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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 26. září 2012 Komise přijala balíček o inovacích ve zdravotnictví obsahující sdělení 
o bezpečných, účinných a inovativních zdravotnických prostředcích a diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro, které budou ku prospěchu pacientům, spotřebitelům 
i zdravotnickému personálu, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických 
prostředcích a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických prostředcích 
in vitro. Cílem těchto návrhů je aktualizovat stávající evropské právní předpisy s ohledem na 
technický a vědecký pokrok a řešit obavy, které byly nedávno vyjádřeny v souvislosti 
s některými aspekty bezpečnosti pacientů. 

Návrh nařízení o zdravotnických prostředcích, které nahradí směrnici 90/385/EHS o aktivních 
implantabilních zdravotnických prostředcích a směrnici 93/42/EHS o zdravotnických 
prostředcích, má za cíl regulaci norem bezpečnosti, kvality a účinnosti zdravotnických 
prostředků, které mohou být uváděny na trh v Evropské unii. 

Na základě navrhovaných právních předpisů musí být statisíce různých typů zdravotnických 
prostředků, které jsou v současnosti na trhu Evropské unie, od náplastí, přes injekční 
stříkačky, katétry a pomůcky pro odběr krve až po sofistikované implantáty a technologie na 
podporu životních funkcí, bezpečné nejen pro pacienty, ale rovněž pro zdravotnické 
pracovníky, kteří je používají nebo obsluhují, a pro laiky, kteří s nimi přijdou do styku. 

Jak je stanoveno v bodě odůvodnění 71, je cílem tohoto nařízení zajistit vysoké normy kvality 
a bezpečnosti pro zdravotnické prostředky, které umožní vysokou úroveň ochrany zdraví 
a bezpečnosti pacientů, uživatelů a dalších osob. Pojem „uživatel“ je v tomto návrhu vymezen 
jako „jakýkoli zdravotnický pracovník nebo laická osoba, která prostředek používá“ a 
z nařízení vyplývá, že uživatelé jsou důležitým komponentem při poskytování zdravotní péče 
pacientům. Zdravotnické prostředky jsou převážně používány zdravotnickým personálem 
v lékařských zařízeních, ale rovněž v jiném prostředí, včetně zařízení dlouhodobé péče, 
v domovech pacientů a věznicích. Mezi ohrožené osoby patří pracovníci ve zdravotnictví, 
kteří tyto produkty používají, pomocní pracovníci (jako např. pracovníci prádelen, úklidu 
a sběru odpadu) a také pacienti a široká veřejnost. Bezpečné zdravotnické prostředky jako 
takové přímo ovlivňují pracovní podmínky, a je proto třeba, aby přispívaly k co nejvyšší 
bezpečnosti pracovního prostředí. 

„Zdraví a bezpečnost“ se jakožto ústřední cíle prolínají celým nařízením. Příloha I návrhu 
v této souvislosti zahrnuje obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost 
zdravotnických prostředků. V bodu 8 přílohy I se výslovně uvádí, že „prostředky a výrobní 
postupy musí být navrženy tak, aby se pokud možno vyloučilo, nebo na nejnižší možnou míru 
snížilo riziko infekce pacientů, uživatelů, případně jiných osob“. V bodě 11 stejné přílohy se 
rovněž zdůrazňuje, že je nutné, aby prostředky představovaly co nejmenší riziko, pokud jde 
o nebezpečí poranění pacientů, uživatelů a jiných osob.

Díky souvislosti mezi bezpečnými a vysoce kvalitními lékařskými prostředky a ústředním 
cílem, jímž je zajištění zdraví a bezpečnosti uživatelů, pacientů a jiných osob, je možná 
součinnost navrhovaného nařízení s platnými právními předpisy EU o ochraně zdraví při 
práci. Nařízení by proto mělo přímo odkazovat na právní předpisy, které stanoví vysokou 
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úroveň bezpečnosti uživatelů a pacientů ve zdravotnických zařízeních, a zohledňovat 
vlastnosti návrhu a funkční způsobilost zdravotnických prostředků uvedených v příslušných 
směrnicích EU o ochraně zdraví při práci. To jednoznačně platí v případě směrnice 
2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví, 
jejímž cílem je zlepšit ochranu zdraví při práci v souladu s rámcovou dohodou uzavřenou 
mezi sociálními partnery na úrovni EU, v níž se uznává, že je třeba poskytovat zdravotnické 
prostředky, jejichž konstrukce zahrnuje ochranné mechanismy zvyšující jejich bezpečnost, 
s cílem omezit riziko poranění a infekcí způsobených ostrými předměty ve zdravotnictví. Je 
tudíž zcela logické, že by takové ustanovení mělo být uznáno jakožto obecný požadavek na 
bezpečnost a funkční způsobilost v nařízení o zdravotnických prostředcích.

Riziku není vystaven pouze zdravotnický personál v přímém styku s pacienty, jako jsou 
zdravotní sestry a lékaři, ale i pečovatelé v ambulantních a alternativních zdravotnických 
zařízeních, zaměstnanci laboratoří a pomocný personál, např. pracovníci úklidu, prádelen, 
zaměstnanci věznic apod. 

Zdravotnická zařízení musí zajistit, aby jejich zaměstnanci absolvovali potřebnou odbornou 
přípravu pro správné používání zdravotnických prostředků, nástrojů a postupů, díky němuž by 
se omezila poranění jehlou, přenos infekcí spojených se zdravotní péčí a jiné negativní 
účinky, s cílem zajistit bezpečné používání nových zdravotnických technologií a operačních 
technik. 

Všem pracovníkům ve zdravotnictví by měla být rovněž poskytnuta přiměřená ochrana 
formou očkování, postexpoziční profylaxe, rutinních diagnostických vyšetření, poskytováním 
prostředků osobní ochrany a využíváním zdravotnické techniky, která omezí jejich vystavení 
nákazám přenosným krví. 

V obsahu tohoto návrhu stanoviska se zohledňuje předcházející činnost Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci a jeho přijatá usnesení, která mají zajistit bezpečnost pracovníků 
ve zdravotnictví, konkrétně:

• usnesení Evropského parlamentu o přezkumu evropské strategie pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 v polovině období, které bylo přijato dne 
15. prosince 2011, 

• usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí Rámcová 
dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví 
uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU, které bylo přijato dne 11. února 2010, 

• usnesení Evropského parlamentu o strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na období 2007–2012, které bylo přijato dne 15. ledna 2008, 

• usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o ochraně 
zaměstnanců ve zdravotnictví Evropské unie před krví přenosnými nákazami způsobenými 
poraněním o jehlu, které bylo přijato dne 6. července 2006.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem tohoto nařízení je zajistit 
fungování vnitřního trhu, pokud jde o 
diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro, na základě vysoké úrovně ochrany 
zdraví. Současně toto nařízení stanoví 
vysoké standardy kvality a bezpečnosti 
prostředků s cílem vyřešit obecné otázky 
bezpečnosti související s těmito výrobky.
O dosažení těchto cílů se usiluje současně a 
oba jsou neoddělitelně spjaty, přičemž 
žádný není druhořadý. Pokud jde o článek 
114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
toto nařízení harmonizuje pravidla pro 
uvádění diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro a jejich příslušenství na 
trh a do provozu na trh Unie, který pak 
bude těžit ze zásady volného pohybu zboží.
Pokud jde o ustanovení čl. 168 odst. 4 
písm. c) Smlouvy o fungování Evropské 
unie, tohoto nařízení stanoví pro uvedené 
prostředky vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti tím, že mimo jiné zajistí, aby 
údaje získané prostřednictvím studií 
klinické funkce byly spolehlivé a aby byla 
chráněna bezpečnost jejich subjektů.

(2) Cílem tohoto nařízení je zajistit 
fungování vnitřního trhu, pokud jde 
o diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro, na základě vysoké úrovně ochrany 
zdraví pacientů, uživatelů a 
manipulujícího personálu. Současně toto 
nařízení stanoví vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti prostředků s cílem vyřešit 
obecné otázky bezpečnosti související s 
těmito výrobky. O dosažení těchto cílů se 
usiluje současně a oba jsou neoddělitelně 
spjaty, přičemž žádný není druhořadý.
Pokud jde o článek 114 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, toto nařízení 
harmonizuje pravidla pro uvádění 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro a jejich příslušenství na trh a do 
provozu na trh Unie, který pak bude těžit 
ze zásady volného pohybu zboží. Pokud 
jde o ustanovení čl. 168 odst. 4 písm. c) 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
tohoto nařízení stanoví pro uvedené 
prostředky vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti tím, že mimo jiné zajistí, aby 
údaje získané prostřednictvím studií 
klinické funkce byly spolehlivé a aby byla 
chráněna bezpečnost jejich subjektů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V zájmu zlepšení zdraví a bezpečnosti 
by měly být výrazně posíleny základní 
prvky stávajícího regulačního přístupu, 
jako je dohled nad oznámenými subjekty, 
klasifikace rizik, postupy posouzení shody, 
klinické důkazy, vigilance a dozor na
trhem, a zároveň by měla být zavedena 
ustanovení zajišťující transparentnost a 
sledovatelnost, pokud jde o diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro.

(3) V zájmu zlepšení zdraví a bezpečnosti
zdravotnických pracovníků, pacientů,
uživatelů a manipulujícího personálu, 
zejména v rámci eliminace odpadních 
látek, by měly být výrazně posíleny 
základní prvky stávajícího regulačního 
přístupu, jako je dohled nad oznámenými 
subjekty, klasifikace rizik, postupy 
posouzení shody, klinické důkazy, 
vigilance a dozor nad trhem, a zároveň by 
měla být zavedena ustanovení zajišťující 
transparentnost a sledovatelnost, pokud jde 
o diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pro zajištění odpovídající úrovně 
ochrany osob pracujících v blízkosti 
zařízení pro magnetickou rezonanci 
(MRI) v době, kdy je toto zařízení 
v provozu, je referenčním textem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 
o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví před expozicí 
zaměstnanců rizikům spojeným 
s fyzikálními činiteli 
(elektromagnetickými poli) (dvacátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 
odst. 1 směrnice 89/391/EHS)1.
______________
1Úř. věst. L ..., ..., s. ... (dosud 
nezveřejněno v Úředním věstníku).
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro 
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 
měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke 
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku a řízení zásob nemocnic.

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro 
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 
měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke 
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování 
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku, politiku eliminace odpadních 
látek a řízení zásob nemocnic.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Transparentnost a lepší informace jsou 
nezbytné k tomu, aby mohli pacienti a
zdravotničtí pracovníci přijímat 
informovaná rozhodnutí, aby se zajistil 
solidní základ pro rozhodování v oblasti 
regulace a aby se vybudovala důvěra v 
regulační systém.

(28) Transparentnost a lepší informace jsou 
nezbytné k tomu, aby mohli pacienti,
zdravotničtí pracovníci a všechny ostatní 
dotčené osoby přijímat informovaná 
rozhodnutí, aby se zajistil solidní základ 
pro rozhodování v oblasti regulace a aby se 
vybudovala důvěra v regulační systém.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Jedním klíčovým aspektem je 
vytvoření centrální databáze, která by měla 
integrovat různé elektronické systémy, se 
systémem UDI jako její integrální součástí, 
ke shromažďování a zpracovávání 
informací týkajících se diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro na trhu 
a příslušných hospodářských subjektů, 
certifikátů, intervenčních studií klinické 
funkce a dalších studií klinické funkce 
zahrnujících rizika pro subjekty studie, 
vigilance a dozoru nad trhem. Cílem 
takové databáze je zvýšit celkovou 
transparentnost, zefektivnit a usnadnit tok 
informací mezi hospodářskými subjekty, 
oznámenými subjekty nebo zadavateli a 
členskými státy, jakož i mezi samotnými 
členskými státy a mezi členskými státy a 
Komisí, aby se zabránilo vícenásobným 
požadavkům na ohlašování a posílila se 
koordinace mezi členskými státy. Toto lze 
v rámci vnitřního trhu účinně zajistit pouze 
na úrovni Unie, a Komise by proto měla 
dále rozvíjet a spravovat Evropskou 
databanku zdravotnických prostředků
(Eudamed) zřízenou rozhodnutím Komise 
2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010 o 
Evropské databance zdravotnických 
prostředků.

(29) Jedním klíčovým aspektem je 
vytvoření centrální databáze, která by měla 
integrovat různé elektronické systémy, se 
systémem UDI jako její integrální součástí, 
ke shromažďování a zpracovávání 
informací týkajících se diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro na trhu 
a příslušných hospodářských subjektů, 
certifikátů, intervenčních studií klinické 
funkce a dalších studií klinické funkce 
zahrnujících rizika pro subjekty studie, 
vigilance a dozoru nad trhem. Cílem 
takové databáze je zvýšit celkovou 
transparentnost, zefektivnit a usnadnit tok 
informací mezi hospodářskými subjekty, 
oznámenými subjekty nebo zadavateli a 
členskými státy, jakož i mezi samotnými 
členskými státy a mezi členskými státy a 
Komisí, aby se zabránilo vícenásobným 
požadavkům na ohlašování a posílila se 
koordinace mezi členskými státy. Díky této 
databázi bude rovněž možno zajistit 
sledovatelnost darovaného zdravotnického 
materiálu nebo jeho vývozu mimo Unii. 
Toto lze v rámci vnitřního trhu účinně 
zajistit pouze na úrovni Unie, a Komise by 
proto měla dále rozvíjet a spravovat 
Evropskou databanku zdravotnických 
prostředků (Eudamed) zřízenou 
rozhodnutím Komise 2010/227/EU ze dne 
19. dubna 2010 o Evropské databance 
zdravotnických prostředků.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48



AD\942289CS.doc 9/13 PE506.246v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) V zájmu lepší ochrany zdraví a 
bezpečnosti, pokud jde o prostředky na 
trhu, by měl být systém vigilance pro 
diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro zefektivněn tím, že se vytvoří ústřední 
portál na úrovni Unie pro ohlašování 
závažných nežádoucích příhod a 
bezpečnostních nápravných opatření 
v terénu.

(48) V zájmu lepší ochrany zdraví 
a bezpečnosti, pokud jde o prostředky na 
trhu, by měl být systém vigilance pro 
diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro zefektivněn tím, že se vytvoří ústřední 
portál na úrovni Unie umožňující 
ohlašovat v Evropě a mimo Unii závažné 
nežádoucí příhody a bezpečnostní 
nápravná opatření v terénu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by 
měli být zmocněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody na 
vnitrostátní úrovni s využitím 
harmonizovaných formátů. Příslušné 
vnitrostátní orgány by měly informovat 
výrobce a sdílet informace s orgány na 
stejné úrovni, potvrdí-li se, že došlo k 
závažné nežádoucí příhodě, aby se 
minimalizoval opakovaný výskyt takových 
nežádoucích příhod.

(49) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by 
měli být zmocněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody, 
které by mohly ovlivnit bezpečnost 
pacientů, zdravotnických pracovníků nebo 
jiných osob, na vnitrostátní úrovni 
s využitím harmonizovaných formátů.
Příslušné vnitrostátní orgány by měly 
informovat výrobce a sdílet informace s 
orgány na stejné úrovni, potvrdí-li se, že 
došlo k závažné nežádoucí příhodě, aby se 
minimalizoval opakovaný výskyt takových 
nežádoucích příhod.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

55) „oznámením o bezpečnosti v terénu“ se 
rozumí sdělení zaslané výrobcem 
uživatelům nebo spotřebitelům v 

55) „oznámením o bezpečnosti v terénu“ se 
rozumí sdělení zaslané výrobcem 
uživatelům, osobám manipulujícím 
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souvislosti s bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu;

s odpadními látkami nebo spotřebitelům 
v souvislosti s bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S ohledem na technický pokrok a 
veškeré informace, které se naskytnou k 
dispozici v průběhu činností vigilance a 
dozoru nad trhem popsaných v článcích 59 
až 73, má Komise pravomoc přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 85, pokud jde o následující:

4. S ohledem na technický pokrok a 
veškeré informace, které se naskytnou k 
dispozici v průběhu činností vigilance a 
dozoru nad trhem popsaných v článcích 59 
až 73, má Komise po konzultaci 
s příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně sdružení zdravotnických 
pracovníků a svazů výrobců, pravomoc 
přijmout akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 85, pokud jde o 
následující:

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V rámci postupu kontroly se zohlední 
stanoviska příslušných zúčastněných 
stran, včetně pacientů, sdružení 
zdravotnických pracovníků a svazů 
výrobců.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádí se etický přezkum. Komise 
usnadní koordinaci mezi zúčastněnými 
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stranami, sdílení osvědčených postupů 
a vypracování měřítek kvality pro etický 
přezkum v celé Unii.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy mezi sebou koordinují 
rozvoj standardizovaných internetových 
strukturovaných formulářů pro hlášení 
závažných nežádoucích příhod ze strany 
zdravotnických pracovníků, uživatelů nebo 
pacientů.

Členské státy mezi sebou koordinují rozvoj 
standardizovaných internetových 
strukturovaných formulářů pro hlášení 
závažných nežádoucích příhod ze strany 
zdravotnických pracovníků, uživatelů nebo 
pacientů. Členské státy nicméně zachovají 
i jiné formáty pro ohlašování podezření 
na závažné nežádoucí příhody příslušným 
vnitrostátním orgánům.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy podniknou nezbytné kroky 
k zajištění, aby veškeré informace týkající 
se závažné nežádoucí příhody, k níž došlo 
na jejich území, nebo bezpečnostního 
nápravného opatření v terénu, které bylo 
nebo má být na jejich území provedeno, 
které jsou jim sděleny v souladu s článkem 
59, byly na vnitrostátní úrovni centrálně 
zhodnoceny jejich příslušným orgánem, 
pokud možno společně s výrobcem.

1. Členské státy podniknou nezbytné kroky 
k zajištění, aby veškeré informace týkající 
se závažné nežádoucí příhody, k níž došlo 
na jejich území, nebo bezpečnostního 
nápravného opatření v terénu, které bylo 
nebo má být na jejich území provedeno, 
které jsou jim sděleny v souladu s článkem 
59, byly na vnitrostátní úrovni centrálně 
zhodnoceny jejich příslušným orgánem, 
pokud možno společně s výrobcem.
Příslušný orgán zohlední stanoviska všech 
dotčených zúčastněných stran, včetně 
pacientů a sdružení zdravotnických 
pracovníků a svazů výrobců.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha 1 – část III – bod 17 – bod 17.3 – bod 17.3.2 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) Návod k použití musí být srozumitelný 
i pro laické uživatele a musí být 
přezkoumán příslušnými zúčastněnými 
stranami, včetně pacientů a sdružení 
zdravotních pracovníků a svazů výrobců.
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