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Pozmeňujúci návrh 9
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Toto nariadenie má za cieľ zabezpečiť 
fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide 
o diagnostické zdravotnícke pomôcky in 
vitro, pričom vysokú úroveň ochrany 
zdravia si kladie za základnú prioritu. 
Zároveň sa týmto nariadením stanovujú 
vysoké normy kvality a bezpečnosti 
pomôcok s cieľom riešiť všeobecné 
bezpečnostné obavy v súvislosti s týmito 
výrobkami. Oba ciele sa v ňom sledujú 
súčasne, sú neoddeliteľne spojené, pričom 
jeden nie je podriadený druhému. Pokiaľ 
ide o článok 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, týmto nariadením sa 
harmonizujú pravidlá uvádzania 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro a ich príslušenstva do používania a na 
trh Únie, aby mohli požívať výhodu zásady 
voľného pohybu tovaru. Pokiaľ ide 
o článok 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, týmto 
nariadením sa stanovujú vysoké normy 
kvality a bezpečnosti pre uvedené 
pomôcky, pričom sa zároveň zabezpečuje 
okrem iného spoľahlivosť a robustnosť 
údajov získaných pri štúdiách klinického 
výkonu ako aj ochrana bezpečnosti 
účastníkov týchto štúdií klinického výkonu.

(2) Toto nariadenie má za cieľ zabezpečiť 
fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide 
o diagnostické zdravotnícke pomôcky in 
vitro, pričom jeho základnou prioritou je 
vysoká úroveň ochrany zdravia
zdravotníckych pracovníkov, pacientov, 
používateľov a personálu obsluhujúceho 
tieto pomôcky. Zároveň sa týmto 
nariadením stanovujú vysoké normy 
kvality a bezpečnosti pomôcok s cieľom 
riešiť všeobecné bezpečnostné otázky v 
súvislosti s týmito výrobkami. Oba ciele sa 
v ňom sledujú súčasne, sú neoddeliteľne 
spojené, pričom jeden nie je podriadený 
druhému. Pokiaľ ide o článok 114 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, týmto 
nariadením sa harmonizujú pravidlá 
uvádzania diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro a ich príslušenstva do 
funkcie a na trh Únie, aby mohli požívať 
výhodu zásady voľného pohybu tovaru. 
Pokiaľ ide o článok 168 ods. 4 písm. c) 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, týmto 
nariadením sa stanovujú vysoké normy 
kvality a bezpečnosti pre uvedené 
pomôcky, pričom sa zároveň zabezpečuje 
okrem iného spoľahlivosť a robustnosť 
údajov získaných pri klinických štúdiách, 
ako aj ochrana bezpečnosti účastníkov 
týchto klinických štúdií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Philippe Boulland
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Mali by byť významne posilnené 
kľúčové prvky existujúceho regulačného 
prístupu, napr. dozor nad notifikovanými 
subjektmi, klasifikácia rizika, postupy 
posudzovania zhody, klinické dôkazy, 
vigilancia a dohľad nad trhom, a zároveň 
zavedené ustanovenia na zabezpečenie 
transparentnosti a vysledovateľnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro v snahe zvýšiť úroveň zdravia a 
bezpečnosti.

(3) Mali by byť významne posilnené 
kľúčové prvky existujúceho regulačného 
prístupu, napr. dozor nad notifikovanými 
subjektmi, klasifikácia rizika, postupy 
posudzovania zhody, klinické dôkazy, 
vigilancia a dohľad nad trhom, a zároveň 
zavedené ustanovenia na zabezpečenie 
transparentnosti a vysledovateľnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro v snahe zvýšiť úroveň zdravia a 
bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov, 
pacientov, používateľov a personálu 
obsluhujúceho tieto pomôcky, najmä 
pokiaľ ide o elimináciu odpadu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Aby bola zabezpečená primeraná 
úroveň ochrany osôb pracujúcich v
blízkosti zariadení zobrazovacej 
magnetickej rezonancie (MRI) v čase, 
keď je toto zariadenie v prevádzke, je 
potrebné uviesť odkaz na smernicu
Európskeho parlamentu a Rady o 
minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách 
týkajúcich sa vystavenia pracovníkov 
rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
činidiel (elektromagnetické polia) 
(dvadsiata individuálna smernica v zmysle
článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)1.
______________
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1 COM(2011)0348.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 
výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc.

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 
výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku, 
elimináciu odpadov a zásobovanie 
nemocníc.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Transparentnosť a lepšia 
informovanosť sú silnou zbraňou pacientov 
i zdravotníckych pracovníkov a umožňujú 

(28) Transparentnosť a lepšia 
informovanosť sú silnou zbraňou pacientov 
i zdravotníckych pracovníkov, ako aj
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im prijímať informované rozhodnutia, 
poskytovať podložené argumenty v 
rozhodovacom procese regulácie a budovať 
dôveru v regulačný systém.

všetkých ostatných dotknutých osôb
a umožňujú im prijímať informované 
rozhodnutia, poskytovať podložené 
argumenty v rozhodovacom procese 
regulácie a budovať dôveru v regulačný 
systém.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Jedným z kľúčových aspektov je 
vytvorenie centrálnej databázy, ktorá by 
mala do seba zakomponovať odlišné 
elektronické systémy (unikátna 
identifikácia pomôcky je jej integrálnou 
súčasťou) a zhromažďovať a spracúvať 
informácie týkajúce sa diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro na trhu 
a príslušných hospodárskych subjektov, 
certifikátov, intervenčných štúdií 
klinického výkonu a iných štúdií klinického 
výkonu, v rámci ktorých účastníci 
podstupujú riziko, vigilancie a dohľadu nad 
trhom. Cieľom databázy je posilniť 
celkovú transparentnosť, zjednodušiť 
a uľahčiť tok informácií medzi 
hospodárskymi subjektmi, notifikovanými 
subjektmi či zadávateľmi a členskými 
štátmi, ako aj medzi samotnými členskými 
štátmi a pri komunikácii s Komisiou, ďalej 
zabrániť duplicitným ohlasovacím 
požiadavkám a posilniť koordináciu medzi 
členskými štátmi. Na vnútornom trhu 
možno uvedené účinne dosiahnuť iba na 
úrovni Únie a Komisia by preto mala ďalej 
vyvíjať a riadiť Európsku databanku 
zdravotníckych pomôcok (Eudamed) 
ďalším vyvíjaním databanky zriadenej 
rozhodnutím Komisie 2010/227/EÚ z 19. 

(29) Jedným z kľúčových aspektov je 
vytvorenie centrálnej databázy, ktorá by 
mala do seba zakomponovať odlišné 
elektronické systémy (unikátna 
identifikácia pomôcky je jej integrálnou 
súčasťou) a zhromažďovať a spracúvať 
informácie týkajúce sa diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro na trhu 
a príslušných hospodárskych subjektov, 
certifikátov, intervenčných klinických 
štúdií a iných klinických štúdií, v rámci 
ktorých účastníci podstupujú riziko, 
vigilancie a dohľadu nad trhom. Cieľom 
databázy je posilniť celkovú 
transparentnosť, zjednodušiť a uľahčiť tok 
informácií medzi hospodárskymi 
subjektmi, notifikovanými subjektmi či 
zadávateľmi a členskými štátmi, ako aj 
medzi samotnými členskými štátmi a pri 
komunikácii s Komisiou, ďalej zabrániť 
duplicitným ohlasovacím požiadavkám a 
posilniť koordináciu medzi členskými 
štátmi. Táto databáza umožní zabezpečiť
aj vysledovateľnosť darovaného
zdravotníckeho materiálu alebo jeho 
vývozu mimo Úniu. Na vnútornom trhu to
možno účinne dosiahnuť iba na úrovni 
Únie, a Komisia by preto mala ďalej 
vyvíjať a riadiť Európsku databanku 
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apríla 2010 o Európskej databanke 
zdravotníckych pomôcok.

zdravotníckych pomôcok (Eudamed) 
zriadenú rozhodnutím Komisie 
2010/227/EÚ z 19. apríla 2010 o Európskej 
databanke zdravotníckych pomôcok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) V záujme lepšej ochrany zdravia 
a bezpečnosti v súvislosti s pomôckami na 
trhu, systém vigilancie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro by mal 
byť účinnejší po vytvorení centrálneho 
portálu na úrovni Únie, kde by sa hlásili 
závažné nehody a bezpečnostné nápravné 
opatrenia.

(48) V záujme lepšej ochrany zdravia 
a bezpečnosti v súvislosti s pomôckami na 
trhu by mal byť systém vigilancie, pokiaľ 
ide o diagnostické zdravotnícke pomôcky 
in vitro, účinnejší po vytvorení centrálneho 
portálu na úrovni Únie, kde by sa v Európe 
a mimo Únie hlásili závažné nehody a 
bezpečnostné nápravné opatrenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Článok 2 – pododsek 1 – bod 1 – bod 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) „bezpečnostný oznam“ je oznámenie 
poslané výrobcom používateľom alebo 
spotrebiteľom vo vzťahu k 
bezpečnostnému nápravnému opatreniu;

(55) „bezpečnostný oznam“ je oznámenie 
poslané výrobcom používateľom, 
personálu manipulujúcemu s odpadom
alebo spotrebiteľom vo vzťahu k 
bezpečnostnému nápravnému opatreniu;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 17
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vzhľadom na technický pokrok a všetky 
informácie, ktoré sa sprístupňujú 
v priebehu činností spojených s vigilanciou 
a dohľadom nad trhom opísaných 
v článkoch 59 až 73, je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 85, pokiaľ ide o:

4. Vzhľadom na technický pokrok a všetky 
informácie, ktoré sa sprístupňujú 
v priebehu činností spojených s vigilanciou 
a dohľadom nad trhom opísaných 
v článkoch 59 až 73, je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 85 po konzultácii s
príslušnými zainteresovanými stranami, 
najmä združeniami zdravotníckeho 
personálu a zväzmi výrobcov, pokiaľ ide o:

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 18
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Odsek 42 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) V rámci postupu kontroly sa
zohľadnia stanoviská príslušných 
zainteresovaných strán vrátane pacientov, 
združení zdravotníckych pracovníkov a
zväzov výrobcov.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 19
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 2



AM\934291SK.doc 9/9 PE510.535v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby všetky 
informácie týkajúce sa závažnej nehody, 
ktorá nastala na ich území, alebo 
nápravného bezpečnostného opatrenia, 
ktoré sa prijalo alebo sa má prijať na ich 
území, a ktoré sa im oznamujú v súlade s 
článkom 59, boli na vnútroštátnej úrovni 
centrálne vyhodnotené príslušným 
orgánom, podľa možnosti spoločne s 
výrobcom.

Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby všetky 
informácie týkajúce sa závažnej nehody, 
ktorá nastala na ich území, alebo 
nápravného bezpečnostného opatrenia, 
ktoré sa prijalo alebo sa má prijať na ich 
území, a ktoré sa im oznamujú v súlade s 
článkom 59, boli na vnútroštátnej úrovni 
centrálne vyhodnotené príslušným 
orgánom, podľa možnosti spoločne s 
výrobcom. Príslušný orgán zohľadní
stanoviská všetkých dotknutých
zainteresovaných strán vrátane pacientov, 
združení zdravotníckych pracovníkov a
zväzov výrobcov.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 20
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 17 – bod 17.3.2.ia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) Návod na použitie musí byť
zrozumiteľný aj pre laikov a musia ho 
preskúmať príslušné zúčastnené strany 
vrátane pacientov, združení
zdravotníckych pracovníkov a zväzov
výrobcov.

Or. cs


