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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 16-34

Návrh stanoviska (PE 376.632v01)
Anneli Jäätteenmäki
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
90/385/EHS a 93/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, pokud jde 
o přezkoumání směrnic o zdravotnických prostředcích

Návrh směrnice (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD) – pozměňovací akt)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 2a (nový)

V oblasti úpravy se Komise vyzývá 
k dalšímu zvážení a širší konzultaci, aby byl 
prozkoumán možný pokrok v příslušných 
právních předpisech s vysokou úrovní 
bezpečnosti pacienta. se Komise také 
vyzývá, aby do dvou měsíců ode dne přijetí 
této směrnice předstoupila před příslušné 
výbory Evropského parlamentu se zprávou 
o svém postupu v této věci.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Zuzana Roithová

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 2b (nový)

Bezpečnost pacientů vyžaduje, aby 
případná úprava zachovávala následující 
požadavky na výrobce: výrobci by měli 
registrovat produkt jako novou kategorii 
zdravotnických prostředků pro omezené 
opakované použití a zároveň stanoví 
bezpečný postup pro jejich opětovné 
zpracování a maximální počet použití.
Je na členských státech, aby přijaly 
opatření, která umožní objektivní vnější 
kontrolu těchto postupů, a stanovily 
povinnost uchovávat záznamy o každém 
zdravotnickém použití těchto prostředků.

Or. en

Odůvodnění

Toto by mohlo vést k uzákonění opětovného zpracování, které v současnosti probíhá v celé 
Evropě bez jakékoli možnosti objektivní kontroly, což pro pacienty představuje vyšší riziko.

Pozměňovací návrh, který předložila Zuzana Roithová

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 6

Je nutné vyjasnit, že pokud se výrobek 
považuje za výrobek mající zdravotnický 
účel, patří do definice zdravotnických 
prostředků a že software se svými vlastními 
právy může být definován jako zdravotnický 
prostředek.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem

Pozměňovací návrh, který předložila Zuzana Roithová

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 20

S přihlédnutím k rostoucí důležitosti 
softwaru na poli zdravotnických 
prostředků, ať již jako samostatně stojícího, 
nebo jako softwaru zabudovaného do 
prostředku, musí být validace softwaru 
základním požadavkem v souladu s úrovní 
doby.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem

Pozměňovací návrh, který předložila Zuzana Roithová

Pozměňovací návrh 20
Článek 1 odstavec 1 písmeno a) i)

Článek 1 odstavec 2 písmeno a) úvodní věta (směrnice 90/385/EHS)

„zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:

„zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, materiál 
nebo jiná věc, použitý samostatně nebo 
v kombinaci, včetně příslušenství, včetně 
programového vybavení nezbytného k jeho 
správnému použití, určenému výrobcem 
k lékařským účelům pro lidi za účelem:

Or. en



PE 376.632v01 4/13 AM\624966CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem

Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 21
Čl. 1 odst. 1 písm. a) i)

„zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:

„a) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:

- diagnózy, prevence, kontroly, léčby 
nebo mírnění choroby;

- diagnózy, prevence, kontroly, léčby 
nebo mírnění choroby;

- diagnózy, kontroly, léčby, mírnění 
nebo kompenzace zranění nebo 
handicapu;

- diagnózy, kontroly, léčby, mírnění 
nebo kompenzace zranění nebo 
handicapu;

- vyšetřování, náhrady nebo úpravy 
anatomické struktury nebo 
fyziologického procesu;

- vyšetřování, náhrady nebo úpravy 
anatomické struktury nebo 
fyziologického procesu;

- kontroly početí; - kontroly početí;

- korekce zraku nebo vzhledu oka 
umístěním na oko;

a který nedosahuje své hlavní zamýšlené 
funkce v lidském těle nebo na lidském těle 
farmakologickým, imunologickým ani 
metabolickým účinkem, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena;”

a který nedosahuje své hlavní zamýšlené 
funkce v lidském těle nebo na lidském těle 
farmakologickým, imunologickým ani 
metabolickým účinkem, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena;”

Or. en

Odůvodnění

Prodej a distribuce kontaktních čoček bez předpisu jsou nyní velmi rozšířené v celé EU a 
představují značné riziko pro zdraví a bezpečnost veřejnosti. Absence konzultace nebo 
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dohledu odborného praktického očního lékaře vede k nárůstu nesprávného používání 
kontaktních čoček, čímž je ohroženo zdraví veřejnosti. Regulování distribuce kontaktních 
čoček na základě platného předpisu na jakémkoli prodejním místě nebo místě objednávky by 
splňovalo jak požadavek ochrany zdraví a bezpečnosti, tak zachování možnosti volby ze 
strany zákazníka. V souladu s článkem 152-1 Smlouvy je důležité, aby byla zajištěna vysoká 
úroveň ochrany lidského zdraví při definování a zavádění všech politik a aktivit Společenství, 
včetně v současnosti přepracovávané směrnice o zdravotnických prostředcích.

Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 22
Čl. 1 odst. 1 písm. a)

1) Článek 1 se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto:

a) Odstavec 2 se mění takto: a) Odstavec 2 se mění takto:
i) v písmenu a) se úvodní věta nahrazuje 
tímto:

i) v písmenu a) se úvodní věta nahrazuje 
tímto:

„ „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:”

„ „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:”

(ii) (nový) v písmenu a)se připojuje tato 
závěrečná věta:
Podle této směrnice je nutno považovat 
všechny kontaktní čočky za zdravotnické 
prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Kosmetické čočky nejsou v současnosti v Evropě regulovány jako zdravotnické prostředky, na 
rozdíl od jiných trhů, včetně Spojených států, i když mají stejné účinky a možná zdravotní 
rizika pro oči, pokud jsou nesprávně vyráběny nebo používány bez konzultace nebo dohledu 
odborného praktického očního lékaře. V souladu s článkem 152-1 Smlouvy je důležité, aby 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví byla zajištěna při definování a zavádění všech politik 
a aktivit Společenství.
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Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 23
Čl. 1 odst. 2 pododstavec 2 (nový)

Přidává se nový čl. 2 odst. 2:
Článek 2 se nahrazuje tímto:
“Umísťování na trh a uvádění do provozu
1. Členské státy podniknou všechny kroky 
nutné k zajištění toho, aby mohly být 
prostředky umístěny na trh a/nebo uvedeny 
do provozu pouze tehdy, jsou-li v souladu se 
všemi požadavkystanovenými touto 
směrnicí řádně dodány, správně 
instalovány a udržovány a používány 
v souladu se zamýšleným účelem.
2. Členské státy rovněž podniknou všechny 
kroky nutné k zajištění toho, aby prodej 
zdravotnických prostředků přes internet, na 
e-mailovou objednávku nebo jinými 
alternativními distribučními kanály 
neohrožoval zdraví a bezpečnost zákazníků 
a aby probíhal v souladu se všemi 
požadavky stanovenými touto směrnicí.”

Or. en

Odůvodnění

Prodej kontaktních čoček přes internet, na e-mailovou objednávku nebo jinými alternativními 
distribučními kanály je stále běžnější v mnoha evropských zemích a představuje možná 
zdravotní rizika pro evropské občany, jelikož tyto způsoby prodeje nepodléhají žádné 
konzultaci nebo radě odborného praktického očního lékaře. V souladu s článkem 152-1 
Smlouvy je důležité, aby byla zajištěny vysoká úroveň ochrany lidského zdraví při definování 
a zavádění všech politik a aktivit Společenství.

Pozměňovací návrh, který předložila Zuzana Roithová

Pozměňovací návrh 24
Čl. 2 odst. 1 písm. a) i)
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Čl. 1 odst. 2 písm. a) úvodní část (směrnice 93/42/EHS)

„zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:

„zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, materiál 
nebo jiná věc, použitý samostatně nebo 
v kombinaci, včetně příslušenství, včetně 
programového vybavení nezbytného k jeho 
správnému použití, určenému výrobcem 
k lékařským účelům pro lidi za účelem:

Or. en

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem

Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 25
Čl. 2 odst. 2 

- uvádění prostředků na zakázku na trh a do 
provozu, vyhovují-li podmínkám 
stanoveným v článku 11 ve spojení 
s přílohou VIII; k prostředkům tříd IIa, IIb a 
III musí být přiloženo prohlášení uvedené 
v příloze VIII, které musí být poskytnuto 
jmenovitě uvedenému pacientovi.

- uvádění prostředků na zakázku na trh a do 
provozu, vyhovují-li podmínkám 
stanoveným v článku 11 ve spojení 
s přílohou VIII; k prostředkům tříd IIa, IIb a 
III musí být přiloženo prohlášení uvedené 
v příloze VIII, které musí být poskytnuto 
jasně identifikovatelnému pacientovi na 
jeho nebo její žádost. Prohlášení musí 
zásadně zůstat u posledního dodavatele a 
musí být kdykoli dostupné. Musí jasně 
uvádět výrobce.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu ochrany dat by mělo být možné ochránit pacientovu identitu použitím kódování.

Pacient se zpravidla méně zajímá o výrobce. Náklady a úsilí spojené s vydáváním prohlášení 
domů každému jednotlivě se tedy zdají být neúměrně vysoké. V každém případě by bylo 
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užitečnější, aby informace uchovával lékař. Prohlášení musí jasně uvádět výrobce. 
V některých případech nemusí být jméno dostačující.

Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 26
Čl. 2 odst. 6

 Čl. 2 odst. 6 (nový):
Vkládá se tento článek 13:
“Zvláštní postupy pro kontaktní čočky

1. Vzhledem k širokému používání 
kontatních čoček a rizikům 
spojeným s jejich prodejem a 
distribucí bez předpisu se tento 
článek vztahuje na všechny typy 
kontaktních čoček

2. Členské státy regulují prodej a 
distribuci všech kontaktních čoček 
na základě platného předpisu na 
jakémkoli prodejním místě, aby 
ochránily zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů v Evropě a zároveň 
zachovaly svobodu výběru, pokud 
jde o autorizovaný výdej nebo místo 
nákupu”

Or. en

Odůvodnění

Prodej a distribuce kontaktních čoček bez předpisu jsou nyní velmi rozšířené v celé EU a 
představují značné riziko pro zdraví a bezpečnost veřejnosti. Absence konzultace nebo 
dohledu odborného praktického očního lékaře vede k nárůstu nesprávného používání 
kontaktních čoček, čímž je ohrožováno zdraví veřejnosti. Regulování distribuce kontaktních 
čoček na základě platného předpisu v jakékoli fázi prodeje nebo objednávání by mělo jak 
ochránit zdraví a bezpečnost, tak zachovat spotřebiteli možnost volby. V souladu s článkem 
152-1 Smlouvy je důležité, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví při 
definování a zavádění všech politik a aktivit Společenství, včetně v současnosti 
přepracovávané směrnice o zdravotnických prostředcích.
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Pozměňovací návrh, který předložila Charlotte Cederschiöld

Pozměňovací návrh 27
Čl. 2 odst. 17 pododstavec 2

Uvede se rovněž identifikační číslo 
oznámeného subjektu zodpovědného za 
zavádění postupů stanovených v přílohách 
II, IV, V a VI.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek představuje značné výdaje, pokud společnost chce nebo potřebuje změnit 
oznámený subjekt. V evropské databázi (viz článek 14a) už mají orgány přístup ke zjištění 
toho, který oznámený subjekt certifikoval společnosti a produkty.

Pozměňovací návrh, který předložila Zuzana Roithová

Pozměňovací návrh 28
Příloha I odst. 1 písm. a) 

Část 9 sedmá odrážka (směrnice 90/385/EHS) 

U prostředků, které obsahují software nebo 
které jsou samy o sobě lékařským 
softwarem, musí být software validován 
podle úrovně doby s přihlédnutím 
k principům vývoje životního cyklu, řízení 
rizika, validace a verifikace.

U prostředků, které obsahují software musí 
být software validován podle úrovně doby 
s přihlédnutím k principům vývoje životního 
cyklu, řízení rizika, validace a verifikace.

Or. en

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem
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Pozměňovací návrh, který předložila Charlotte Cederschiöld

Pozměňovací návrh 29
Příloha II odst. 1 písm. b)

„7.4 Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za léčivý přípravek podle definice v článku 1 
směrnice 2001/83/ES, a která může působit 
na tělo doplňujícím účinkem k účinku 
prostředku, musí být jakost, bezpečnost a 
užitečnost této látky ověřena analogicky za 
použití příslušných metod specifikovaných 
ve směrnici 2001/83/ES.

„7.4 Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za léčivý přípravek podle definice v článku 1 
směrnice 2001/83/ES, a která může působit 
na tělo doplňujícím účinkem k účinku 
prostředku, musí být jakost, bezpečnost a 
užitečnost této látky ověřena analogicky za 
použití příslušných metod specifikovaných 
ve směrnici 2001/83/ES.

Pravomoc verifikovat použitelnost léčivého 
přípravku zůstává oznámenému subjektu, 
zatímco úlohou Evropské agentury pro 
léčivé přípravky nebo kompetentních 
orgánů určených členskými státy je pouze 
poskytování vědeckého názoru na kvalitu a 
bezpečnost léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Ujasnění role oznámených subjektů a Evropské agentury pro léčivé přípravky/kompetentních 
orgánů předejde tomu, že schválení zdravotnických prostředků obsahujících plně 
dokumentované léčivé přípravky bude bráno jako farmaceutické, čímž by se navýšily 
neúměrné náklady a čas, bez poskytnutí jakýchkoli výhod pro pacienty.

Pozměňovací návrh, který předložila Zuzana Roithová

Pozměňovací návrh 30
Příloha II, odst. 1 písm. e)

Příloha I oddíl 12 odst.1 písm. a) (směrnice 93/42/EHS)

U prostředků, které obsahují software nebo 
které jsou samy o sobě lékařským 
softwarem, musí být software validován 
podle úrovně doby s přihlédnutím 
k principům vývoje životního cyklu, řízení 

U prostředků, které obsahují software musí 
být software validován podle úrovně doby 
s přihlédnutím k principům vývoje životního 
cyklu, řízení rizika, validace a verifikace.



AM\624966CS.doc 11/13 PE 376.632v01
Externí překlad

CS

rizika, validace a verifikace.

Or. en

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem

Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 31
Příloha II odst. 1 písm. e)

12.1a U prostředků, které obsahují software 
nebo které jsou samy o sobě lékařským 
softwarem, software musí být validován 
v souladu se stavem techniky, berouce 
v úvahu principy vývoje životního cyklu, 
řízení rizika, validace a verifikace.

12.1a U prostředků, které obsahují software, 
musí být brány v úvahu, pokud jde 
o software, principy vývoje životního cyklu, 
řízení rizika, validace a verifikace.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „validovat” by měl být nahrazen, aby se předešlo sběru dat, která nejsou nezbytná.

Pozměňovací návrh, který předložila Charlotte Cederschiöld

Pozměňovací návrh 32
Příloha II odst. 1 písm. g) ii)

 ii) písmeno b) se nahrazuje tímto:  ii) písmeno b) se nahrazuje tímto:

“b) podrobnosti vyloženě nezbytné pro 
uživatele pro účely identifikace prostředku a 
obsahu balení včetně případného kódu 
mezinárodně uznávaného generického 
značení zdravotnických prostředků;”

“b) podrobnosti vyloženě nezbytné pro 
uživatele pro účely identifikace prostředku a 
obsahu balení.

Or. en
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Odůvodnění

Přidání dalších kódů k produktům , balení a návodu k použití pouze zvýší administrativní 
výdaje bez toho, že by to přineslo jakékoli výhody pacientům. K řádnému podávání zpráv již 
jsou používány kódy generického značení medicínských prostředků, orgány tedy mohou 
posoudit otázky možného rizika.

Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 33
Příloha II odst. 8 písm. e)

„5. U prostředků vyrobených na zakázku 
musí výrobce zavést a aktualizovat 
systematický postup vyhodnocování 
zkušeností získaných s vyrobenými 
prostředky, včetně ustanovení uvedených 
v příloze X, a vhodným způsobem provádět 
nezbytná nápravná opatření. Součástí tohoto 
závazku je povinnost výrobce oznámit 
příslušným orgánům následující příhody 
ihned, jakmile se o nich dozví:

„5. U prostředků vyrobených na zakázku 
musí výrobce zavést vyhodnocování 
zkušeností získaných s výrobou, včetně 
ustanovení uvedených v příloze X, a 
vhodným způsobem provádět nezbytná 
nápravná opatření. Součástí tohoto závazku 
je povinnost výrobce oznámit příslušným 
orgánům následující příhody, jim podobné 
události a příslušná nápravná opatření 
ihned, jakmile se o nich dozví:

Or. en

Odůvodnění

Výrobci prostředků vyrobených na zakázku jsou nejlépe schopni sledovat své výrobky, jelikož 
znají jména dotyčných pacientů.. Systematický postup, který se zde vyžaduje (úvodní část ISO 
13485), znamená ročně další náklady pro zubní techniky, optiky, techniky vyrábějící 
naslouchátka a techniky vyrábějící ortopedickou obuv mezi 2000 a 5000 euro. Toto nelze 
odůvodnit, jelikož obecné znění zároveň odvrátí riziko.

Pozměňovací návrh, který předložila Zuzana Roithová

Pozměňovací návrh 34
Příloha II odst. 9 písm. a)

Příloha IX kapitola I oddíl 1.4 (směrnice 93/42/EHS)

Samostatně stojící software se považuje za vypouští se
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aktivní zdravotnický prostředek.

Or. en

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem


