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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko veľmi víta zámer tohto návrhu smernice, 
ktorým sa menia a dopĺňajú tri rôzne smernice.  Po skúsenostiach z posledných rokov od 
prijatia smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach je táto regulačná reforma 
nevyhnutná.  Potreba lepšieho uplatňovania existujúcich pravidiel tento návrh odôvodňuje.

Čo sa týka rozsahu pôsobnosti smernice, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko 
podporuje názor Komisie nezahŕňať do tejto regulačnej reformy recykláciu zdravotníckych 
pomôcok. Vyzýva však Komisiu, aby po patričnom prehodnotení a konzultáciách zvážila ďal
šiu legislatívnu prácu v tejto oblasti.

Problém s vymedzením pojmu „zdravotnícka pomôcka“ môže byť v tom, že určitý produkt 
spadá do definície tejto smernice a zároveň do rozsahu pôsobnosti iných smerníc, napr. lieky, 
kozmetické výrobky atď. V takom prípade by sa pri určovaní príslušnej smernice malo 
vychádzať z hodnotenia základného zamýšľaného účelu a s tým súvisiaceho príslušného 
pôsobenia a účinku produktu.

Hlavným cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zvýšiť bezpečnosť pacientov a 
verejné zdravie a takisto bezpečnosť a kvalitu látok.  Aby sa tieto ciele naplnili, spravodajkyňa 
výboru požiadaného o stanovisko žiada o jasnejšie znenie niektorých článkov, čo by malo viesť
k väčšej právnej istote pre zainteresované strany.  Pokiaľ ide o bezpečnosť pacientov, 
spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko chce zdôrazniť požiadavku, aby 
napodobeniny produktov spadali do tej istej kategórie ako originály a aby pre ne platili rovnaké
právne predpisy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozme
ňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 2 A (nové)
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(2a) Pokiaľ ide o recykláciu, Komisia by 
mala začať ďalšie prehodnocovanie a šir
šie konzultácie s cieľom posúdiť možné
vypracovanie vhodných právnych predpisov 
zabezpečujúcich vysokú mieru bezpečnosti 
pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 15

(15) V snahe ďalšieho zabezpečenia
verejného zdravia a bezpečnosti, je potrebné
zabezpečiť väčší súlad pri uplatňovaní
ustanovení o opatreniach na ochranu zdravia.

(15) Na ďalšie zaistenie verejného zdravia 
a bezpečnosti je potrebné zabezpečiť väčší
súlad pri uplatňovaní ustanovení
o opatreniach na ochranu zdravia a najmä
zaistiť, aby pomôcky v čase ich používania 
neohrozovali bezpečnosť alebo zdravie 
pacientov.

Odôvodnenie

Z dôvodov verejného zdravia sú členské štáty zodpovedné za zabezpečenie riadneho pou
žívania pomôcok počas ich životnosti na svojom území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 2 BOD 1 A (I)

Článok 1 odsek 2 bod a úvodná časť (Smernica 93/42/EHS)

(a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok pou
žívaný samostatne alebo v kombinácii, spolu 
s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne pou
žívanie, ktorý je určený výrobcom na pou
žívanie na zdravotnícke účely u ľudí na ú
čely:“

(a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
materiál alebo iný výrobok používaný
samostatne alebo v kombinácii vrátane 
softvéru, ktorý je výrobcom určený
konkrétne na používanie na diagnostické ú
čely a potrebný na jeho správne použite, 
ktorý je určený výrobcom na používanie u
ľudí na účely:

Odôvodnenie

Do tohto článku by mal byť zahrnutý len softvér určený na diagnostické účely a nie softvér 
ako taký. Doplnenie spojenia „na zdravotnícke účely“ by mohlo spôsobiť, že niektoré výrobky 
budú vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice. To by vyvolalo neistotu medzi užívateľmi, pričom 
by mohlo dôjsť k používaniu nekontrolovaných výrobkov na pacientoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 2 BOD 1 A (I A) (nový) 

Článok 1 odsek 2 bod a pododsek 1 a (nový) (Smernica 93/42/EHS)

(ia) v bode (a) sa posledná veta nahrádza 
takto:

„a

— ktorého hlavný požadovaný účinok v tele 
človeka alebo na ňom sa nezíska 
farmakologickými alebo imunologickými 
pomôckami ani metabolizmom, ale ktorého 
fungovanie môže byť týmito prostriedkami 
podporované;

— ktorý svojou formou alebo spôsobom, 
ktorým ho výrobca prezentuje alebo uvádza 
na trh, všeobecne nevzbudzuje v ľuďoch 
dojem, že produkt má liečebné vlastnosti 
vhodné na liečbu ľudských chorôb alebo 
ich prevenciu.“

(Prvá časť textu bola prevzatá z pôvodnej smernice.)

Odôvodnenie

Je potrebné zaistiť bezpečnosť pacientov. Rozdiel medzi zdravotníckymi pomôckami a liekmi 
musí byť jasnejší. Napodobeniny produktov musia spadať do tej istej kategórie ako originály.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 2 BOD 1 (F) (I) 

Článok 1 odsek 5 bod c (Smernica 93/42/EHS)

(c) lieky v pôsobnosti smernice 2001/83/ES.
Pri rozhodovaní o tom, či produkt spadá do 
pôsobnosti uvedenej smernice alebo tejto 
smernice, sa venuje mimoriadna pozornosť
základnému spôsobu pôsobenia liečiva;“

(c) lieky v pôsobnosti smernice 2001/83/ES.   
Pri rozhodovaní o tom, či produkt spadá do 
pôsobnosti uvedenej smernice na základe 
uplatnenia kritérií stanovených v 
pododseku (b) článku 1 ods. 2 uvedenej 
smernice alebo do pôsobnosti tejto 
smernice, sa venuje mimoriadna pozornosť
základnému spôsobu pôsobenia liečiva;
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Odôvodnenie

Analýza základného spôsobu pôsobenia liečiva by sa mala výslovne vzťahovať len na druhú
časť testovania lieku.  Použitie druhej časti testovania lieku nemá prednosť pred prvou časťou 
definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 2 BOD 1 (F) (I A) (nový)

Článok 1 odsek 5 bod d (Smernica 93/42/EHS)

(ia) bod d) sa nahrádza takto:
„d) kozmetické výrobky, na ktoré sa vz
ťahuje smernica 76/768/EHS.  Pri 
rozhodovaní o tom, či produkt spadá do 
pôsobnosti uvedenej smernice alebo tejto 
smernice, sa osobitne zohľadňuje základný
zamýšľaný účel produktu a príslušný
spôsob pôsobenia.“

(Prvá veta textu bola prevzatá z pôvodnej smernice.)

Odôvodnenie

Ak produkt spadá do definície „zdravotníckej pomôcky“ a prípadne aj do rozsahu pôsobnosti 
iných smerníc (napr. smernice o liekoch, kozmetických výrobkoch, osobných ochranných 
prostriedkoch, prístrojoch), potom smernica, ktorá sa má uplatniť, sa určí na základe 
vyhodnotenia základného zamýšľaného účelu a príslušného mechanizmu pôsobenia produktu, 
aby sa výrobcom a iným zainteresovaným stranám poskytla právna istota/jednoznačnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 2 BOD 1 (G) 

Článok 1 odsek 6 (Smernica 93/42/EHS)

(g) Odsek 6 sa zrušuje. (g) Odsek 6 sa nahrádza takto:
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"6. Táto smernica sa nevzťahuje na 
osobné ochranné prostriedky, ktoré spadajú
do rozsahu pôsobnosti smernice 
89/686/EHS. Pri rozhodovaní o tom, či 
produkt spadá do pôsobnosti uvedenej 
smernice, sa osobitne zohľadňuje základný
zamýšľaný účel produktu a príslušný
spôsob pôsobenia.“

(Časť tohto znenia bola prevzatá z pôvodnej smernice.)

Odôvodnenie

Ak produkt spadá do definície „zdravotníckej pomôcky“ a prípadne aj do rozsahu pôsobnosti 
iných smerníc (napr. smernice o liekoch, kozmetických výrobkoch, osobných ochranných 
prostriedkoch, prístrojoch), potom smernica, ktorá sa má uplatniť, sa určí na základe 
vyhodnotenia základného zamýšľaného účelu a príslušného mechanizmu pôsobenia produktu, 
aby sa výrobcom a iným zainteresovaným stranám poskytla právna istota/jednoznačnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 2 BOD 2 

Článok 4 odsek 2 zarážka 2 (Smernica 93/42/EHS)

— pomôcky na mieru nemohli byť uvedené
na trh a uvedené do prevádzky, ak spĺňajú
podmienky uvedené v článku 11 v spojení
s prílohou VIII; k pomôckam triedy IIa, IIb 
a III sa musí priložiť vyhlásenie podľa 
prílohy VIII, ktoré sa poskytne príslušnému 
pacientovi.“

Netýka sa slovenskej verzie.

Odôvodnenie

Nevyžaduje ďalšie vysvetlenie. Je potrebné jasné znenie, aby sa zabezpečila vysoká miera 
uplatňovania a napokon aj ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 2 BOD 4 B 

Článok 11 odsek 14 (Smernica 93/42/EHS)

(b) Dopĺňa sa tento odsek: vypúšťa sa
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„14. Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 ods. 2 prijať
opatrenia umožňujúce zabezpečenie 
pokynov na používanie inými 
prostriedkami.“

Odôvodnenie

Mala by existovať možnosť, aby informácie o bezpečnom a správnom používaní
zdravotníckych pomôcok poskytovali odborníci prostredníctvom moderných spôsobov 
komunikácie (napr. elektronické etikety).  Nový článok 11 ods. 14 by mal byť vypustený a 
oddiel 13.1. prílohy I by mal byť z tohto dôvodu zmenený a doplnený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 2 BOD 13 

Článok 20 odsek 1 pododsek 2 (Smernica 93/42/EHS)

To sa nedotýka povinností členských štátov a 
notifikovaných orgánov vzájomne sa 
informovať a šíriť upozornenia a povinnosti 
kompetentných osôb podávať informácie pod
ľa trestného práva.

To sa nedotýka povinností členských štátov a 
notifikovaných orgánov vzájomne sa 
informovať a šíriť upozornenia v kontexte 
článku 10 ods. 1 a povinnosti 
kompetentných osôb podávať informácie pod
ľa trestného práva.

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti sa odporúča odkaz na článok 10 ods. 1, v ktorom sú uvedené príhody, ku 
ktorým došlo po uvedení pomôcok na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
PRÍLOHA II BOD 1 B 

Príloha I oddiel 7.4. pododseky 1 až 3 (Smernica 93/42/EHS)
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7.4. Ak pomôcka obsahuje ako neoddelite
ľnú súčasť látku, ktorá, keď sa použije 
oddelene, sa môže považovať za liečivo v 
zmysle definície vyjadrenej v článku 1 
smernice Rady 2001/83/ES, a ktorá je 
schopná pôsobiť na organizmus vedľajším ú
činkom popri hlavnom účinku zdravotníckej 
pomôcky, musí sa bezpečnosť, kvalita a užito
čnosť tejto látky overovať analogicky s 
metódami uvedenými v smernici Rady 
2001/83/ES.

7.4. Ak pomôcka obsahuje ako neoddelite
ľnú súčasť látku, ktorá, keď sa použije 
oddelene, sa môže považovať za liečivo v 
zmysle definície vyjadrenej v článku 1 
smernice Rady 2001/83/ES, a ktorá je 
schopná pôsobiť na organizmus vedľajším ú
činkom popri hlavnom účinku zdravotníckej 
pomôcky, musí sa bezpečnosť, kvalita a užito
čnosť tejto látky overovať analogicky s 
príslušnými metódami uvedenými v prílohe 
I k smernici Rady 2001/83/ES.

V prípade látky:
- ktorej už bolo udelené oprávnenie na 
uvedenie na trh Spoločenstva ako lieku 
v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 
2309/93 (*) alebo s nariadením (ES) č. 
726/2004;
alebo

- ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti prílohy 
k nariadeniu (ES) č. 726/2004;
alebo

- ktorá je derivátom ľudskej krvi;
notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tejto látky ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na stanovený účel 
pomôcky, požiada Európsku agentúru na 
hodnotenie liekov (EMEA) o vedecké
stanovisko ku kvalite a bezpečnosti látky.
EMEA pri vydávaní svojho stanoviska zoh
ľadní výrobný proces a údaje týkajúce sa 
inkorporovania látky do pomôcky.

notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tejto látky ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na stanovený účel 
pomôcky, požiada niektorý z príslušných 
orgánov určených členskými štátmi v 
súlade so smernicou 2001/83/ES alebo 
Európsku agentúru pre lieky (EMEA) 
o vedecké stanovisko ku kvalite a bezpe
čnosti látky. Príslušný orgán alebo EMEA 
pri vydávaní svojho stanoviska zohľadní
výrobný proces a údaje týkajúce sa užito
čnosti inkorporovania látky do pomôcky ako 
stanovil notifikovaný orgán.
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V prípade ostatných látok notifikovaný
orgán po overení užitočnosti tejto látky ako 
súčasti zdravotníckej pomôcky a s ohľadom 
na stanovený účel pomôcky, požiada 
o vedecké stanovisko ku kvalite a bezpe
čnosti látky jeden z príslušných orgánov 
poverených členskými štátmi v súlade so 
smernicou 2001/83/ES. Dotknutý príslušný
orgán pri vydávaní svojho stanoviska zoh
ľadní výrobný proces a údaje týkajúce sa 
inkorporovania látky do pomôcky.

V prípade látok, ktoré obsahujú deriváty 
ľudskej krvi notifikovaný orgán po overení u
žitočnosti tejto látky ako súčasti 
zdravotníckej pomôcky a s ohľadom na 
stanovený účel pomôcky, požiada Európsku 
agentúru pre lieky (EMEA) o vedecké
stanovisko ku kvalite a bezpečnosti látky.
EMEA pri vydávaní svojho stanoviska zoh
ľadní výrobný proces a údaje týkajúce sa u
žitočnosti inkorporovania látky do pomôcky,
ako stanovil notifikovaný orgán.

* Ú. v. ES L214, 24.8.1993, s. 1

Odôvodnenie

Súčasný systém, ktorý umožňuje notifikovaným orgánom požiadať hociktorý príslušný vnútro
štátny orgán o stanovisko, by sa mal zachovať. Zabezpečilo by sa tak včasné a nákladovo 
efektívne posudzovanie bezpečnosti a kvality predmetnej látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
PRÍLOHA II BOD 1 B 

Príloha I oddiel 7.4. pododsek 4 (Smernica 93/42/EHS)

Ak v pomocnej látke inkorporovanej do 
zdravotníckej pomôcky nastanú zmeny, 
predovšetkým v súvislosti s výrobným 
procesom, musia sa zhodnotiť analogicky s 
postupmi hodnotenia zmien liekov 
uvedenými v nariadeniach Komisie (ES) č. 
1084/2003 (**) a (ES) č. 1085/2003 (***).
Notifikovaný orgán je informovaný o 
zmenách a poradí sa s príslušným orgánom 
pre lieky (t. j. s orgánom zúčastneným na 
úvodných konzultáciách), aby sa potvrdilo, 
že sa zachovala kvalita a bezpečnosť
pomocnej látky, a aby sa zabezpečilo, že 
zmeny nebudú mať žiadne negatívne účinky 
na zavedený profil prínosov/rizík po pridaní
látky do zdravotníckej pomôcky.

Ak v pomocnej látke inkorporovanej do 
zdravotníckej pomôcky nastanú zmeny, 
predovšetkým v súvislosti s výrobným 
procesom, notifikovaný orgán je 
informovaný o zmenách a poradí sa s príslu
šným orgánom pre lieky (t. j. s orgánom zú
častneným na úvodných konzultáciách), aby 
sa potvrdilo, že sa zachovala kvalita a bezpe
čnosť pomocnej látky, a aby sa zabezpečilo, 
že zmeny nebudú mať žiadne negatívne ú
činky na zavedený profil prínosov/rizík po 
pridaní látky do zdravotníckej pomôcky.

** Ú. v. EÚ L 159, 27.6.2003, s. 1

*** Ú. v. EÚ L 159, 27.6.2003, s. 24
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Odôvodnenie

Súčasný systém, ktorý umožňuje notifikovaným orgánom požiadať hociktorý príslušný vnútro
štátny orgán o stanovisko, by sa mal zachovať. Zabezpečilo by sa tak včasné a nákladovo 
efektívne posudzovanie bezpečnosti a kvality predmetnej látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
PRÍLOHA II BOD 1 F 

Príloha I oddiel 13.1. odsek 1 (Smernica 93/42/EHS)

(f) V oddiele 13.1. sa prvý odsek nahrádza
takto:

(f) oddiel 13.1. sa nahrádza takto:

„13.1. Ku každej pomôcke sa musia priložiť
informácie potrebné na bezpečné a správne
používanie pomôcky a na identifikovanie 
výrobcu, pričom sa prihliada na vzdelanie a 
vedomosti potenciálnych používateľov.“

„13.1. Ku každej pomôcke sa musia 
poskytnúť informácie potrebné na bezpečné
používanie pomôcky na určený účel a na 
identifikovanie výrobcu, pričom sa prihliada 
na vzdelanie a vedomosti potenciálnych pou
žívateľov.

Tieto informácie obsahujú údaje uvedené
na označení a v návode na použitie.
V závislosti od možností a okolností sa 
musia informácie potrebné na bezpečné
používanie uvádzať na samotnej pomôcke 
a/alebo obale každej časti alebo, v prípade 
potreby na obchodnom obale. Ak nemožno 
zabaliť každú časť oddelene, potom sa 
musia informácie uvádzať v návode na pou
žitie priloženému ku každej pomôcke.

Návod na použitie musí byť pripojený ku 
každej pomôcke prostredníctvom 
najmodernejšieho systému prenosu 
informácií. Návod na použitie v inej podobe 
ako papierovej je možné poskytnúť len v 
prípade zdravotníckych pomôcok, ktoré sú
určené na používanie odborníkmi v 
zdravotníckych zariadeniach. V takom 
prípade musí výrobca zdravotníckym 
zariadeniam poskytnúť možnosť, aby 
mohli včas požiadať o informácie v 
papierovej podobe. Takéto návody na pou
žitie nie sú potrebné pre zdravotnícke 
pomôcky triedy I a IIa, ak sa môžu bezpe
čne používať bez uvedeného návodu.“
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(Text bol prevzatý z pôvodnej smernice.)

Odôvodnenie

Mala by existovať možnosť poskytovania informácií zo strany odborníkov o bezpečnom a 
správnom používaní zdravotníckych pomôcok prostredníctvom moderných spôsobov 
komunikácie (napr. elektronické etikety).  Nový článok 11.14 sa mal vypustiť a oddiel 13.1 
prílohy I by mal byť z tohto dôvodu zmenený a doplnený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
PRÍLOHA II BOD 1 G II 

Príloha I oddiel 13.3 bod b (Smernica 93/42/EHS)

(b) údaje nevyhnutne potrebné na to, aby pou
žívateľ mohol identifikovať pomôcku a 
obsah obalu vrátane príslušného kódu 
medzinárodne uznávanej nomenklatúry 
generických zdravotníckych pomôcok;

(b) údaje nevyhnutne potrebné na to, aby pou
žívateľ mohol identifikovať pomôcku a 
obsah obalu;

(Text bol prevzatý z pôvodnej smernice.)

Odôvodnenie

„Kód medzinárodne uznávanej nomenklatúry“, ktorý bol zavedený v návrhu, by mal byť pova
žovaný za súčasť informácií predložených výrobcom, no nemalo by sa požadovať, aby bol 
uvedený na etikete.  Povinnosť uviesť taký kód, ktorý je neustále aktualizovaný, na etikete 
pomôcky by mohla spôsobiť časté zmeny etikiet, čo znamená výrazné náklady pre priemysel a 
nijako neprispieva k bezpečnosti pomôcky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
PRÍLOHA II BOD 9 B

Príloha IX Kapitola II oddiel 2.6 (Smernica 93/42/EHS)
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2.6 Pri výpočte doby trvania podľa oddielu 
1.1 kapitoly I sa neprerušeným používaním 
rozumie skutočné neprerušené používanie 
pomôcky na stanovený účel. Ak sa však pou
žívanie pomôcky preruší preto, aby sa 
pomôcka okamžite nahradila rovnakou alebo 
identickou pomôckou, považuje sa to za 
predĺženie neprerušeného používania 
pomôcky.

2.6 Pri výpočte doby trvania podľa oddielu 
1.1 kapitoly I sa neprerušeným používaním 
rozumie skutočné neprerušené používanie 
pomôcky na stanovený účel. Ak sa však pou
žívanie pomôcky preruší preto, aby sa 
pomôcka okamžite nahradila rovnakou alebo 
identickou pomôckou, považuje sa to za 
predĺženie neprerušeného používania 
pomôcky, pokiaľ sa nedá dokázať, že 
takýmto nahradením sa odstránia riziká
vyplývajúce z nepretržitého používania 
pomôcky.

Odôvodnenie

Súčasný návrh môže ovplyvniť klasifikáciu niektorých  výrobkov ich zaradením do vyššej
triedy, a to nie je odôvodniteľné, keďže obdobie, počas ktorého bude pacient v kontakte so 
zariadením, nie je jediným faktorom pri určovaní rizika.  Určenie trvania kontaktu medzi 
zariadením a pacientom by malo súvisieť s analýzou rizík spojených s takýmto kontaktom.


