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Pozměňovací návrh 9
Philippe Boulland

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 zdravotnických pracovníků, 
pacientů, uživatelů i 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, toto
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Aby se zajistila odpovídající úroveň 
ochrany osob pracujících v blízkosti 
zařízení pro magnetickou rezonanci 
(MRI) v době, kdy je toto zařízení 
v provozu, je třeba uvést odkaz na 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
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.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Philippe Boulland

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 

(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 
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v regulační systém. vybudovala důvěra v regulační systém.

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Philippe Boulland

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 EU.
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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

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 EU závažné 
nežádoucí příhody a bezpečnostní 
nápravná opatření v terénu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Philippe Boulland

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 souvislosti s bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu;

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
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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:

Or. cs

Pozměňovací návrh 18
Milan Cabrnoch

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.

Or. cs

Pozměňovací návrh 19
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podniknou nezbytné kroky 
k zajištění, aby veškeré informace týkající 

Členské státy podniknou nezbytné kroky 
k zajištění, aby veškeré informace týkající 
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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.

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, sdružení zdravotnických 
pracovníků a svazů výrobců.

Or. cs

Pozměňovací návrh 20
Milan Cabrnoch

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, sdružení 
zdravotních pracovníků a svazů výrobců.

Or. cs


