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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja odobrava namen tega predloga direktive o spremembi treh drugih 
direktiv, saj so izkušnje zadnjih let, od sprejetja direktive št. 93/42/EGS o medicinskih pripomo
čkih, pokazale, da je takšna reforma predpisov potrebna. Predlog je torej upravičen, saj je 
potrebno boljše izvajanje obstoječih pravil.

Kar zadeva področje uporabe direktive, pripravljavka mnenja podpira stališče Komisije, da 
predelava medicinskih pripomočkov ne bo vključena v to regulativno reformo, vseeno pa 
Komisijo poziva, naj razmisli o zakonodajnem delu na tem področju nekoč v prihodnosti, po 
ustreznem premisleku in posvetovanju.

Težava pri opredelitvi izraza „medicinski pripomoček“ je, da lahko neki izdelek sodi na podro
čje uporabe te direktive, hkrati pa tudi drugih direktiv, na primer o zdravilih ali kozmetiki. V 
takem primeru je treba upoštevno direktivo določiti na podlagi ocene, kateri je glavni 
predvideni namen ter z njim povezano ustrezno delovanje in učinek izdelka.

Osrednji namen predlogov sprememb je povečati varnost pacientov in javno zdravje, pa tudi 
varnost in kakovost snovi. Pripravljavka mnenja zato v nekaterih členih predlaga jasnejše 
izraze, ki bodo vpletenim interesnim skupinam zagotovili večjo pravno varnost. V prid varnosti 
pacientov pa poudarja zahtevo, da morajo biti generični proizvodi razvrščeni v isto kategorijo 
kot izvirni in da mora zanje veljati tudi enaka zakonodaja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, da kot pristojni odbor v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Kar zadeva predelavo, mora Komisija 
nadalje razmisliti in opraviti širše 
posvetovanje, da bo lahko preučila, kakšne 
so možnosti razvoja ustrezne zakonodaje, ki 
bo zagotavljala visoko raven varnosti 
pacientov.

Predlog spremembe 2
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Uvodna izjava 15

(15) Da se še naprej zagotavljata zdravje in 
varstvo ljudi, je treba zagotoviti bolj 
dosledno uporabo določb o ukrepih za 
varovanje zdravja.

(15) Da se še naprej zagotavljata zdravje in 
varstvo ljudi, je treba zagotoviti bolj 
dosledno uporabo določb o ukrepih za 
varovanje zdravja, še posebej pa poskrbeti, 
da pripomočki med uporabo ne ogrožajo 
varnosti ali zdravja pacientov.

Obrazložitev

Države članice so zaradi skrbi za javno zdravje odgovorne za pravilno uporabo pripomočkov 
na svojem ozemlju skozi celotno življenjsko dobo pripomočka.

Predlog spremembe 3

ČLEN 2, TOČKA 1 (A) (I)
Člen 1, odstavek 2, točka (a), uvodni del (Direktiva 93/42/EGS)

(a) ‚medicinski pripomoček‘ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, programsko 
opremo, material ali drug predmet, ki se 
uporablja sam ali v kombinaciji, vključno s 
programsko opremo, potrebno za njegovo 
pravilno uporabo, ki ga je proizvajalec 
predvidel za uporabo na ljudeh z namenom:

(a) ‚medicinski pripomoček‘ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, material ali drug 
predmet, ki se uporablja sam ali v 
kombinaciji, vključno s programsko opremo, 
namenjeno izrecno diagnosticiranju in
potrebno za njegovo pravilno uporabo, ki ga 
je proizvajalec predvidel za uporabo na 
ljudeh z namenom:

Obrazložitev

V ta člen mora biti vključena le diagnostična programska oprema, ne programska oprema na 
splošno. Zaradi izraza „za medicinske namene“ bi utegnili biti nekateri izdelki izključeni iz 
direktive (ne velja za slovensko različico – op. p.), kar bi pri uporabnikih povzročilo 
negotovost in morda celo omogočilo uporabo nenadzorovanih izdelkov na pacientih.

Predlog spremembe 4
ČLEN 2, TOČKA 1 (A), (I A) (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (a), pododstavek 1 a (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(ia) v točki (a) se zadnji stavek nadomesti z:

„in katerega
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– glavno načrtovano delovanje v človeškem 
telesu ali na človeško telo se ne doseže na 
farmakološki, imunološki ali presnovni na
čin, ampak mu lahko ti načini pri 
njegovem delovanju pomagajo;

– oblika ali način, kako ga proizvajalec 
predstavi ali ponudi na trgu, ustvarja splo
šni vtis, da gre za izdelek, namenjen 
zdravljenju ali preprečevanju bolezni pri 
ljudeh.“

(Prvi del besedila je vzet iz izvirne direktive.)

Obrazložitev

Varnost pacientov je treba zagotoviti. Razlikovanje med medicinskimi pripomočki in zdravili 
bi moralo biti jasnejše. Generični izdelki morajo biti razvrščeni v isto kategorijo kot izvirni.

Predlog spremembe 5
ČLEN 2, TOČKA 1 (F) (I)

Člen 1, odstavek 5, točka (c) (Direktiva 93/42/EGS)

(c) zdravila, ki jih ureja Direktiva 
2001/83/ES. Pri odločanju, ali izdelek ureja 
navedena direktiva ali ta direktiva, je treba 
upoštevati zlasti glavno namensko uporabo 
zadevnega izdelka.

(c) zdravila, ki jih ureja Direktiva 
2001/83/ES. Pri odločanju, ali izdelek ureja 
navedena direktiva ob uporabi meril iz 
pododstavka (b) člena 1(2) navedene 
direktive ali ta direktiva, je treba upoštevati 
zlasti glavno namensko uporabo zadevnega 
izdelka.

Obrazložitev

Analiza glavne namenske uporabe izdelka mora biti opredeljena kot bistvena le za drugo vejo 
preskusa, potrebnega za definicijo zdravila, da si ne bo mogoče zmotno razlagati, da ima 
druga veja preskusa prednost pred prvo.

Predlog spremembe 6
ČLEN 2, TOČKA 1 (F) (I A) (novo)

Člen 1, odstavek 5, točka (d) (Direktiva 93/42/EGS)

(ia) točka (d) se nadomesti z:
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„(d) kozmetični izdelki, ki jih ureja 
Direktiva 76/768/EGS. Pri odločanju, ali 
izdelek ureja navedena direktiva ali sedanja 
direktiva, je treba upoštevati zlasti glavni 
predvideni namen in način delovanja 
izdelka.“

(Prvi stavek besedila je vzet iz izvirne direktive.)

Obrazložitev

Kadar je izdelek mogoče opredeliti kot „medicinski pripomoček“ in morebiti sodi tudi na 
področje uporabe drugih direktiv (npr. o zdravilih, kozmetiki, osebni zaščitni opremi, strojih), 
je treba direktivo, ki zanj velja, določiti na podlagi glavnega predvidenega namena in z njim 
povezanega delovanja izdelka, s čimer se zagotovi pravna varnost in jasnost za proizvajalca 
ter druge, ki jih to zadeva.

Predlog spremembe 7
ČLEN 2, POINT 1 (G)

Člen 1, odstavek 6 (Direktiva 93/42/EGS)

(g) Odstavek 6 se črta. (g) Odstavek 6 se nadomesti z:

"6. Ta direktiva ne velja za osebno zaščitno 
opremo, ki jo ureja Direktiva 89/686/EGS. 
Pri odločanju, ali izdelek ureja navedena 
direktiva, je treba upoštevati zlasti glavni 
predvideni namen in način delovanja 
izdelka.“

(Del besedila je vzet iz izvirne direktive.)

Obrazložitev

Kadar je izdelek mogoče opredeliti kot „medicinski pripomoček“ in morebiti sodi tudi na 
področje uporabe drugih direktiv (npr. o zdravilih, kozmetiki, osebni zaščitni opremi, strojih), 
je treba direktivo, ki zanj velja, določiti na podlagi glavnega predvidenega namena in z njim 
povezanega delovanja izdelka, s čimer se zagotovi pravna varnost in jasnost za proizvajalca 
ter druge, ki jih to zadeva.

Predlog spremembe 8
ČLEN 2, TOČKA 2

Člen 4, odstavek 2, alinea 2 (Direktiva 93/42/EGS)
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– dajanja na trg ali v uporabo uporabniku 
prilagojenih pripomočkov, če izpolnjujejo 
pogoje iz člena 11 v kombinaciji s Prilogo 
VIII; pripomočke v razredih IIa, IIb in III 
mora spremljati izjava iz Priloge VIII, ki bo 
posredovana imenovanemu pacientu.

– dajanja na trg ali v uporabo uporabniku 
prilagojenih pripomočkov, če izpolnjujejo 
pogoje iz člena 11 v kombinaciji s Prilogo 
VIII; pripomočke v razredih IIa, IIb in III 
mora spremljati izjava iz Priloge VIII, ki bo 
posredovana imenovanemu pacientu.

Obrazložitev

(Sprememba ne zadeva slovenske različice – op. p.)

Predlog spremembe 9
ČLEN 2, TOČKA 4 (B)

Člen 11, odstavek 14 (Direktiva 93/42/EGS)

(b) Doda se naslednji odstavek: črtano
„14. Komisija lahko, v skladu s postopkom 
iz člena 7(2), sprejme ukrepe, s katerimi se 
navodila za uporabo zagotovijo z drugimi 
sredstvi.“

Obrazložitev

Omogočiti je treba, da strokovnjaki informacije o varni in pravilni uporabi medicinskih 
pripomočkov posredujejo prek sodobnih sredstev komuniciranja (npr. elektronskega ozna
čevanja). Novi člen 11 (14) je treba zato izbrisati, razdelek 13.1. Priloge I pa spremeniti.

Predlog spremembe 10
ČLEN 2, TOČKA 13

Člen 20, odstavek 1, pododstavek 2 (Direktiva 93/42/EGS)

To ne vpliva na obveznosti držav članic in 
priglašenih organov v zvezi z vzajemnim 
obveščanjem in razširjenjem opozoril, niti na 
obveznost zadevnih oseb, da zagotovijo 
podatke v skladu s kazenskim pravom.

To ne vpliva na obveznosti držav članic in 
priglašenih organov v zvezi z vzajemnim 
obveščanjem in razširjenjem opozoril v 
smislu člena 10(1), niti na obveznost 
zadevnih oseb, da zagotovijo podatke v 
skladu s kazenskim pravom.

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti se je priporočljivo sklicevati na prvi odstavek člena 10, ki navaja 
zaplete, do katerih pride po dajanju pripomočkov na trg.
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Predlog spremembe 11
PRILOGA II, TOČKA 1 (B)

Priloga I, oddelek 7.4, pododstavki od 1 do 3 (Direktiva 93/42/EGS)

7.4. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za zdravilo iz člena 1 Direktive 2001/83/ES,
in ki ima verjetno ob tem pripomočku na telo 
dopolnilni učinek, je treba kakovost, varnost 
in uporabnost te snovi preveriti po analogiji z 
metodami iz Direktive 2001/83/ES.

7.4. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za zdravilo iz člena 1 Direktive 2001/83/ES 
in ki ima verjetno ob tem pripomočku na telo 
dopolnilni učinek, je treba kakovost, varnost 
in uporabnost te snovi preveriti po analogiji z 
ustreznimi metodami iz Priloge I Direktive 
2001/83/ES.

Za snov, ki:

– je že pridobila, kot zdravilo, dovoljenje za 
trženje v Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 
(EGS) št. 2309/93(*) ali Uredbo (ES) št. 
726/2004;

ali

– spada na področje uporabe Priloge k 
Uredbi (ES) št. 726/2004;
ali

– je derivat človeške krvi;

zahteva priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od Evropske agencije 
za zdravila (EMEA) znanstveno mnenje o 
kakovosti in varnosti snovi. Ob izdaji mnenja 
upošteva EMEA postopek izdelave in 
podatke, povezane z vključitvijo snovi v 
pripomoček.

Priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od enega od pristojnih 
organov, ki jih imenujejo države članice v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, ali od 
Evropske agencije za zdravila (EMEA) 
zahteva znanstveno mnenje o kakovosti in 
varnosti snovi. Ob izdaji mnenja upošteva 
pristojni organ ali EMEA postopek izdelave 
in podatke, povezane z uporabnostjo vklju
čitve snovi v pripomoček, kot to določa 
priglašeni organ.
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Za druge snovi zahteva priglašeni organ, 
potem ko preveri uporabnost snovi kot dela 
medicinskega pripomočka in ob upoštevanju 
predvidenega namena pripomočka, od enega 
od pristojnih organov, ki jih imenujejo dr
žave članice v skladu z Direktivo 
2001/83/ES, znanstveno mnenje o kakovosti 
in varnosti snovi. Ob izdaji mnenja upošteva 
zadevni pristojni organ postopek izdelave in 
podatke, povezane z vključitvijo snovi v 
pripomoček.

Za snov, ki je derivat človeške krvi, zahteva 
priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od Evropske agencije 
za zdravila (EMEA) znanstveno mnenje o 
kakovosti in varnosti snovi. Ob izdaji mnenja 
EMEA upošteva postopek izdelave in 
podatke, povezane z uporabnostjo vključitve
snovi v pripomoček, kot to določa priglašeni 
organ.

* UL L214, 24.8.1993, str. 1

Obrazložitev

Sedanji sistem, ki priglašenim organom omogoča, da pridobijo mnenje kateregakoli 
pristojnega nacionalnega organa, je treba ohraniti, da se zagotovi pravočasno in stroškovno 
učinkovito preverjanje varnosti in kakovosti zadevne snovi.

Predlog spremembe 12
PRILOGA II, TOČKA 1 (B)

Priloga I, oddelek 7.4, pododstavek 4 (Direktiva 93/42/EGS)

Kadar se pomožna snov, vključena v 
medicinski pripomoček, zlasti v zvezi s 
postopkom izdelave, spremeni, se oceni po 
analogiji s postopki za vrednotenje 
sprememb zdravil iz uredb Komisije (ES) št. 
1084/2003(**) in (ES) št. 1085/2003(***). 
Priglašeni organ je obveščen o spremembi in 
se posvetuje z ustreznim pristojnim organom 
za zdravila (tj. tisti, ki sodeluje pri začetnem 
posvetovanju), zato da se potrdi ohranjanje 
kakovosti in varnosti pomožne snovi ter 
zagotovi, da spremembe nimajo negativnega 
vpliva na razmerje med koristjo in tveganjem 
dodajanja snovi medicinskemu pripomočku.

Kadar se pomožna snov, vključena v 
medicinski pripomoček, zlasti v zvezi s 
postopkom izdelave, spremeni, je priglašeni
organ obveščen o spremembi in se posvetuje 
z ustreznim pristojnim organom za zdravila 
(tj. tisti, ki sodeluje pri začetnem 
posvetovanju), zato da se potrdi ohranjanje 
kakovosti in varnosti pomožne snovi ter 
zagotovi, da spremembe nimajo negativnega 
vpliva na razmerje med koristjo in tveganjem 
dodajanja snovi medicinskemu pripomočku.

** UL L 159, 27.6.2003, str. 1

*** UL L 159, 27.6.2003, str. 24

Obrazložitev

Sedanji sistem, ki priglašenim organom omogoča, da pridobijo mnenje kateregakoli 
pristojnega nacionalnega organa, je treba ohraniti, da se zagotovi pravočasno in stroškovno 
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učinkovito preverjanje varnosti in kakovosti zadevne snovi.  

Predlog spremembe 13
PRILOGA II, TOČKA 1 (F)

Priloga I, oddelek 13.1, odstavek 1 (Direktiva 93/42/EGS)

(f) V oddelku 13.1 se prvi odstavek
nadomesti z:

(f) Oddelek 13.1 se nadomesti z:

„13.1. Vsakemu pripomočku morajo biti
priložene informacije, potrebne za varno in 
pravilno uporabo, ob upoštevanju 
usposobljenosti in znanja morebitnih 
uporabnikov, in za določitev proizvajalca.“

„13.1. Vsak pripomoček mora biti 
opremljen z informacijami, potrebnimi za 
varno in pravilno namensko uporabo, ob
upoštevanju usposobljenosti in znanja 
morebitnih uporabnikov, in za določitev 
proizvajalca.

Te informacije zajemajo podatke na 
nalepki in podatke v navodilih za uporabo.

Kolikor je to izvedljivo in primerno, morajo 
biti informacije, potrebne za varno 
uporabo, navedene na pripomočku samem 
in/ali na embalaži vsake enote oziroma, 
kjer je to primerno, na prodajni embalaži. 
Če pakiranje posameznih enot ne pride v 
poštev, morajo biti informacije navedene 
na letaku, ki je priložen enemu ali več
pripomočkom.
Navodila za uporabo pripomočkov je mogo
če zagotoviti z najsodobnejšo tehnologijo za 
posredovanje informacij, vendar se sme 
navodila za uporabo v kakršnikoli drugi 
obliki, ne na papirju, priložiti le 
medicinskim pripomočkom, ki jih 
uporabljajo strokovnjaki zdravstvenega 
varstva v prostorih zdravstvenih ustanov. V 
takem primeru mora proizvajalec 
zdravstvenim ustanovam pravočasno 
omogočiti, da zaprosijo za informacije v 
papirni obliki. Izjema so pripomočki iz 
razreda I ali IIa, ki ne potrebujejo navodil 
za uporabo, če jih je mogoče uporabljati 
varno tudi brez njih.“

(Besedilo je vzeto iz izvirne direktive.)

Obrazložitev
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Omogočiti je treba, da strokovnjaki informacije o varni in pravilni uporabi medicinskih 
pripomočkov posredujejo prek sodobnih sredstev komuniciranja (npr. elektronskega ozna
čevanja). Novi člen 11.14 je treba zato izbrisati, razdelek 13.1. Priloge I pa spremeniti.

Predlog spremembe 14
PRILOGA II, TOČKA 1 (G) (II)

Priloga I, oddelek 13.3., točka (b) (Direktiva 93/42/EGS)

(b) podatke, ki so nujno potrebni, da lahko 
uporabnik prepozna pripomoček in vsebino 
embalaže, vključno z mednarodno priznano 
oznako mednarodne nomenklature generi
čnih medicinskih pripomočkov; 

(b) podatke, ki so nujno potrebni, da lahko 
uporabnik prepozna pripomoček in vsebino 
embalaže; 

(Besedilo je vzeto iz izvirne direktive.)

Obrazložitev

Mednarodno priznana nomenklaturna oznaka, ki jo uvaja osnutek predloga, bi morala biti del 
informacij, ki jih posreduje proizvajalec, vendar ni treba zahtevati, da je navedena na 
nalepki, kot je bilo predlagano. Zahteva za navedbo takšnih kod, ki se nenehno posodabljajo, 
na nalepki izdelka bi lahko povzročila pogoste spremembe embalaže, kar bi proizvajalcem 
nakopalo precejšnje stroške, ne bi pa prispevalo k varnosti izdelka. 

Predlog spremembe 15
PRILOGA II, TOČKA 9 (B)

Priloga IX, poglavje II, oddelek 2.6. (Direktiva 93/42/EGS)

2.6 Pri izračunu trajanja iz oddelka 1.1 
poglavja I pomeni neprekinjena uporaba 
nemoteno dejansko uporabo pripomočka za 
predvideni namen. Vseeno se to, če je 
uporaba pripomočka prekinjena, zato da se 
pripomoček takoj zamenja z istim ali 
istovetnim pripomočkom, obravnava kot 
podaljšanje neprekinjene uporabe pripomo
čka.

2.6 Pri izračunu trajanja iz oddelka 1.1 
poglavja I pomeni neprekinjena uporaba 
nemoteno dejansko uporabo pripomočka za 
predvideni namen. Vseeno se to, če je 
uporaba pripomočka prekinjena, zato da se 
pripomoček takoj zamenja z istim ali 
istovetnim pripomočkom, obravnava kot 
podaljšanje neprekinjene uporabe pripomo
čka, razen če je mogoče dokazati, da takšno 
nadomestilo odpravlja tveganje, izhajajoče 
iz neprekinjene uporabe pripomočka.

Obrazložitev

Trenutni predlog lahko vpliva na klasifikacijo, tako da bodo številni izdelki uvrščeni v višji 
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razred, kar ni upravičeno, saj trajanje stika med pripomočkom in pacientom ni edini dejavnik 
za klasificiranje na podlagi tveganja. Trajanje stika med pripomočkom in pacientom je treba 
določiti ob upoštevanju analize tveganja, ki ga tak stik pomeni.


