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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 26. septembra 2012 sprejela sveženj o inovacijah v zdravstvu, ki vključuje 
sporočilo z naslovom „Varni, učinkoviti in inovativni medicinski pripomočki ter in vitro
diagnostični medicinski pripomočki v korist pacientov, potrošnikov in zdravstvenih 
delavcev“, predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih ter 
predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkih. Cilj teh predlogov je posodobiti veljavno evropsko zakonodajo glede na 
tehnološki in znanstveni napredek, pa tudi obravnavati nedavno izpostavljene pomisleke 
glede nekaterih vidikov varnosti pacientov. 

S predlogom Uredbe o medicinskih pripomočkih, ki bo nadomestila Direktivo 90/385/EGS o 
aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev in Direktivo 93/42/EGS o medicinskih 
pripomočkih, naj bi zakonsko uredili standarde varnosti, kakovosti in učinkovitosti 
medicinskih pripomočkov, ki se lahko dajejo na trg v Evropski uniji. 

Po predlagani zakonodaji mora biti več sto tisoč različnih vrst medicinskih pripomočkov, ki 
so trenutno na trgu v Evropski uniji in zajemajo vse od samolepilnih obližev, brizgalk, 
katetrov in posebnih pripomočkov za zbiranje vzorcev krvi do naprednih vsadkov in sistemov 
za ohranjanje življenjskih funkcij, varnih ne le za paciente, ampak tudi za zdravstvene 
delavce, ki pripomočke uporabljajo ali kako drugače ravnajo z njimi, in nestrokovne osebe, ki 
pridejo v stik z njimi. 

Kot je navedeno v uvodni izjavi 71 predloga, je cilj te uredbe zagotoviti visoke standarde 
kakovosti in varnosti medicinskih pripomočkov, ki omogočajo visoko raven varovanja 
zdravja ter varnosti pacientov, uporabnikov in drugih oseb. Izraz „uporabnik“ je v sedanjem 
predlogu opredeljen kot „vsak zdravstveni delavec ali nestrokovna oseba, ki uporablja 
pripomoček“, pri čemer Uredba priznava, da so uporabniki bistveni za zagotavljanje varnega 
zdravja pacientom. Medicinske pripomočke uporabljajo zlasti zdravstveni delavci v 
bolnišnicah, uporabljajo pa se tudi v drugih okoljih, vključno z domovi za dolgoročno oskrbo, 
domovi pacientov in zapori. Ogroženi so predvsem zdravstveni delavci, ki uporabljajo 
izdelke, pomožni delavci (kot je osebje v pralnici, osebje za čiščenje in osebje za odvoz smeti) 
ter pacienti in širša javnost. Varni medicinski pripomočki zato neposredno prispevajo k 
delovnim pogojem in zagotavljanju čim bolj varnega delovnega okolja. 

Glavni cilj Uredbe sta „zdravje in varnost“. V tem kontekstu predlog v Prilogi I vključuje 
splošne zahteve glede varnosti in učinkovitosti medicinskih pripomočkov. V točki 8 Priloge I 
je izrecno navedeno, da so „pripomočki in proizvodni postopki [...] načrtovani tako, da 
odpravijo ali čim bolj zmanjšajo tveganje za okužbo pacientov, uporabnikov in po potrebi 
drugih oseb“. V točki 11 te priloge je poudarjeno, da morajo pripomočki preprečevati 
tveganje za poškodbe pacientov, uporabnikov in drugih oseb.

Razmerje med varnimi in visokokakovostnimi medicinskimi pripomočki ter krovnim ciljem 
zagotavljanja zdravja in varnosti uporabnikov, pacientov in drugih oseb omogoča sinergijo 
med predlagano uredbo in veljavno zakonodajo EU o varnosti pri delu. Uredba se mora zato 
izrecno sklicevati na zakonodajo, ki zagotavlja visoko stopnjo varnosti za uporabnike v 
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zdravstvenih ustanovah, ter upoštevati značilnosti zasnove in delovanja medicinskih 
pripomočkov, navedene v ustreznih direktivah EU o varnosti pri delu. To velja zlasti za 
Direktivo 2010/32/EU o preprečevanju ostrih poškodb v bolnišnicah in zdravstvenem 
sektorju, katere cilj je izboljšati varnost pri delu na podlagi okvirnega sporazuma med 
socialnimi partnerji na ravni EU, ki priznava potrebo po zagotavljanju medicinskih 
pripomočkov z vgrajenimi varnostno zasnovanimi zaščitnimi mehanizmi, da se omeji 
tveganje za poškodbe in okužbe zaradi ostrih medicinskih pripomočkov. Zato je povsem 
smiselno, da se takšna določba prizna tudi v uredbi o splošnih zahtevah glede varnosti in 
učinkovitosti medicinskih pripomočkov.

Ogroženo ni le najbolj izpostavljeno zdravstveno osebje, kot so medicinske sestre in 
zdravniki, ampak tudi negovalci v ambulantah in alternativnih zdravstvenih ustanovah, 
laboratorijski uslužbenci in podporni delavci, kot so čistilci, osebje v pralnici, osebje v 
zaporih itd. 

Zdravstvene ustanove morajo svojim zaposlenim zagotoviti potrebno usposabljanje za 
pravilno uporabo medicinskih pripomočkov, orodij in praks, kar pomaga zmanjševati 
poškodbe z injekcijskimi iglami, prenos okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, in druge 
škodljive učinke, da se zagotovi varna uporaba nove medicinske tehnologije in kirurških 
tehnik. 

Vsem zdravstvenim delavcem je treba zagotoviti tudi ustrezno varnost s cepljenjem, 
preventivo po izpostavitvi, rednimi diagnostičnimi pregledi, zagotavljanjem osebne varovalne 
opreme in uporabo medicinske tehnologije, ki zmanjšuje izpostavljenost okužbam, ki se 
prenašajo s krvjo. 

Predlogi iz tega osnutka mnenja upoštevajo predhodno delo Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve ter njegove resolucije, ki so bile sprejete, da se zagotovi varnost delavcev v 
zdravstvu, in sicer:

• resolucijo Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2011 o vmesnem pregledu 
evropske strategije 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu,

• resolucijo Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2010 o predlogu direktive Sveta 
o izvajanju okvirnega sporazuma o preprečevanju ostrih poškodb v bolnišnicah in 
zdravstvenem sektorju, ki sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU,

• resolucijo Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2008 o zdravju in varnosti pri 
delu, 

• resolucijo Evropskega parlamenta s priporočili Komisiji z dne 6. julija 2006 o zaščiti 
evropskih zdravstvenih delavcev pred krvno prenosljivimi infekcijami, ki jih povzročajo 
injekcijske igle.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj te uredbe je zagotoviti delovanje 
notranjega trga za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke, izhodišče za njeno 
pripravo pa je visoka raven varovanja 
zdravja. Hkrati ta uredba določa visoke 
standarde kakovosti in varnosti 
pripomočkov zaradi zagotavljanja skupnih 
potreb po varnosti za navedene izdelke.
Oba cilja, ki se ju bo poskušalo doseči 
hkrati, sta neločljivo povezana in nobeden 
od njiju ni drugotnega pomena. V zvezi s
členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ta uredba usklajuje pravila za dajanje 
na trg Unije in v uporabo in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov in 
njihovih dodatkov, za katere se bo lahko 
uporabljalo načelo prostega pretoka blaga.
V zvezi s členom 168(4)(c) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ta uredba določa 
visoke standarde kakovosti in varnosti 
navedenih pripomočkov tudi z 
zagotavljanjem, da so podatki, pridobljeni 
v študijah klinične učinkovitosti, zanesljivi 
in ponovljivi, ter da je varnost 
udeležencev, ki sodelujejo v študijah 
klinične učinkovitosti, zaščitena.

(2) Cilj te uredbe je zagotoviti delovanje 
notranjega trga za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke, izhodišče za njeno 
pripravo pa je visoka raven varovanja 
zdravja pacientov, uporabnikov in 
izvajalcev. Hkrati ta uredba določa visoke 
standarde kakovosti in varnosti 
pripomočkov zaradi zagotavljanja skupnih 
potreb po varnosti za navedene izdelke.
Oba cilja, ki se ju bo poskušalo doseči 
hkrati, sta neločljivo povezana in nobeden
od njiju ni drugotnega pomena. V zvezi s 
členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ta uredba usklajuje pravila za dajanje 
na trg Unije in v uporabo in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov in 
njihovih dodatkov, za katere se bo lahko 
uporabljalo načelo prostega pretoka blaga.
V zvezi s členom 168(4)(c) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ta uredba določa 
visoke standarde kakovosti in varnosti 
navedenih pripomočkov tudi z 
zagotavljanjem, da so podatki, pridobljeni 
v študijah klinične učinkovitosti, zanesljivi 
in ponovljivi, ter da je varnost 
udeležencev, ki sodelujejo v študijah 
klinične učinkovitosti, zaščitena.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ključne elemente obstoječega 
regulativnega pristopa, kot so nadzor 
priglašenih organov, razvrščanje v razred 
tveganja, postopki ugotavljanja skladnosti,
klinični dokazi, vigilanca in nadzor trga, bi 
bilo treba bistveno okrepiti, za izboljšanje 
ravni zdravja in varnosti pa bi bilo treba 
opredeliti določbe, ki bi zagotovile 
preglednost in sledljivost in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov.

(3) Ključne elemente obstoječega 
regulativnega pristopa, kot so nadzor 
priglašenih organov, postopki ugotavljanja 
skladnosti, klinične raziskave in klinično 
ocenjevanje, vigilanca in nadzor trga, bi 
bilo treba bistveno okrepiti, za izboljšanje 
ravni zdravja in varnosti zdravstvenih 
delavcev, pacientov, uporabnikov in 
izvajalcev, zlasti v verigi odstranjevanja 
odpadkov, pa bi bilo treba opredeliti 
določbe, ki bi zagotovile preglednost in 
sledljivost in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Da bi zagotovili ustrezno varovanje 
ljudi, ki delajo v bližini delujoče opreme 
za magnetnoresonančno slikanje, bi se 
bilo treba sklicevati na Direktivo 
2013/35/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 o minimalnih 
zdravstvenih in varnostnih zahtevah v 
zvezi z izpostavljenostjo delavcev 
tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih 
dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) 
(XX. posebna direktiva v smislu člena 
16(1) Direktive 89/391/EGS)1.
______________
1 UL L ..., ..., str. ... (še ni objavljeno UL).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Sledljivost in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov na podlagi 
sistema enotne identifikacije pripomočka
(EIP), ki temelji na mednarodnih 
smernicah, bi morala zaradi izboljšanega 
poročanja o zapletih, usmerjenih 
varnostnih popravljalnih ukrepov in 
boljšega nadzora s strani pristojnih organov 
bistveno povečati njihovo varnost po 
dajanju na trg. Prispevati bi morala tudi k 
zmanjšanju zdravstvenih napak ter boju 
proti ponarejenim pripomočkom. Uporaba 
tega sistema bi morala izboljšati tudi 
nakupno politiko in sistem upravljanja 
zalog bolnišnic.

(27) Sledljivost in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov na podlagi 
sistema enotne identifikacije pripomočka
(EIP), ki temelji na mednarodnih 
smernicah, bi morala zaradi izboljšanega 
poročanja o zapletih, usmerjenih 
varnostnih popravljalnih ukrepov in 
boljšega nadzora s strani pristojnih organov 
bistveno povečati njihovo varnost po 
dajanju na trg. Prispevati bi morala tudi k 
zmanjšanju zdravstvenih napak ter boju 
proti ponarejenim pripomočkom. Uporaba 
tega sistema bi morala izboljšati tudi 
nakupno politiko, politiko odstranjevanja 
odpadkov in sistem upravljanja zalog 
bolnišnic.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Preglednost in boljše informacije so 
bistvenega pomena, da lahko pacienti in 
zdravstveni delavci sprejmejo ozaveščene 
odločitve, zagotavljajo trdno podlago za 
sprejemanje regulativnih odločitev in 
krepijo zaupanje v regulativni sistem.

(28) Preglednost in boljše informacije so 
bistvenega pomena, da lahko pacienti in 
zdravstveni delavci, pa tudi drugi,
sprejmejo ozaveščene odločitve, 
zagotavljajo trdno podlago za sprejemanje 
regulativnih odločitev in krepijo zaupanje v 
regulativni sistem.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Eden od ključnih vidikov je 
vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke, 

(29) Eden od ključnih vidikov je 
vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke, 
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ki bi morala združevati različne 
elektronske sisteme s sistemom enotne 
identifikacije pripomočkov kot njenim 
sestavni delom, za zbiranje in obdelavo 
informacij o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih na trgu, zadevnih 
gospodarskih subjektih, certifikatih, 
intervencijskih in drugih študijah klinične 
učinkovitosti, ki vključujejo tveganja za 
udeležence študije, vigilanci in nadzoru 
trga. Namen podatkovne zbirke je povečati 
splošno preglednost ter racionalizirati in 
olajšati pretok informacij med 
gospodarskimi subjekti, priglašenimi 
organi ali sponzorji in državami članicami, 
med državami članicami ter med njimi in 
Komisijo, da bi se izognili podvajanju 
zahtev za poročanje in izboljšali 
usklajevanje med državami članicami. Ker 
se v okviru notranjega trga to lahko 
učinkovito zagotovi samo na ravni Unije, 
bi morala Komisija še naprej razvijati in 
upravljati evropsko banko podatkov za 
medicinske pripomočke (Eudamed) z 
nadaljnjim razvojem banke podatkov, ki je 
bila ustanovljena s Sklepom
Komisije 2010/227/EU z dne 
19. aprila 2010 o evropski banki podatkov 
za medicinske pripomočke.

ki bi morala združevati različne 
elektronske sisteme s sistemom enotne 
identifikacije pripomočkov kot njenim 
sestavni delom, za zbiranje in obdelavo 
informacij o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih na trgu, zadevnih 
gospodarskih subjektih, certifikatih, 
intervencijskih in drugih študijah klinične 
učinkovitosti, ki vključujejo tveganja za 
udeležence študije, vigilanci in nadzoru 
trga. Namen podatkovne zbirke je povečati 
splošno preglednost ter racionalizirati in 
olajšati pretok informacij med 
gospodarskimi subjekti, priglašenimi 
organi ali sponzorji in državami članicami, 
med državami članicami ter med njimi in 
Komisijo, da bi se izognili podvajanju 
zahtev za poročanje in izboljšali 
usklajevanje med državami članicami.
Omogočila bo tudi zagotovitev sledljivosti 
darovanja ali izvoza medicinske opreme 
zunaj Unije. Ker se v okviru notranjega 
trga to lahko učinkovito zagotovi samo na 
ravni Unije, bi morala Komisija še naprej 
razvijati in upravljati evropsko banko 
podatkov za medicinske pripomočke
(Eudamed) z nadaljnjim razvojem banke 
podatkov, ki je bila ustanovljena s Sklepom
Komisije 2010/227/EU z dne 
19. aprila 2010 o evropski banki podatkov 
za medicinske pripomočke.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Za boljše varovanje zdravja in 
varnosti v zvezi s pripomočki na trgu bi 
bilo treba z vzpostavitvijo osrednjega 
portala na ravni Unije za poročanje o 
resnih zapletih in varnostnih popravljalnih 
ukrepih izboljšati učinkovitost sistema 
vigilance in vitro diagnostičnih 

(48) Za boljše varovanje zdravja in 
varnosti v zvezi s pripomočki na trgu bi 
bilo treba z vzpostavitvijo osrednjega 
portala na ravni Unije za poročanje o 
resnih zapletih in varnostnih popravljalnih 
ukrepih v Uniji in zunaj nje izboljšati 
učinkovitost sistema vigilance in vitro 
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medicinskih pripomočkov. diagnostičnih medicinskih pripomočkov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Zdravstveni delavci in pacienti bi 
morali imeti možnost, da sporočajo sume
na resne zaplete na nacionalni ravni v 
harmonizirani obliki. Pristojni nacionalni 
organi bi morali proizvajalce in druge 
pristojne nacionalne organe obvestiti, ko 
potrdijo pojav resnega zapleta, da se 
zmanjša verjetnost ponovitve takih 
zapletov.

(49) Zdravstveni delavci in pacienti bi 
morali imeti možnost, da na nacionalni 
ravni v harmonizirani obliki sporočajo 
sume na resne zaplete, ki vplivajo na 
varnost pacientov, zdravstvenih delavcev 
ali drugih oseb. Pristojni nacionalni organi 
bi morali proizvajalce in druge pristojne 
nacionalne organe obvestiti, ko potrdijo 
pojav resnega zapleta, da se zmanjša 
verjetnost ponovitve takih zapletov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) „obvestilo o varnostnem 
popravljalnem ukrepu“ pomeni sporočilo, 
ki ga proizvajalec pošlje uporabnikom ali 
kupcem v zvezi z varnostnim 
popravljalnim ukrepom;

(55) „obvestilo o varnostnem 
popravljalnem ukrepu“ pomeni sporočilo, 
ki ga proizvajalec pošlje uporabnikom, 
odstranjevalcem odpadkov ali kupcem v 
zvezi z varnostnim popravljalnim 
ukrepom;

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je zaradi tehničnega napredka 
in vseh informacij, ki so na voljo v okviru 
vigilance in nadzora trga, opisanih v členih 
od 59 do 73, pooblaščena za sprejemanje 

4. Komisija je zaradi tehničnega napredka 
in vseh informacij, ki so na voljo v okviru 
vigilance in nadzora trga, opisanih v členih 
od 59 do 73, pooblaščena za sprejemanje 
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delegiranih aktov v skladu s členom 85 v 
zvezi z:

delegiranih aktov po posvetovanju z 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, 
vključno z zdravstvenimi organizacijami 
in združenji proizvajalcev, in v skladu s 
členom 85 v zvezi z:

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V celotnem procesu nadzora se 
upoštevajo stališča ustreznih 
zainteresiranih strani, vključno z 
organizacijami pacientov in zdravstvenih 
delavcev ter združenji proizvajalcev.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opravi se etična presoja. Komisija 
spodbuja usklajevanje med 
zainteresiranimi stranmi ter izmenjavo 
najboljših praks in razvoj standarda 
kakovosti za etično presojo v Uniji.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice se medsebojno usklajujejo 
glede oblikovanja standardnih spletnih 
strukturiranih obrazcev, ki jih za 
sporočanje resnih zapletov uporabijo 

Države članice se medsebojno usklajujejo 
glede oblikovanja standardnih spletnih 
strukturiranih obrazcev, ki jih za 
sporočanje resnih zapletov uporabijo 
zdravstveni delavci, uporabniki in pacienti. 
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zdravstveni delavci, uporabniki in pacienti. Vseeno pa države članice ohranijo še 
druge oblike, s katerimi nacionalnim 
pristojnim organom sporočajo sum na 
resne zaplete.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da njihov pristojni 
organ po možnosti skupaj s proizvajalcem 
na nacionalni ravni centralno oceni vse 
informacije o resnem zapletu, do katerega 
je prišlo na njihovem ozemlju, ali 
varnostnem popravljalnem ukrepu, ki je bil 
ali bo sprejet na njihovem ozemlju in o 
katerem so bile obveščene v skladu s 
členom 59.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da njihov pristojni 
organ po možnosti skupaj s proizvajalcem 
na nacionalni ravni centralno oceni vse 
informacije o resnem zapletu, do katerega 
je prišlo na njihovem ozemlju, ali 
varnostnem popravljalnem ukrepu, ki je bil 
ali bo sprejet na njihovem ozemlju in o 
katerem so bile obveščene v skladu s 
členom 59. Pristojni organ upošteva 
stališča vseh ustreznih zainteresiranih 
strani, vključno z organizacijami 
pacientov in zdravstvenih delavcev ter 
združenji proizvajalcev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga 1 – del III – točka 17 – točka 17.3 – točka 17.3.2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) Navodilo za uporabo je oblikovano 
tako, da je razumljivo nestrokovnim 
osebam; pregledajo ga predstavniki 
ustreznih zainteresiranih strani, vključno 
z organizacijami pacientov in 
zdravstvenih delavcev združenji 
proizvajalcev.
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