Eiropas
Komisija

Termiņi pārejai no direktīvām uz regulām

MID/AIMID
direktīvas

Līdz 2020. gada 25. maijam

Sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar MID, pirms pilnībā sākta MIR
piemērošana, var palikt spēkā vēl 4 papildu gadus.

Joprojām var turpināt darīt
pieejamas ierīces, kas jau agrāk
ir laistas tirgū saskaņā ar MID.

No 2024. gada 26. maija

No 2017. gada 26. maija

Visām ierīcēm, ko laiž tirgū, ir jāatbilst MIR.

Var laist tirgū ierīces, kas atbilst Medicīnisko ierīču regulai (MIR).

2017. gada 26. maijs
stājas spēkā MIR (un ir daļēji piemērojama)

2017

2018

2019

2020. gada 26. maijs
MIR ir pilnībā piemērojama

2020

2021

In vitro
diagnostikas
medicīnisko ierīču
direktīva (IVID)

Līdz 2022. gada 25.maijam

In vitro
diagnostikas
medicīnisko ierīču
regula (IVIR)

2017. gada 26. maijs
stājas spēkā IVIR (un ir daļēji piemērojama)

In vitro diagnostikas
medicīniskās ierīces

No 2024. gada 26. maija
līdz 2025. gada 27. maijam

No 2020. gada 25. maija līdz 2024. gada 25.maijam

Visi sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar Medicīnisko ierīču
direktīvu (MID), ir derīgi.

Medicīnisko ierīču
regula (MIR)

Medicīniskās ierīces

Medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces

No 2017. gada 26. maija

2023

2024

2025

2022. gada 26. maijs
IVIR ir pilnībā piemērojama
No 2022. gada 25. maija
līdz 2024. gada 25.maijam

Visi sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar In vitro medicīnisko ierīču direktīvu (IVID), ir derīgi.

Sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar IVID,
pirms pilnībā sākta IVIR piemērošana,
var palikt spēkā vēl 2 papildu gadus.

No 2024. gada 26. maija
līdz 2025. gada 27. maijam

Joprojām var turpināt
darīt pieejamas ierīces,
kas jau agrāk ir laistas tirgū
saskaņā ar IVID.

No 2024. gada 26. maija

Var laist tirgū ierīces, kas atbilst In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulai (IVIR).

Finansēts saskaņā ar ES Trešo veselības programmu

2022

Iekšējais tirgus,
rūpniecība,
uzņēmējdarbība
un MVU

Visām ierīcēm, ko laiž tirgū, ir jāatbilst IVIR.

