuma nolūks.
1OV L 262, 270.9.1976, 169. lpp. Pēdējo reizi 
grozīta ar Komisijas Direktīvu 2005/80/EK (OV 

  
1 OV C ..., 00.00.2006, ....lpp.
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L 303, 22.11.2005, 32. lpp.).

Pamatojums

Apvienotajā Karalistē un Vācijā atšķirīgi interpretē Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 5. punkta 
d) apakšpunktu saistībā ar robežu starp minēto direktīvu un Direktīvu 76/768/EEK par 
kosmētikas līdzekļiem. Lai nodrošinātu Eiropas tiesību aktu vienotu piemērošanu, vajadzīgs 
noskaidrojums. Īpaša uzmanības pievēršana ražotāja sākotnēji paredzētajam nolūkam atbilst 
Eiropas Kopienu Tiesas praksei saistībā ar grūti klasificējamiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 2
6.B APSVĒRUMS (jauns)

6.b Ne vienmēr ir skaidri noteikta robeža 
starp Direktīvu 94/42/EEK un citām 
direktīvām, piemēram, Direktīvu 
2001/83/EK. Tādēļ ir lietderīgi sastādīt 
norāžu sarakstu, ar kura palīdzību tirgus 
dalībniekiem ir vienkāršāk noskaidrot, 
kādas direktīvas piemērojamas 
attiecīgajam ražojumam.

Pamatojums

,,Pelēkajā zonā” starp Direktīvu 93/42/EEK un citām direktīvām iekļuvuši dažādi ražojumi. 
Lai iestādēm un ražotājiem būtu vieglāk izlemt, vai ražojums ietilpst medicīnas ierīces 
definīcijā, direktīvā jāiekļauj dažādi piemēri, no kuriem secināms, vai ražojumam var 
piemērot Direktīvu 93/42/EEK, vai nē. Protams, šie piemēri nedrīkst aizstāt katra atsevišķa 
gadījuma novērtējumu.

Grozījums Nr. 3
9. APSVĒRUMS

9. Lai uzlabotu pēc pasūtījuma gatavotu 
ierīču ražotāju atbilstības pierādīšanas 
kārtību, jāievieš skaidra prasība veikt 
pēctirgus uzraudzību, par to paziņojot 
iestādēm, kā tas jau notiek ar citām 
ierīcēm, un, lai uzlabotu slimnieku 
informētību, jāievieš prasība Direktīvas 
93/42/EEK VIII pielikumā minēto 
paziņojumu darīt zināmu slimniekam, tajā 
iekļaujot arī ražotāja vārdu.

9. Lai uzlabotu pēc pasūtījuma gatavotu 
ierīču ražotāju atbilstības pierādīšanas 
kārtību, jāievieš skaidra prasība veikt 
pēctirgus uzraudzību, par to paziņojot 
iestādēm, kā tas jau notiek ar citām 
ierīcēm, un, lai uzlabotu slimnieku 
informētību, jāievieš prasība, ka slimnieks 
jebkurā laikā var apskatīt Direktīvas 
93/42/EEK VIII pielikumā minēto 
paziņojumu pie tā saņēmēja, un ka pēc 
pieprasījuma slimniekam izsniedz 
paziņojuma kopiju.
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Pamatojums

Parasti slimnieku ne pārāk interesē ražotājs. Tādēļ izdevumi par paskaidrojuma izsniegšanu 
līdzi uz mājām katram atsevišķam slimniekam šķiet relatīvi lieli. Turklāt šķiet, ka ir 
mērķtiecīgāk, ja datus uzglabā ārsts.

Grozījums Nr. 4
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. Tiesiskās 
drošības interesēs šādus lēmumus 
vajadzētu attiecināt tikai uz atsevišķiem 
ražojumiem nevis uz plašām ražojumu 
kategorijām, un tiem jāskar tikai 
dalībvalstis un ražotāji. Viens no 
galvenajiem elementiem, definējot 
medicīnas ierīci, ir ražotāja paredzētais 
nolūks. Tādēļ pirms lēmuma pieņemšanas 
par kāda ražojuma definīciju, pilnībā 
jāiesaista ražotājs atbilstīgi viņa tiesībām 
tikt uzklausītam.

Pamatojums

Daudzi ražojumi ietilpst plašā ražojumu diapazonā, kur ne vienmēr ir vienādi parametri un 
mērķi. Tādēļ lēmumiem vienmēr jābūt saistītiem ar atsevišķiem ražojumiem. Turklāt ražotāja 
paredzētais nolūks ir medicīnas ierīces definīcijas neatņemama sastāvdaļa, un tādēļ 
ražotājiem jāpiešķir svarīga loma lēmuma pieņemšanas procedūrā. 

Grozījums Nr. 5
15. APSVĒRUMS

15. Turklāt, lai uzlabotu sabiedrības 
veselību un drošību, ir jānodrošina 
konsekvence, piemērojot noteikumus par 

15. Turklāt, lai uzlabotu sabiedrības 
veselību un drošību, ir jānodrošina 
konsekvence, piemērojot noteikumus par 
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veselības aizsardzības pasākumiem. veselības aizsardzības pasākumiem. Jo 
īpaši jānodrošina, lai ierīces lietošanas 
laikā netiktu apdraudēta slimnieku 
drošība vai veselība. Attiecībā uz ierīces 
lietošanas biežumu, visā Eiropā ir spēkā 
vienota ierīces deklarācija. Turklāt 
dalībvalsts līmenī jāregulē pārstrādes 
pasākumi..

Pamatojums

Jānodrošina, lai neviena medicīnas ierīce vienā dalībvalstī nebūtu deklarēta kā ,,vienreizējam 
lietojumam” un citā kā ,,daudzreizējam lietojumam” paredzēta ierīce. Turklāt pārstrādes 
gadījumā jāpiemēro vienotas higiēnas normas.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS (I)

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

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

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

Pamatojums

Šajā pantā jāiekļauj tikai diagnostikas programmatūra nevis visas programmatūras. 
Pievienojot frāzi ,,medicīniskos nolūkos”, būtu atļauts izslēgt no direktīvas zināmus 
ražojumus. Tas radītu nedrošību lietotājiem, un tajā slēpta iespēja lietot nekontrolētus 
ražojumus attiecībā uz cilvēkiem.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

1. panta 4. punkta b) apakšpunkts (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 

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 
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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.

nozīmē] ir uzskatāma cilvēka audu 
inženierijas ražojumu un kuras šūnu vai 
audu daļā ir tikai dzīvotnespējīgi 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.

Pamatojums

Jānoskaidro, kā definēt šādus kombinētus ražojumus, kam piemēro Direktīvu 93/42/EK un 
90/385/EEK, lai definīcija būtu savienojama ar pieeju, kas izteikta M. Mikolasik ziņojumā 
par uzlabotas terapeitiskās iedarbības zālēm. Par medicīnas ierīcēm jāuzskata un attiecīgi 
jāvērtē tikai tādas ierīces, kuru sastāvā nav dzīvotspējīgu audu un šūnu, un kas var 
iedarboties uz cilvēku, palīdzot šai ierīcei. Visi citi kombinētie ražojumi klasificējami kā 
tehniskas palīgierīces.

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS (jauns)

4. panta 2. punkta 2. ievilkums (Direktīva 90/385/EEK)

1.a Ar šādu tekstu aizstāj 4. panta 
2. punkta otro ievilkumu:
- pēc pasūtījuma gatavotas ierīces laiž 
tirgū un nodod ekspluatācijā, ja tās atbilst 
6. pielikuma nosacījumiem un tām 
pievienots šajā pielikumā minētais 
paziņojums, kura kopiju pēc pieprasījuma 
izsniedz slimniekam, kura identitāte ir 
nepārprotami skaidra. Šis paziņojums 
vienmēr glabājas pie ārstējošā ārsta, un to 
var apskatīt jebkurā laikā. Paziņojumā 
jābūt skaidri norādītam ražotājam.

Pamatojums

Datu aizsardzības nolūkā jābūt iespējai noskaidrot slimnieka identitāti arī ar šifra palīdzību.
Parasti slimnieku ne pārāk interesē ražotājs. Tādēļ izdevumi par paskaidrojuma izsniegšanu 
līdzi uz mājām katram atsevišķam slimniekam šķiet relatīvi lieli. Turklāt šķiet, ka ir 
mērķtiecīgāk, ja datus uzglabā ārsts. Paziņojumā skaidri jānorāda ražotājs. Atsevišķos 
gadījumos var nepietikt tikai ar nosaukumu.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 3. PUNKTS

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

1. punktā minēto ierīču reģistrētās 1. punktā minēto ierīču reģistrētās 



PE 371.745v01-00 10/27 PR\615942LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

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

uzņēmējdarbības vietu un attiecīgo ierīču 
kategoriju pilnvarotais pārstāvis paziņo tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
ir reģistrēta šo personu uzņēmējdarbības 
vieta. Pietiek ar paziņojumu elektroniskā 
veidā. Turklāt pilnvarotajam pārstāvim 
jāatbild uz jautājumiem.

Pamatojums

Iespējami skaidri jānosaka pilnvarotā pārstāvja uzdevumi.

Grozījums Nr. 10
2 PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS (I)

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

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

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

Pamatojums

Šajā pantā jāiekļauj tikai diagnostikas programmatūra nevis visas programmatūras. 
Pievienojot frāzi ,,medicīniskos nolūkos”, būtu atļauts izslēgt no direktīvas zināmus 
ražojumus. Tas radītu nedrošību lietotājiem, un tajā slēpta iespēja lietot nekontrolētus 
ražojumus attiecībā uz cilvēkiem.

Grozījums Nr. 11
2 PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA (IA) DAĻA (jauna)

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

ia) Šāds teikums pievienots 
a) apakšpunkta beigās:
,,Visas kontaktlēcas uzskata par 
medicīnas ierīcēm saskaņā ar šo 
direktīvu”,

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka kontaktlēcas jāuzskata par medicīnisku ierīci.
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Grozījums Nr. 12
2 PANTA 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

1. panta 4. punkta b) apakšpunkts (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 cilvēka audu 
inženierijas ražojumu un kuras šūnu vai 
audu daļā ir tikai dzīvotnespējīgi 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.

Pamatojums

Jānoskaidro, kā definēt šādus kombinētus ražojumus, kam piemēro Direktīvu 93/42/EK un 
90/385/EEK, lai definīcija būtu savienojama ar pieeju, kas izteikta M. Mikolasik ziņojumā 
par uzlabotas terapeitiskās iedarbības zālēm. Par medicīnas ierīcēm jāuzskata un attiecīgi 
jāvērtē tikai tādas ierīces, kuru sastāvā nav dzīvotspējīgu audu un šūnu, un kas var 
iedarboties uz cilvēku, palīdzot šai ierīcei. Visi citi kombinētie ražojumi klasificējami kā 
tehniskas palīgierīces.

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

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

ia) Ar šādu tekstu aizstāj d) apakšpunktu:
„d) kosmētikas līdzekļi Direktīvas 
76/768/EEK nozīmē.
Ražotāja paredzētais nolūks ir svarīgs 
kritērijs, lemjot par to, vai ražojumam 
piemēro iepriekš minēto, vai šo direktīvu.”

Pamatojums

Apvienotajā Karalistē un Vācijā atšķirīgi interpretē Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 5. punkta 
d) apakšpunktu saistībā ar robežu starp minēto direktīvu un Direktīvu 76/768/EEK par 
kosmētikas līdzekļiem. Lai nodrošinātu Eiropas tiesību aktu vienotu piemērošanu, vajadzīgs 
noskaidrojums. Īpaša uzmanības pievēršana ražotāja sākotnēji paredzētajam nolūkam atbilst 
Eiropas Kopienu Tiesas praksei saistībā ar grūti klasificējamiem ražojumiem.
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Grozījums Nr. 14
2 PANTA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTS

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

g) 6. punkts ir svītrots. g) Ar šādu tekstu aizstāj 6. punktu:
„6. Šī direktīva neattiecas uz 
individuāliem aizsardzības līdzekļiem, 
kam piemēro Direktīvu 89/686/EEK. 
Lemjot par to, vai uz ierīci attiecas minētā 
direktīva, vai šī direktīva, it īpaši jāņem 
vērā ražotāja paredzētais nolūks un 
attiecīgais tās darbības mehānisms.”

Pamatojums

Ja ierīce ietilpst „medicīnas ierīces” definīcijā un varbūtēji arī citu direktīvu darbības jomā 
(piemēram, medicīnas ierīces, kosmētika, individuālie aizsardzības līdzekļi, iekārtas), 
piemērojamo direktīvu nosaka, pamatojoties uz ierīces ražotāja paredzēto nolūku un tās 
attiecīgo darbības mehānismu, lai nodrošinātu tiesisko drošību un skaidrību ražotājam un 
citām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 15
2. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

2. panta 1.a punkts (jauns) (Direktīva 93/42/EEK)

1.a) Šāds punkts pievienots 2. pantam:
„Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
medicīnas ierīču pārdošana ar interneta 
starpniecību, pasta pasūtījumiem un 
citiem alternatīviem izplatīšanas 
kanāliem nerada apdraudējumu 
patērētāju veselībai un drošībai, un ka 
tiek ievēroti visi šīs direktīvas 
noteikumi.”

Pamatojums

Īpaši jānovēro medicīnas ierīču pārdošana ar interneta starpniecību. Jānovērš tas, ka šis un 
citi alternatīvi izplatīšanas veidi apdraud patērētāju veselību.

Grozījums Nr. 16
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 

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

atbilst visiem 11. panta un VIII pielikuma 
nosacījumiem; IIa, IIb un III klases ierīcēm 
pievieno paziņojumu, kas minēts VIII 
pielikumā, un kura kopiju pēc 
pieprasījuma izsniedz slimniekam, kura 
identitāte ir nepārprotami skaidra. Šis 
paziņojums vienmēr glabājas pie tā 
saņēmēja, un to var apskatīt jebkurā 
laikā. Paziņojumā skaidri norādīts 
ražotājs.

Pamatojums

Datu aizsardzības nolūkā jābūt iespējai noskaidrot slimnieka identitāti arī ar šifra palīdzību.
Parasti slimnieku ne pārāk interesē ražotājs. Tādēļ izdevumi par paskaidrojuma izsniegšanu 
līdzi uz mājām katram atsevišķam slimniekam šķiet relatīvi lieli. Turklāt šķiet, ka ir 
mērķtiecīgāk, ja datus uzglabā ārsts. Paziņojumā skaidri jānorāda ražotājs. Atsevišķos 
gadījumos var nepietikt tikai ar nosaukumu.

Grozījums Nr. 17
4. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
11. panta 14. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

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

svītrots

Pamatojums

Speciālistiem ir jābūt iespējai sniegt informāciju par medicīnas ierīces drošu un pareizu 
lietojumu, izmantojot mūsdienu saziņas līdzekļus (piemēram, elektronisko etiķetēšanu). 
Jaunais 11. panta 14. punkts jāsvītro, un tādēļ jāgroza I pielikuma 13.1 daļa.

Grozījums Nr. 18
2. PANTA 6. PUNKTS

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

d) IX pielikumā izklāstīto klasifikācijas 
noteikumu piemērošana prasa pieņemt 
lēmumu par to, vai ražojums atbilst kādai 
no 1. panta 2. punkta a) līdz e) apakšpunktā 

d) jāpieņem lēmums par to, vai konkrētais
ražojums atbilst kādai no 1. panta 2. punkta 
a) līdz e) apakšpunktā minētajām 
definīcijām,
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minētajām definīcijām,

Pamatojums

Lēmumiem jābūt saistītiem ar konkrētiem, atsevišķiem ražojumiem, jo kategorijas nereti ir 
apjomīgas, un ražojumu kategorijās atsevišķiem ražojumiem ne vienmēr ir vienādi parametri 
vai izgatavošanas nolūki.

Grozījums Nr. 19
2. PANTA 6.A PUNKTS (jauns)

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

6.a Šāds teikums pievienots 13. panta 
1. punkta beigās:
„7. pantā minēto komisiju izmanto līdz 
31.12.2009.”

Pamatojums

Jāierobežo atbilstīgā komitoloģijas komisija (termiņa izbeigšanās klauzula).

Grozījums Nr. 20
2. PANTA 6.B PUNKTS (jauns)

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

6.b Šāds 1.a punkts pievienots 
13. pantam:
1.a Pasākumi saskaņā ar 1. punktu ir 
konsultācijas ar atbilstīgā ražojuma 
ražotāju, un tie attiecas gan uz 
dalībvalstīm, gan ražotājiem. Pieņemot 
šādus lēmumus, Komisijai jāņem vērā visi 
tiesiskie aspekti (tostarp dalībvalstu tiesu 
nolēmumi), kā arī ražojuma drošība un 
efektivitāte, zinātniskais novērtējums, 
medicīniskā lietderība un līdzšinējais 
lietojums. Ja tas šķiet piemēroti, jāuzzina 
neatkarīgu zinātnisku ekspertu viedoklis.

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu, ražotāja nolūks ir 
medicīnas ierīces definīcijas neatņemama sastāvdaļa. Tādēļ pirms lēmuma pieņemšanas ir 
svarīgi, lai attiecīgajos lēmumos būtu iesaistīts ražotājs. To, vai ražojums ietilpst Direktīvas 



PR\615942LV.doc 15/27 PE 371.745v01-00

 Ārējais tulkojums LV

93/42/EEK darbības jomā, visbeidzot izlemj Eiropas Kopienu tiesa. Tādēļ ražotājiem 
vajadzētu nodrošināt iespēju iesniegt šādu lietu Eiropas Kopienu Tiesā. Pretējā gadījumā 
viņiem vajadzētu iesaistīt Eiropas Kopienu Tiesu ar gadiem ilgas procedūras palīdzību 
saskaņā ar EK līguma 234. pantu.

Grozījums Nr. 21
2. PANTA 6.C PUNKTS (jauns)

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

6.c Šāds 1.b punkts pievienots 13. pantam:
1.b Ja Komisija saņem no dalībvalsts 
pamatotu pieteikumu saskaņā ar 1. panta 
d) punktu par noteiktu ražojumu vai 
ražojumu kategoriju, tā veic tirgus izpēti, 
lai noskaidrotu, vai iekšējā tirgū ir līdzīgi 
ražojumi. Pamatojoties uz to, šos 
ražojumus klasificē saskaņā ar 1. punktā 
minēto procedūru.

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu, ražotāja nolūks ir 
medicīnas ierīces definīcijas neatņemama sastāvdaļa. Tādēļ pirms lēmuma pieņemšanas ir 
svarīgi, lai attiecīgajos lēmumos būtu iesaistīts ražotājs. To, vai ražojums ietilpst Direktīvas 
93/42/EEK darbības jomā, visbeidzot izlemj Eiropas Kopienu tiesa. Tādēļ ražotājiem 
vajadzētu nodrošināt iespēju iesniegt šādu lietu Eiropas Kopienu Tiesā. Pretējā gadījumā 
viņiem vajadzētu iesaistīt Eiropas Kopienu Tiesu ar gadiem ilgas procedūras palīdzību 
saskaņā ar EK līguma 234. pantu.

Grozījums Nr. 22
2. PANTA 6.D PUNKTS (jauns)

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

6.d Šāds 1.c punkts pievienots 13. pantam:
„1.c Dalībvalstīm jāregulē visu viedu 
kontaktlēcu pārdošana un izplatīšana, 
pamatojoties uz spēkā esošu priekšrakstu 
katrā tirdzniecības vietā, lai aizsargātu 
Eiropas patērētājus, vienlaikus saglabājot 
izvēles brīvību attiecībā uz sankcionētu 
tirdzniecību vai pirkuma vietu.”
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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 jāpanāk ar vispārējas lēcu kvalitātes kontroles palīdzību.

Grozījums Nr. 23
2. PANTA 8 PUNKTS

14.a pants (Direktīva 93/42/EEK)

8. Direktīvas 14.a pantu groza šādi:
a) Šādi groza 1. punkta otro daļu.
i) Minētā punkta a) apakšpunktu aizstāj 
šādi:
,,a) dati par ražotāju, pilnvarotu pārstāvju 
un ierīču reģistrāciju saskaņā ar 
14. pantu;”
ii) Pievieno šādu d) apakšpunktu:
,,(d) dati par 15. pantā minētajiem 
klīniskajiem pētījumiem;”
b) Tā 3. punktu aizstāj šādi:
„3. Komisija saskaņā ar 7. panta 
2. punktā noteikto kārtību pieņem 
pasākumus, lai īstenotu šā panta 1. un 
2. punktu, jo īpaši nosakot attiecībā uz 
klīniskiem pētījumiem prasīto datu veidu.”

8. Direktīvas 14.a pantu svītro

Pamatojums

Vairāk nekā 13 gadus pēc datu bankas koncepcijas izstrādes tā vēl joprojām nedarbojas! 
Tādēļ daudzas dalībvalstis pa šo laiku izveidojušas pašu datu banku sistēmas. Eiropas 
medicīnas izstrādājumu uzraudzības sistēma darbojas teicami. Neraugoties uz to, ka 
ražotājus un pilnvarotos pārstāvjus reģistrē Eiropas Savienības dalībvalstu medicīnas 
izstrādājumu reģistrā (EUDAMED), dažas dalībvalstis pieprasa atsevišķu reģistrāciju, kas 
neapšaubāmi ir pretrunā ar datu bankas ideju un nozīmē papildu birokrātiju.

Grozījums Nr. 24
I PIELIKUMA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

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

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

programmatūra, programmatūras jomā 
jāņem vērā attīstības dzīves cikla, riska 
pārvaldības, validācijas un apstiprināšanas 
principi.

Pamatojums

Jāaizstāj izteiciens „validācija”, lai novērstu pārmērīgu datu vākšanu.

Grozījums Nr. 25
I PIELIKUMA 5.A PUNKTS (jauns)

6. pielikuma 2.1 daļa (Direktīva 90/385/EEK)

5.a Ar šādu tekstu aizstāj 6. pielikuma 
2.1 daļas pirmo ievilkumu:
„- attiecīgās ierīces identifikācijai
vajadzīgos datus, kā arī cenu.“

Pamatojums

Nosaucot cenu, palielinās apgādes ķēdes pārredzamība.

Grozījums Nr. 26
I PIELIKUMA 5.B PUNKTS (jauns)

6. pielikuma 2.1 daļa (Direktīva 90/385/EEK)

5.b Ar šādu tekstu aizstāj 6. pielikuma 
2.1 daļas ceturto ievilkumu:
„- ierīces īpašās pazīmes, kas izriet no 
attiecīgā rakstiskā rīkojuma.”

Pamatojums

1. panta d) punktā noteikts, ka minēto rīkojumu (par ierīcēm, kas izgatavotas pēc pasūtījuma) 
var izdot jebkura persona, kam uz to ir tiesības profesionālās kvalifikācijas dēļ. Turpretī šī 
2.1 pielikuma ceturtajā ievilkumā ir runa tikai par ārstu rīkojumiem. Šī pretruna ir 
jāatrisina.

Grozījums Nr. 27
I PIELIKUMA 5.C PUNKTS (jauns)

6. pielikuma 3.a daļa (jauna) (Direktīva 90/385/EEK)
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5.c Šāda daļa pievienota 6. pielikumam:
„3.a Dati, kas sniegti paziņojumā saskaņā 
ar šo pielikumu, jāglabā vismaz piecus 
gadus pēc izdošanas brīža.”

Pamatojums

Nav zināms neviens gadījums, kad būtu bijis vajadzīgs glabāt pierakstus ilgāk nekā piecus 
gadus. Tādēļ šķiet nesamērīgi papildu apgrūtinājumi, kas uzlikti pēc pasūtījuma gatavoto 
ierīču ražotājiem līdzšinējā formulējuma dēļ,.

Grozījums Nr. 28
II PIELIKUMA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 1. daļa (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, un jo īpaši ņemot 
vērā to, vai ierīce paredzēta 
profesionālam vai neprofesionālam 
lietojumam, 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. Ražotājs novērtē un 
mazina iespējamo risku, ko var izraisīt 
lietotāja kļūda, kas var būt saistīta ar
ierīces ergonomiskajām funkcijām un 
paredzēto lietošanas vidi.

Pamatojums

Pašreizējo tekstu, kur minēta „izglītība un apmācība”, varētu atšķirīgi interpretēt dažādās 
dalībvalstīs, un tas var radīt tiesisku nedrošību. Direktīvas pašreizējā versija prasa īstenot 
atbilstīgu produkta konstrukcijas iekšējo riska analīzi, kam jāgarantē, ka attiecīgās ierīces 
ergonomiskās īpašības atbilst paredzētajam nolūkam, jo īpaši tad, ja šīs ierīces paredzētas 
neprofesionālam lietojumam.

Grozījums Nr. 29
II PIELIKUMA 1. PUNKTA A A) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma 6.a iedaļa (jauna) (Direktīva 93/42/EEK)

a a) Pievienota šāda 6.a daļa:
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,,6.a Ražotājam vai pilnvarotajam 
pārstāvim visā Eiropas Savienībā vienoti 
jādeklarē ierīces saistībā ar to pārstrādi.”

Pamatojums

Jāizbeidz neskaidrais stāvoklis, kad izstrādājumu vienā dalībvalstī piedāvā kā „vienreiz 
lietojamu”, un tai pat laikā citā dalībvalstī kā „daudzreiz lietojamu” izstrādājumu.

Grozījums Nr. 30
II PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 7.4 daļa (Direktīva 93/42/EEK)

b) 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.

b) 7.4. Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
viela, kas, atsevišķi lietojot, ir uzskatāma 
par zālēm Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
nozīmē un kas var iedarboties uz cilvēku, 
palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo iznākumu, 
šīs vielas kvalitāte, drošība un lietderība ir 
jāpārbauda pēc analoģijas ar Direktīvas
2001/83/EK I pielikumā paredzētajām 
atbilstīgajām 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 paredzēto nolūku, pieprasa 
kādas kompetentas iestādes, ko noteikusi 
dalībvalsts saskaņā ar Direktīvu 
2002/83/EK, vai Eiropas Zāļu novērtēšanas 
aģentūras (EMEA) zinātnisko viedokli par 
šīs vielas kvalitāti un drošību. Izsniedzot 
atzinumu, kompetentā iestāde vai EMEA 
ņem vērā ražošanas procesu un datus par 
to, cik lietderīga ir vielas iestrādāšana
ierīcē, kā noteikusi pilnvarotā iestāde.
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Attiecībā uz citām vielām pilnvarotā 
iestāde pēc lietderības pārbaudes attiecībā 
uz šo vielu kā medicīnas ierīces 
sastāvdaļu un, ņemot vērā ierīces 
paredzēto nolūku, pieprasa zinātnisko 
viedokli par šīs vielas kvalitāti un drošību 
vienā no dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kas noteiktas Direktīvā 
2001/83/EK. Izsniedzot atzinumu, 
attiecīgā kompetentā iestāde ņem vērā 
ražošanas procesu un datus par vielas 
iestrādāšanu ierīcē.

Attiecībā uz vielām, kas ir cilvēka asins 
atvasinājums, pilnvarotā iestāde pēc 
lietderības pārbaudes attiecībā uz šo vielu 
kā medicīnas ierīces sastāvdaļu un, ņemot 
vērā ierīces paredzēto nolūku, pieprasa 
zinātnisko viedokli par šīs vielas kvalitāti 
un drošību EMEA. Izsniedzot atzinumu, 
EMEA iestāde ņem vērā ražošanas procesu 
un datus par to, cik lietderīga ir vielas
iestrādāšana ierīcē, kā noteikusi
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, jo īpaši saistībā 
ar tās ražošanas procesu, pilnvaroto iestādi 
informē par izmaiņām un apspriežas ar 
attiecīgo kompetento zāļu iestādi (proti, ar 
sākotnējās apspriedēs iesaistīto iestādi), lai 
apstiprinātu to, ka tiek saglabāta 
palīgvielas kvalitāte un drošība, kā arī, lai 
nodrošinātu to, ka izmaiņas neizraisa 
negatīvu ietekmi uz paredzamo 
riska/ieguvumu profilu, kas radīsies, 
pievienojot vielu medicīnas ierīcei.

Pamatojums

Pašreizējā sistēma, kas ļauj pilnvarotajām iestādēm prasīt atzinumu no jebkuras atbilstīgas 
dalībvalsts iestādes, ir jāsaglabā, lai nodrošinātu savlaicīgu un ekonomiski izdevīgu 
attiecīgās vielas drošības un kvalitātes novērtējumu. Pienākums novērtēt to, cik lietderīgi ir 
iestrādāt medicīnisko vielu medicīnas ierīcē, joprojām jāuztic pilnvarotajai iestādei, kas 
atbild par ierīces vispārēju novērtējumu.

Grozījums Nr. 31
II PIELIKUMA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

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

7.4.a Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
ražojums, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 

7.4.a Ja ierīces neatņemama sastāvdaļa ir 
ražojums, kas, atsevišķi lietojot, [Eiropas 
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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.

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 kura šūnu 
vai audu daļā ir tikai dzīvotnespējīgi audi 
vai šūnas, un kas var iedarboties uz 
cilvēku, palīdzot ierīcei sasniegt vēlamo 
iznākumu, šī ražojuma kvalitāte, drošība un 
lietderība ir jāpārbauda pēc analoģijas ar 
Direktīvas 2001/83/EK I pielikuma 
IV daļas 5. punkta jaunākajos grozījumos
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 paredzēto nolūku, pieprasa 
EMEA zinātnisko viedokli par šī 
ražojuma kvalitāti un drošību.

Pamatojums

Pašreizējā sistēma, kas ļauj pilnvarotajām iestādēm prasīt atzinumu no jebkuras atbilstīgas 
dalībvalsts iestādes, ir jāsaglabā, lai nodrošinātu savlaicīgu un ekonomiski izdevīgu 
attiecīgās vielas drošības un kvalitātes novērtējumu. Pienākums novērtēt to, cik lietderīgi ir 
iestrādāt medicīnisko vielu medicīnas ierīcē, joprojām jāuztic pilnvarotajai iestādei, kas 
atbild par ierīces vispārēju novērtējumu.

Grozījums Nr. 32
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, programmatūras jomā 
jāņem vērā attīstības dzīves cikla, riska 
pārvaldības, validācijas un apstiprināšanas 
principi.
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Pamatojums

Jāaizstāj izteiciens „validācija”, lai novērstu pārmērīgu datu vākšanu.

Grozījums Nr. 33
II PIELIKUMA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTS

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

13.1 Katrai ierīcei ir jāpievieno vajadzīgā 
informācija par drošu un pareizu tās 
lietošanu, rēķinoties ar potenciālo lietotāju 
sagatavotību un zināšanām, kā arī 
informācija par ražotāju.

13.1 Katra ierīce jāapgādā ar vajadzīgo 
informāciju par tās drošu lietošanu 
atbilstīgi paredzētajam nolūkam, 
rēķinoties ar potenciālo lietotāju 
sagatavotību un zināšanām, kā arī 
informācija par ražotāju.

Pamatojums

Speciālistiem ir jābūt iespējai sniegt informāciju par medicīnas ierīces drošu un pareizu 
lietojumu, izmantojot mūsdienu saziņas līdzekļus (piemēram, elektronisko etiķetēšanu). 
Jaunais 11. panta 14. punkts jāsvītro, un tādēļ jāgroza I pielikuma 13.1 daļa.

Grozījums Nr. 34
II PIELIKUMA 1. PUNKTA F A) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma 13.1. iedaļas 3. un 4. punkts (Direktīva 93/42/EEK)

f a) Ar šādu tekstu aizstāj 13.1 daļas trešo 
un ceturto punktu:
,,Ciktāl tas ir reāli un piemēroti, ierīces 
drošam lietojumam vajadzīgā informācija 
jānovieto uz pašas ierīces un/vai uz katras 
vienības iesaiņojuma, vai, kur tas 
piemēroti, uz tirdzniecības iesaiņojuma. 
Ja katras nav reāli iesaiņot katru vienību 
atsevišķi, tad informācija jānovieto un 
jāpiegādā kopā ar vienu vai vairākām 
ierīcēm.

Katras ierīces lietošanas instrukcijai 
jāatbilst informācijas apgādes sistēmas 
jaunākajiem sasniegumiem. Lietošanas 
instrukciju sniegšanu kādā citā veidā, 
nevis papīra formātā, var apsvērt tikai 
tādām medicīnas ierīcēm, kas paredzētas 
veselības aprūpes speciālistu lietojumam 
veselības aprūpes iestādēs. Šādā gadījumā 
ražotājam jādod veselības aprūpes 
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iestādēm iespēja savlaicīgi pieprasīt 
informāciju papīra formātā.

Izņēmuma kārtā šādas lietošanas 
instrukcijas nav vajadzīgas I vai II a 
klases ierīcēm, ja tās var droši lietot bez 
šādām instrukcijām.”

Pamatojums

Speciālistiem ir jābūt iespējai sniegt informāciju par medicīnas ierīces drošu un pareizu 
lietojumu, izmantojot mūsdienu saziņas līdzekļus (piemēram, elektronisko etiķetēšanu). 
Jaunais 11. panta 14. punkts jāsvītro, un tādēļ jāgroza I pielikuma 13.1 daļa.

Grozījums Nr. 35
II PIELIKUMA 1. PUNKTA G) APAKŠPUNKTS (II)

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

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

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

Pamatojums

Priekšlikuma projektā minētais „starptautiski atzītas nomenklatūras kods” jāuzlūko kā daļa 
no ražotāja sniegtās informācijas, bet nav jāpieprasa, lai tas, kā ierosināts, būtu redzams uz 
etiķetes. Pienākums drukāt šo kodu, kas pastāvīgi tiek atjaunots, uz ierīces etiķetes, var 
izraisīt biežas etiķešu maiņas, kas ir ievērojami izdevumi rūpniecībai, nepaaugstinot ierīces 
drošību.

Grozījums Nr. 36
II PIELIKUMA 7. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

VII pielikuma 2. daļa (Direktīva 93/42/EEK)

2. Ražotājam ir jāsagatavo tehniskā 
dokumentācija, kas aprakstīta 3. iedaļā. 
Ražotājam vai viņa Kopienā reģistrētajam 
pilnvarotajam pārstāvim ir jānodrošina, lai 
valsts iestādēm pārbaudes nolūkos ir 
pieejama šī dokumentācija, tostarp 
atbilstības deklarācija, vismaz ražotāja 
noteiktajā ražojuma kalpošanas laikā, bet 
ne mazāk kā piecus gadus pēc ražošanas 
datuma.

2. Ražotājam ir jāsagatavo tehniskā 
dokumentācija, kas aprakstīta 3. iedaļā. 
Ražotājam vai viņa Kopienā reģistrētajam 
pilnvarotajam pārstāvim, vai importētājam
ir jānodrošina, lai valsts iestādēm 
pārbaudes nolūkos ir pieejama šī 
dokumentācija, tostarp atbilstības 
deklarācija, vismaz piecus gadus pēc 
ražošanas datuma.
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Pamatojums

Lai novērstu birokrātiju, būtu jābūt iespējai, ka attiecīgos dokumentus var glabāt arī 
importētājs. Otrajā daļā ir runa par pielāgojumu 2. grozījumam, kam arī jāveicina 
birokrātijas likvidēšana attiecībā uz vidēja līmeņa importētājiem.

Grozījums Nr. 37
II PIELIKUMA 8. PUNKTA A A) APAKŠPUNKTS (jauns)

VIII pielikuma 2.1 iedaļa (Direktīva 93/42/EEK)

a a) Ar šādu tekstu aizstāj 2.1 iedaļas 
ceturto ievilkumu:
„- ierīces īpašās pazīmes, kas izriet no 
attiecīgā rakstiskā rīkojuma.”

Pamatojums

1. panta d) punktā noteikts, ka minēto rīkojumu (par ierīcēm, kas izgatavotas pēc pasūtījuma) 
var izdot jebkura persona, kam uz to ir tiesības profesionālās kvalifikācijas dēļ. Turpretī šī 
2.1 pielikuma ceturtajā ievilkumā ir runa tikai par ārstu rīkojumiem. Šī pretruna ir jāatrisina.

Grozījums Nr. 38
II PIELIKUMA 8. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

VIII pielikuma 4. daļa (Direktīva 93/42/EEK)

4. Šajos paziņojumos ietvertā informācija 
ir jāglabā vismaz ražotāja noteiktajā 
ražojuma kalpošanas laikā, bet ne mazāk
kā piecus gadus pēc ražošanas datuma.

4. Šajos paziņojumos ietvertā informācija 
ir jāglabā vismaz piecus gadus pēc 
ražošanas datuma.

Pamatojums

Nav zināms neviens gadījums, kad būtu bijis vajadzīgs glabāt pierakstus ilgāk nekā piecus 
gadus. Tādēļ šķiet nesamērīgi papildu apgrūtinājumi, kas uzlikti pēc pasūtījuma gatavoto 
ierīču ražotājiem līdzšinējā formulējuma dēļ.

Grozījums Nr. 39
II PIELIKUMA 8. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

VIII pielikuma 5. daļas ievaddaļa (Direktīva 93/42/EEK)

5. Attiecībā uz ierīcēm, kas izgatavotas pēc 
pasūtījuma, ražotājam jāapņemas ieviest un 
regulāri atjaunināt kārtību, kādā 
sistemātiski pārskata pieredzi, kas iegūta 

5. Attiecībā uz ierīcēm, kas izgatavotas pēc 
pasūtījuma, ražotājam jāapņemas 
sistemātiski pārskatīt pieredzi, kas iegūta 
pēc ierīču ražošanas, un ieviest attiecīgus 
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pēc ierīču ražošanas, tostarp X pielikumā 
minētos noteikumus, un ievieš attiecīgus 
līdzekļus, lai veiktu visus vajadzīgos 
uzlabojumus. Šī apņemšanās paredz to, ka 
ražotāja pienākums ir kompetentajām 
iestādēm paziņot par šādiem 
negadījumiem, tiklīdz viņš par tiem 
uzzinājis:

līdzekļus, lai veiktu visus vajadzīgos 
uzlabojumus. Šī apņemšanās paredz to, ka 
ražotāja pienākums ir kompetentajām 
iestādēm paziņot par šādiem 
negadījumiem, gandrīz notikušiem 
negadījumiem un atbilstīgajiem 
labojumiem, tiklīdz viņš par tiem 
uzzinājis:

Pamatojums

Ražotājiem, kuri izgatavo ierīces pēc pasūtījuma, ir vislabākā iespēja sekot līdzi šīm ierīcēm, 
jo ir zināms slimnieka vārds. Šeit prasītā sistemātiskā procedūra (ISO 13485 ieviešana) 
nozīmē gadiem ilgus papildu izdevumus zobu tehniķiem, optiķiem, dzirdes aparātu un 
ortopēdisko apavu tehniķiem utt. aptuveni EUR 2000 – 5000 apmērā katru gadu. Tas nav 
attaisnojams, jo arī vispārējs formulējums novērš apdraudējumus.

Grozījums Nr. 40
II PIELIKUMA 9. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

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

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

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

Pamatojums

Pašreizējais priekšlikums var ietekmēt dažu ierīču klasifikāciju, ierindojot tās augstākā klasē, 
kas nav attaisnojams, jo ierīces un slimnieka saskare nav vienots risku klasifikācijas faktors. 
Ierīces un slimnieka saskares ilgums jāsaista ar šādas saskares izraisīto risku analīzi.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikums par Direktīvas 93/42/EEK (medicīnas ierīces) un Direktīvas 
90/385/EEK (aktīvās implantējamās medicīnas ierīces) pārskatīšanu, kā arī par Direktīvas 
98/79/EK pielāgojumu, kopumā ir ļoti apsveicams.
Taču, tuvāk aplūkojot, atklājas dažādas vājās vietas, kuras vajadzētu novērst turpmākajā 
paskaidrojošajā paziņojumā. Īsumā par galvenajiem jautājumiem:

1. Norobežojums no citām direktīvām

Lai iestādes varētu netraucēti un bez birokrātijas īstenot šo direktīvu, vajadzīgs skaidrs 
norobežojums no citiem tiesību aktiem, proti, steidzami vajadzīga medicīnas izstrādājuma 
definīcija. Jo īpaši vajadzētu panākt iespējami maz pārklājumu ar līdzīgām direktīvām, tostarp 
direktīvu par kosmētikas līdzekļiem, direktīvu par zālēm, vai direktīvu par jaunajām 
ārstniecības metodēm. To vajadzētu atrisināt ar dažādu grozījumu palīdzību. Jāuzsver, ka ne 
visi izstrādājumi, kuru sastāvā ir cilvēka audi, jāiekļauj direktīvas par medicīnas 
izstrādājumiem darbības jomā. Vienojoties ar tiem, kuri atbild par direktīvu par jaunajām 
ārstniecības metodēm, no direktīvas priekšlikuma ir izslēgti attiecīgie punkti, un tādējādi 
turpmāk tie būs tikai direktīvas par jaunajām ārstniecības metodēm darbības jomā.

2. Skaidri kritēriji lēmumam par ierīces iedalījumu

Iestādēm jāspēj bez problēmām noteikt atsevišķu izstrādājumu piederību attiecīgajām 
direktīvām. Tādēļ var uzskatīt, ka Direktīvas 93/42/EEK papildu pielikumā ir derīgi dot 
sarakstu ar norādēm par atsevišķiem izstrādājumiem, uz kurām pamatojoties iespējams 
nepārprotami un bez birokrātijas īstenot sarežģīto izstrādājuma klasificēšanu.

3. Tiesiskā drošība

Komisijas priekšlikums rada tiesiskās drošības trūkumu. Tādēļ turpmāk skaidri jānosaka, ka 
ražotāji jāiesaista lēmuma pieņemšanā par izstrādājumu iedalījumu, un jānodrošina viņiem 
iespēja iesniegt tiešu sūdzību Eiropas Kopienu Tiesā.
Tādējādi, iesaistoties Eiropas Kopienu tiesai, varētu iztikt bez gadiem ilgajiem dalībvalstu 
tiesu procesiem.

4. Pārstrāde

Vispirms skaidri jānosaka, ka jautājumu par to, vai medicīnas izstrādājumu pārstrāde vispār ir 
atļauta, pilnīgi taisnīgi joprojām regulē dalībvalstis. Tomēr pārstrādes gadījumiem vajadzētu 
piemērot vienotas Eiropas normas. Turklāt nedrīkstētu pieļaut, ka zināmi ražotāji vienu un to 
pašu izstrādājumu vienā dalībvalstī deklarē kā ,,vienreizējam lietojumam”, bet citā kā 
,,daudzreizējam lietojumam” paredzētu izstrādājumu. Tādēļ turpmāk jābūt vienotam 
apzīmējumam.

5. Birokrātijas novēršana
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Īpaši svarīgi šķiet novērst to, ka līdz ar šo rakstu darbu ievērojami paaugstinātos izdevumi 
birokrātijai. Tādēļ liekas piemēroti iesaistīties ar labojumiem uzreiz vairākās vietās.
Ir pilnīgi pietiekami, ja pārbaudes nolūkos ražotāja dokumentāciju glabā piecus gadus . Līdz 
šim tikpat kā nav bijusi vajadzīga vecāku izstrādājumu dokumentu pārbaude.
Ieviest sistemātiskas procedūras attiecībā uz izstrādājumiem, kurus gatavo pēc pasūtījuma, 
vajag tikai tādos gadījumos, kad attiecīgie pasākumi nav daļa no ārstniecības kursa.
Tāpat arī atbilstības paziņojumam vienmēr vajadzētu glabāties pie ārsta, jo slimnieki mēdz tos 
viegli nozaudēt.
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