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Pozměňovací návrh 15
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem tohoto nařízení je zajistit 
fungování vnitřního trhu, pokud jde o 
zdravotnické prostředky, na základě 
vysoké úrovně ochrany zdraví. Současně 
toto nařízení stanoví vysoké standardy 
kvality a bezpečnosti zdravotnických 
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 SFEU, toto nařízení harmonizuje 
pravidla pro uvádění zdravotnických 
prostředků 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) 
SFEU, tohoto nařízení stanoví pro uvedené 
zdravotnické prostředky vysoké standardy 
kvality a bezpečnosti tím, že mimo jiné 
zajistí, aby údaje získané prostřednictvím 
klinických zkoušek byly spolehlivé a aby 
byla chráněna bezpečnost subjektů 
účastnících se těchto klinických zkoušek.

(2) Cílem tohoto nařízení je zajistit 
fungování vnitřního trhu, pokud jde o 
zdravotnické prostředky, na základě 
vysoké úrovně ochrany zdraví
zdravotnických pracovníků, pacientů, 
uživatelů i manipulujícího personálu.
Současně toto nařízení stanoví vysoké 
standardy kvality a bezpečnosti 
zdravotnických 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 SFEU, toto 
nařízení harmonizuje pravidla pro uvádění 
zdravotnických prostředků 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) SFEU, 
tohoto nařízení stanoví pro uvedené 
zdravotnické prostředky vysoké standardy 
kvality a bezpečnosti tím, že mimo jiné 
zajistí, aby údaje získané prostřednictvím 
klinických zkoušek byly spolehlivé a aby 
byla chráněna bezpečnost subjektů 
účastnících se těchto klinických zkoušek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Philippe Boulland
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

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, 
postupy posouzení shody, klinické zkoušky 
a klinické hodnocení, vigilance a dozor na
trhem, a zároveň by měla být zavedena 
ustanovení zajišťující transparentnost a 
sledovatelnost, pokud jde o prostředky.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Přetrvává vědecká nejistota ohledně 
rizik a přínosů nanomateriálů používaných 
pro zdravotnické prostředky. V zájmu 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, 
volného pohybu zboží a právní jistoty pro 
výrobce je nezbytné zavést jednotnou 
definici nanomateriálů na základě 
doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 
18. října 2011 o definici nanomateriálu s 
nezbytnou flexibilitou k přizpůsobení této 
definice vědeckému a technickému 
pokroku a následnému vývoji v oblasti 
regulace na úrovni Unie a na mezinárodní 
úrovni. Při navrhování a výrobě 
zdravotnických prostředků by měli být 
výrobci obzvláště obezřetní při používání 
nanočástic, které mohou být uvolněny do 

(13) Přetrvává vědecká nejistota ohledně 
rizik a přínosů nanomateriálů používaných 
pro zdravotnické prostředky. V zájmu 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, 
bezpečnosti zdravotnických pracovníků, 
manipulujícího personálu a pacientů, 
volného pohybu zboží a právní 
odpovědnosti a jistoty pro výrobce je 
nezbytné zavést jednotnou definici 
nanomateriálů na základě doporučení 
Komise 2011/696/EU ze dne 18. října 2011 
o definici nanomateriálu s nezbytnou 
flexibilitou k přizpůsobení této definice 
vědeckému a technickému pokroku a 
následnému vývoji v oblasti regulace na 
úrovni Unie a na mezinárodní úrovni. Při 
navrhování a výrobě zdravotnických 
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lidského těla, a uvedené prostředky by 
měly být podrobeny nejpřísnějšímu 
postupu posuzování shody.

prostředků by měli být výrobci obzvláště 
obezřetní při používání nanočástic, které 
mohou být uvolněny do lidského těla, a 
uvedené prostředky by měly být podrobeny 
nejpřísnějšímu postupu posuzování shody.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Toto nařízení obsahuje požadavky 
na vlastnosti návrhu, bezpečnosti a 
funkční způsobilosti zdravotnických 
prostředků, jejichž pomocí se má 
předcházet poraněním při práci, jak 
stanoví směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 
10. května 2010, kterou se provádí 
Rámcová dohoda o prevenci poranění 
ostrými předměty v nemocničním a 
zdravotnickém odvětví uzavřená mezi 
HOSPEEM a EPSU1. Je nutné vzít na 
vědomí, že tyto požadavky budou platit 
pouze ve zdravotnických zařízeních, která 
konkrétně uznává rámcová dohoda mezi 
HOSPEEM a EPSU, a že toto nařízení by 
mělo umožnit vedení samostatných 
jednání v jiných zařízeních, která nejsou 
zahrnuta ve zmíněné rámcové dohodě, 
například v zubních klinikách.
________________
1 Úř. věst. L 134, 1.6.2010, s. 66.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Philippe Boulland
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V zájmu uznání významné úlohy 
normalizace v oblasti zdravotnických 
prostředků by mělo být dodržování 
harmonizovaných norem stanovených v 
nařízení (EU) č. […/…] o evropské 
standardizaci pro výrobce prostředkem, jak 
prokázat shodu s obecnými požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost a dalšími 
právními požadavky, jako je řízení jakosti 
a rizik.

(19) V zájmu uznání významné úlohy 
normalizace a sledovatelnosti v oblasti 
zdravotnických prostředků by mělo být 
dodržování harmonizovaných norem 
stanovených v nařízení (EU) č. […/…] o 
evropské standardizaci pro výrobce 
prostředkem, jak prokázat shodu s 
obecnými požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost a dalšími právními 
požadavky, jako je řízení jakosti a rizik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) 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) (osmnáctá 
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 21
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pacientům, jimž byl implantován 
prostředek, by měly být o tomto 
implantovaném prostředku poskytnuty 
základní informace, které umožní jeho 
identifikaci a obsahují veškeré nezbytné 
výstrahy nebo předběžná opatření, která je 
třeba přijmout, kupříkladu označení, zda 
tento prostředek je či není kompatibilní s 
některými diagnostickými prostředky či se 
skenery používanými u bezpečnostních 
kontrol.

(32) Pacientům, jimž byl implantován 
prostředek, musí být o tomto 
implantovaném prostředku poskytnuty 
jasné a snadno přístupné základní 
informace, které umožní jeho identifikaci a 
obsahují veškeré nezbytné výstrahy nebo 
předběžná opatření, která je třeba přijmout, 
kupříkladu označení, zda tento prostředek 
je či není kompatibilní s některými 
diagnostickými prostředky či se skenery 
používanými u bezpečnostních kontrol.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) 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 zdravotnických 
prostředků na trhu a příslušných 
hospodářských subjektů, certifikátů, 
klinických zkoušek, 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 

(36) 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 zdravotnických 
prostředků na trhu a příslušných 
hospodářských subjektů, certifikátů, 
klinických zkoušek, 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 
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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.

zabránilo vícenásobným požadavkům na 
ohlašování a posílila se koordinace mezi 
členskými státy. Díky této databázi bude 
rovněž možno zajistit sledovatelnost darů 
nebo vývozu zdravotnického materiálu 
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

Pozměňovací návrh 23
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měli výrobci shrnout hlavní 
hlediska bezpečnosti a funkční způsobilosti 
prostředku a výsledek klinického 
hodnocení v dokumentu, který by měl být 
veřejně přístupný.

(39) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měli výrobci shrnout hlavní 
hlediska bezpečnosti a funkční způsobilosti 
prostředku a výsledek klinického 
hodnocení v dokumentu, který by měl být 
veřejně přístupný a snadno dostupný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Řádné fungování oznámených 
subjektů je zásadní pro zajištění vysoké 

(40) Řádné fungování oznámených 
subjektů je zásadní pro zajištění vysoké 
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úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti a 
důvěru občanů v systém. Jmenování a 
monitorování oznámených subjektů 
členskými státy podle podrobných a 
přísných kritérií by proto mělo být 
předmětem kontrol na úrovni Unie.

úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti 
zdravotnických pracovníků, pacientů, 
uživatelů a manipulujícího personálu, 
zejména v rámci likvidace odpadních 
látek, a důvěru občanů v systém.
Jmenování a monitorování oznámených 
subjektů členskými státy podle podrobných 
a přísných kritérií by proto mělo být 
předmětem kontrol na úrovni Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(52) V zájmu lepší ochrany zdraví 
zdravotnických pracovníků, pacientů, 
uživatelů a manipulujícího personálu, 
zejména v rámci likvidace odpadních 
látek, a bezpečnosti, pokud jde o 
prostředky na trhu, by měl být systém 
vigilance pro zdravotnické prostředky 
zefektivněn tím, že se vytvoří ústřední 
portál na úrovni Unie pro ohlašování 
závažných nežádoucích příhod a 
bezpečnostních nápravných opatření 
v terénu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by (53) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by 
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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.

měli být zmocněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody na 
vnitrostátní úrovni s využitím 
harmonizovaných formátů. Příslušné 
vnitrostátní orgány musí 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, a umožnit předávání 
těchto informací do zemí, kam směřuje 
darovaný či vyvážený zdravotnický 
materiál.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) 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.

(53) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by 
měli být zmocněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody, 
které ovlivňují bezpečnost pacientů, 
zdravotnických pracovníků, pečovatelů 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Mara Bizzotto
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) „nápravným opatřením“ se rozumí
přijaté opatření, které má odstranit příčinu
možné nebo skutečné neshody nebo jinou 
nežádoucí situaci;

(45) „nápravným opatřením“ se rozumí 
opatření, které má odstranit příčinu
neshod, a zabránit tak jejich 
opakovanému výskytu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) „nápravným opatřením“ se rozumí
přijaté opatření, které má odstranit příčinu
možné nebo skutečné neshody nebo jinou 
nežádoucí situaci;

(45) „nápravným opatřením“ se rozumí 
opatření, které má odstranit příčinu
neshod, a zabránit tak jejich 
opakovanému výskytu;

Or. en

Odůvodnění

Sladění s celosvětově uznávanou a uplatňovanou normou EN ISO 13485:2012 (zdravotnické 
prostředky – systémy řízení jakosti – požadavky pro regulační účely), která obsahuje definici 
„nápravného opatření“.

Pozměňovací návrh 30
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) „bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu“ se rozumí nápravné 
opatření přijaté výrobcem z technických či 

(46) bezpečnostní nápravné opatření
v terénu (FSCA): bezpečnostní nápravné 
opatření je opatření přijaté výrobcem, aby 
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lékařských důvodů, aby se zabránilo 
rizikům nebo se omezila rizika závažné 
nežádoucí příhody v souvislosti s
prostředkem dodaným na trh;

se snížilo nebezpečí úmrtí nebo závažného 
zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s
použitím zdravotnického prostředku;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) „bezpečnostním nápravným opatřením 
v terénu“ se rozumí nápravné opatření 
přijaté výrobcem z technických či 
lékařských důvodů, aby se zabránilo 
rizikům nebo se omezila rizika závažné 
nežádoucí příhody v souvislosti s
prostředkem dodaným na trh;

(46) „bezpečnostním nápravným opatřením 
v terénu“ se rozumí nápravné opatření 
přijaté výrobcem, aby se snížilo nebezpečí 
úmrtí nebo závažného zhoršení 
zdravotního stavu v souvislosti s použitím 
zdravotnického prostředku;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění jednotnosti a spojitosti by měla být přijata definice „bezpečnostního 
nápravného opatření v terénu“, kterou stanovila Pracovní skupina pro celosvětovou 
harmonizaci (GHTF).

Pozměňovací návrh 32
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) „oznámením o bezpečnosti v terénu“
se rozumí sdělení zaslané výrobcem 
uživatelům nebo spotřebitelům v 
souvislosti s bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu;

(47) „oznámení o bezpečnosti v terénu“: 
sdělení odeslané výrobcem nebo jeho 
zástupcem uživatelům prostředku v 
souvislosti s bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) „oznámením o bezpečnosti v terénu“ 
se rozumí sdělení zaslané výrobcem 
uživatelům nebo spotřebitelům v 
souvislosti s bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu;

(47) „oznámením o bezpečnosti v terénu“ 
se rozumí sdělení zaslané výrobcem 
uživatelům personálu manipulujícímu 
s odpadem nebo spotřebitelům v 
souvislosti s bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) „oznámením o bezpečnosti v terénu“ 
se rozumí sdělení zaslané výrobcem 
uživatelům nebo spotřebitelům v 
souvislosti s bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu;

(47) „oznámením o bezpečnosti v terénu“ 
se rozumí sdělení odeslané výrobcem nebo 
jeho zástupcem uživatelům prostředku v 
souvislosti s bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění jednotnosti a spojitosti by měla být přijata celosvětová, harmonizovaná
klasifikační definice (GHTF) „oznámení o bezpečnosti v terénu“ (GHTF/SG2/N57R8:2006 
definice).

Pozměňovací návrh 35
Marian Harkin
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise má pravomoc přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 za účelem změny nebo doplnění 
obecných požadavků na bezpečnost a 
funkční způsobilost stanovených v příloze 
I, včetně informací poskytnutých 
výrobcem, a to s ohledem na technický 
pokrok a určené uživatele nebo pacienty.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výše uvedený text by měl být vypuštěn, jelikož Komise smí právní text měnit či doplňovat 
pouze prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, které se týkají jiných než podstatných 
prvků. Požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost patří k nejpodstatnějším prvkům 
navrhovaného nařízení a neměly by se tedy měnit prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 36
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 za účelem změny nebo doplnění prvků 
v technické dokumentaci stanovených 
v příloze II s ohledem na technický 
pokrok.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Druhá část výše uvedeného článku by měla být vypuštěna, jelikož Komise smí právní text 
měnit či doplňovat pouze prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, které se týkají jiných 



AM\934293CS.doc 15/35 PE510.536v01-00

CS

než podstatných prvků. Prvky, které mají být součástí technické dokumentace, patří 
k nejpodstatnějším prvkům navrhovaného nařízení.

Pozměňovací návrh 37
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) že byl výrobcem proveden náležitý 
postup posouzení shody;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že byl výrobcem jmenován 
zplnomocněný zástupce v souladu s 
článkem 9;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) že výrobce vypracoval prohlášení EU o 
shodě a technickou dokumentaci;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) že je prostředek opatřen požadovaným 
označením shody CE;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) že je prostředek označen v souladu s 
tímto nařízením a že je k němu přiložen 
požadovaný návod k použití a EU 
prohlášení o shodě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) že byla případně výrobcem prostředku 
přidělena jedinečná identifikace v souladu 
s článkem 24.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvedou svoje jméno, 
registrovaný obchodní název nebo 
registrovanou obchodní značku a adresu 
svého registrovaného místa podnikání, na 
které je lze kontaktovat, jejich umístění 
může být uvedeno na prostředku či na 
jeho obale nebo v dokumentech, které 
jsou k prostředku přiloženy. Zajistí, aby 
informace na označení poskytnuté 
výrobcem nezakrývalo žádné další 
označení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dovozci, kteří mají přímou vazbu na výrobce, mají mít jiné povinnosti než dovozci, kteří 
pracují nezávisle: pro nezávislé dovozce by měla být vypuštěná část formulována specificky 
(viz čl. 11b odst. 2).

Pozměňovací návrh 44
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dovozci zajistí, aby byl jejich prostředek 
registrován v elektronickém systému 
v souladu s čl. 25 odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Dovozci, kteří mají přímou vazbu na výrobce, mají mít jiné povinnosti než dovozci, kteří 
pracují nezávisle: pro nezávislé dovozce by měla být vypuštěná část formulována specificky 
(viz čl. 11b odst. 3).

Pozměňovací návrh 45
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě potřeby s ohledem na rizika, 
která prostředek představuje, dovozci za 
účelem ochrany zdraví a bezpečnosti 
pacientů a uživatelů provedou zkoušky 
vzorků výrobků uvedených na trh, 
posoudí a zaevidují stížnosti, nevyhovující 
výrobky a případy stažení výrobku z trhu 
nebo z oběhu, a informují o takovém 
monitorování výrobce, zplnomocněného 
zástupce a distributory.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dovozci, kteří mají přímou vazbu na výrobce, mají mít jiné povinnosti než dovozci, kteří 
pracují nezávisle: pro nezávislé dovozce by měla být vypuštěná část formulována specificky 
(viz čl. 11b odst. 4).

Pozměňovací návrh 46
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 

vypouští se
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jeho zplnomocněného zástupce a případně 
přijmou nezbytné nápravné opatření k 
uvedení prostředku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu.
Jestliže prostředek představuje riziko, 
okamžitě informují příslušné orgány 
členského státu, ve kterém dodali 
prostředek na trh, a případně oznámený 
subjekt, který vydal certifikát v souladu s 
článkem 45 pro dotčený prostředek, a 
uvedou přitom zejména podrobnosti o 
nedodržení požadavků a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Dovozci, kteří mají přímou vazbu na výrobce, mají mít jiné povinnosti než dovozci, kteří 
pracují nezávisle: pro nezávislé dovozce by měla být vypuštěná část formulována specificky 
(viz čl. 11b odst. 5).

Pozměňovací návrh 47
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dovozci uchovají po dobu uvedenou v 
čl. 8 odst. 4 kopii EU prohlášení o shodě 
k dispozici pro orgány dozoru nad trhem a 
zajistí, aby těmto orgánům mohla být 
případně na požádání dána k dispozici 
technická dokumentace, kopie 
příslušného certifikátu včetně všech 
dodatků vydaného v souladu s článkem 
45. Písemným pověřením mohou dovozce 
a zplnomocněný zástupce pro dotčený 
prostředek souhlasit s delegováním této 
povinnosti na zplnomocněného zástupce.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Dovozci, kteří mají přímou vazbu na výrobce, mají mít jiné povinnosti než dovozci, kteří 
pracují nezávisle: pro nezávislé dovozce by měla být vypuštěná část formulována specificky 
(viz čl. 11b odst. 6).

Pozměňovací návrh 48
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Dovozci předloží příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody výrobku. Tato 
povinnost se považuje za splněnou, když 
zplnomocněný zástupce pro dotčený 
prostředek poskytne požadované 
informace. Dovozci s tímto příslušným 
vnitrostátním orgánem na jeho žádost 
spolupracují na opatřeních přijatých s 
cílem odstranit rizika, která výrobky jimi 
uvedené na trh představují.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dovozci, kteří mají přímou vazbu na výrobce, mají mít jiné povinnosti než dovozci, kteří 
pracují nezávisle: pro nezávislé dovozce by měla být vypuštěná část formulována specificky 
(viz čl. 11b odst. 7).

Pozměňovací návrh 49
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 10 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Dovozci pracující na základě pověření 
výrobcem
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1. Výrobce prostředku, který je uveden na 
trh Unie nebo je opatřen označením CE, 
aniž by byl uveden na trh Unie, a který 
nemá registrované místo podnikání v 
členském státě nebo neprovádí příslušné 
činnosti na registrovaném místě 
podnikání v členském státě, jmenuje 
jednoho, případně několik dovozců.
2. Jmenování je platné pouze tehdy, 
přijme-li jej dovozce písemně.

3. Dovozce provádí úkoly upřesněné v 
pověření, na kterém se výrobce s 
dovozcem dohodnou.
V pověření je určeno, které 
z následujících úkolů provádí v souvislosti 
s prostředky, jichž se pověření týká, 
hospodářský subjekt (výrobce, 
zplnomocněný zástupce, dovozce):
a) uchovávání technické dokumentace, 
prohlášení EU o shodě a případně kopie
příslušného certifikátu včetně veškerých 
dodatků vydaných v souladu s článkem 45 
tak, aby byly k dispozici příslušným 
orgánům po dobu uvedenou v čl. 8 
odst. 4;
b) poskytnutí všech informací a 
dokumentace nezbytných k prokázání 
shody prostředku příslušnému orgánu, a 
to na základě odůvodněné žádosti tohoto 
orgánu;
c) spolupráce s příslušnými orgány na
každém nápravném opatření přijatém za 
účelem odstranění rizik, které prostředek 
představuje;
d) neprodlené informování výrobce o 
stížnostech a zprávách od zdravotnických 
pracovníků, pacientů a uživatelů o 
podezření na nežádoucí příhody v 
souvislosti s prostředkem, pro nějž byl 
jmenován zástupcem;
e) ukončení pověření, jestliže výrobce 
jedná v rozporu se svými povinnostmi 
stanovenými tímto nařízením;
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f) ověření, zda bylo provedeno náležité 
posouzení shody;
g) ověření, zda je prostředek opatřen 
požadovaným označením shody CE;
h) ověření, zda je prostředek označen v 
souladu s tímto nařízením a zda je k němu 
přiložen požadovaný návod k použití a EU 
prohlášení o shodě;
i) ověření, zda výrobce případně 
prostředku přidělil jedinečnou identifikaci
v souladu s článkem 24;
j) registrace prostředku, výrobce, 
zplnomocněného zástupce a dovozce 
v elektronickém systému v souladu 
s článkem 25;
k) provedení zkoušek výrobků uvedených 
na trh, posouzení a zaevidování stížností, 
nevyhovujících výrobků a případů stažení 
výrobku z trhu nebo z oběhu;
l) převzetí odpovědnosti za kroky 
k uvedení výrobku do souladu s tímto 
nařízením, k jeho stažení z trhu nebo 
z oběhu, pokud se dovozce nebo výrobce 
domnívá, že prostředek uvedený na trh 
není v souladu s tímto nařízením, a 
vypracování sdělení pro příslušné orgány
členských států, v nichž byl prostředek
dán k dispozici, a případně pro oznámený 
subjekt, který pro příslušný prostředek 
vydal certifikát v souladu s článkem 45, 
přičemž toto sdělení bude obzvláště
obsahovat podrobnosti o nedodržení 
požadavků a všech přijatých nápravných 
opatřeních;
m) převzetí odpovědnosti za předložení 
všech informací a dokumentace nezbytné 
k prokázání shody výrobku na základě 
žádosti příslušného vnitrostátního 
orgánu;
n) komunikace s výrobcem a 
zplnomocněným zástupcem, pokud 
příslušný vnitrostátní orgán dovozce 
požádá o spolupráci na jakýchkoli 
činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika 



AM\934293CS.doc 23/35 PE510.536v01-00

CS

vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.
4. Pověření uvedené v odstavci 3 
nezahrnuje delegování povinností, které 
výrobci vyplývají z čl. 8 odst. 1, 2, 5, 6, 7 a 
8.
5. Dovozce, který pověření ukončí 
z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. e),
okamžitě informuje výrobce a 
zplnomocněného zástupce o ukončení 
pověření a o důvodech tohoto ukončení.

Or. en

Odůvodnění

Dovozci, kteří mají přímou vazbu na výrobce, mají mít jiné povinnosti než dovozci, kteří 
pracují nezávisle.

Pozměňovací návrh 50
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 10 – bod 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Dovozci pracující bez pověření 
výrobcem
1. Před uvedením prostředku na trh 
dovozci zajistí, aby:
a) byl výrobcem proveden náležitý postup 
posouzení shody;
b) byl výrobcem jmenován zplnomocněný 
zástupce v souladu s článkem 9;
c) výrobce vypracoval prohlášení EU o 
shodě a technickou dokumentaci;
d) byl prostředek opatřen požadovaným 
označením shody CE;
e) byl prostředek označen v souladu s 
tímto nařízením a byl k němu přiložen 
požadovaný návod k použití a EU 
prohlášení o shodě;
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f) byla případně výrobcem prostředku 
přidělena jedinečná identifikace v souladu 
s článkem 24.
2. Dovozci uvedou svoje jméno, 
registrovaný obchodní název nebo 
registrovanou obchodní značku a adresu 
svého registrovaného místa podnikání, na 
které je lze kontaktovat; jejich umístění 
může být uvedeno na prostředku či na 
jeho obale nebo v dokumentu, který je k 
prostředku přiložen. Zajistí, aby 
informace na označení poskytnuté 
výrobcem nezakrývalo žádné další 
označení.
3. Dovozci zajistí, aby byl jejich prostředek 
registrován v elektronickém systému 
v souladu s čl. 25 odst. 2.
4. Je-li to s ohledem na rizika, která 
prostředek představuje, zapotřebí, 
provedou dovozci v zájmu ochrany zdraví 
a bezpečnosti pacientů a uživatelů 
zkoušky vzorků výrobků uvedených na 
trh, posoudí a zaevidují stížnosti, 
nevyhovující výrobky a případy stažení 
výrobku z trhu nebo z oběhu, a informují 
o takovém monitorování výrobce, 
zplnomocněného zástupce a distributory.
5. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
jeho zplnomocněného zástupce a případně 
přijmou nezbytné nápravné opatření k 
uvedení prostředku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu.
Jestliže prostředek představuje riziko, 
okamžitě informují příslušné orgány 
členského státu, ve kterém dodali 
prostředek na trh, a případně oznámený 
subjekt, který vydal certifikát v souladu s 
článkem 45 pro dotčený prostředek, a 
uvedou přitom zejména podrobnosti o 
nedodržení požadavků a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.
6. Dovozci uchovají po dobu uvedenou v 
čl. 8 odst. 4 kopii EU prohlášení o shodě 
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k dispozici pro orgány dozoru nad trhem a 
zajistí, aby těmto orgánům mohla být 
případně na požádání dána k dispozici 
technická dokumentace, kopie 
příslušného certifikátu, včetně všech 
dodatků, vydaného v souladu s článkem 
45. Písemným pověřením mohou dovozce 
a zplnomocněný zástupce pro dotčený 
prostředek souhlasit s delegováním této 
povinnosti na zplnomocněného zástupce.
7. Dovozci předloží příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody výrobku. Tato 
povinnost se považuje za splněnou, když 
zplnomocněný zástupce pro dotčený 
prostředek poskytne požadované 
informace. Dovozci s tímto příslušným 
vnitrostátním orgánem na jeho žádost 
spolupracují na opatřeních přijatých s 
cílem odstranit rizika, která výrobky jimi 
uvedené na trh představují.
8. Dovozci mají v rámci svých organizací 
k dispozici alespoň jednu kvalifikovanou 
osobu s odbornými znalostmi, pokud jde o 
regulační požadavky na zdravotnické 
prostředky v Unii. Odborná znalost se 
prokáže jednou z těchto kvalifikací:
a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti práva, 
přírodních věd, lékařství, farmacie, 
inženýrství nebo dalšího příslušného 
oboru a alespoň dvouletá odborná praxe 
ve věcech týkajících se regulace nebo 
systémů řízení jakosti, pokud jde o 
zdravotnické prostředky;
b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky.

Or. en
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Odůvodnění

Dovozci, kteří mají přímou vazbu na výrobce, mají mít jiné povinnosti než dovozci, kteří 
pracují nezávisle.

Pozměňovací návrh 51
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Mechanismus kontroly některých 

posuzování shody
1. Oznámené subjekty oznámí Komisi 
žádosti o posuzování shody v případě 
prostředků klasifikovaných jako třída III, 
s výjimkou žádostí o doplnění nebo 
obnovení stávajících certifikátů. K 
oznámení je přiložen návrh návodu k 
použití uvedený v příloze I oddíle 19.3 a 
návrh souhrnu bezpečnosti a klinické 
funkce uvedený v článku 26. Oznámený 
subjekt ve svém oznámení uvede 
předpokládané datum, k němuž má být 
posuzování shody dokončeno. Komise 
okamžitě předá oznámení a přiložené 
dokumenty koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.
2. Do 28 dnů od obdržení informací 
uvedených v odstavci 1 může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
požádat oznámený subjekt o předložení 
souhrnu předběžného posouzení shody 
před vydáním certifikátu. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky na 
návrh kteréhokoli ze svých členů nebo 
Komise rozhodne o vznesení takové 
žádosti v souladu s postupem stanoveným
v čl. 78 odst. 4. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky ve své žádosti 
uvede vědecky opodstatněný důvod 
související se zdravím pro zvláštní 
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požadavek o předložení souhrnu 
předběžného posouzení shody. Při volbě 
zvláštního požadavku o předložení by 
měla být řádně zohledněna zásada 
rovného zacházení.
Do 5 dnů od obdržení žádosti koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky o tom 
oznámený subjekt informuje výrobce.
3. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může k souhrnu předběžného 
posouzení shody předložit připomínky, a 
to nejpozději 60 dnů od předložení tohoto 
souhrnu. V rámci tohoto období a 
nejpozději 30 dnů od předložení může 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky požádat o další informace, 
které jsou na základě vědecky 
opodstatněných důvodů nezbytné pro 
analýzu předběžného posouzení shody 
oznámeného subjektu. To může zahrnovat 
žádost o vzorky nebo inspekci na místě 
v provozních prostorách výrobce. Dokud 
nejsou předloženy další požadované 
informace, přerušuje se období pro 
připomínky uvedené v první větě tohoto 
odstavce. Následnými žádostmi o další 
informace ze strany koordinační skupiny 
pro zdravotnické prostředky se 
nepřerušuje období pro předkládání 
připomínek.
4. Oznámený subjekt musí věnovat 
náležitou pozornost veškerým 
připomínkám, které obdržel v souladu 
s odstavcem 3. Poskytne Komisi 
vysvětlení, jak byly tyto připomínky 
zohledněny, včetně veškerých řádných 
odůvodnění případů, kdy se obdrženými 
připomínkami neřídí, a své konečné 
rozhodnutí ohledně příslušného posouzení 
shody. Komise tyto informace okamžitě 
předá koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.
5. Komise může, považuje-li to za 
nezbytné pro ochranu bezpečnosti 
pacientů a veřejného zdraví, stanovit 
prostřednictvím prováděcích aktů zvláštní 
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kategorie nebo skupiny prostředků, s 
výjimkou prostředků třídy III, na které se 
v předem vymezeném časovém období 
použijí odstavce 1 až 4. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.
Opatření podle tohoto odstavce mohou být 
ospravedlněna pouze jedním nebo více 
z těchto kritérií:
a) novost prostředku nebo jeho výchozí 
technologie a jejich významný klinický 
dopad nebo dopad na veřejné zdraví;
b) nepříznivá změna v profilu 
přínosů/rizik u konkrétní kategorie nebo 
skupiny prostředků vzhledem k vědecky 
opodstatněným obavám týkajícím se 
zdraví, pokud jde o složky nebo zdrojový 
materiál nebo dopad na zdraví v případě 
poruchy;
c) zvýšená míra závažných nežádoucích 
příhod hlášených v souladu s článkem 61, 
pokud jde o konkrétní kategorie nebo 
skupinu prostředků;
d) výrazné nesrovnalosti v posouzeních 
shody provedených různými oznámenými 
subjekty u ve své podstatě podobných 
prostředků;
e) obavy týkající se veřejného zdraví, 
pokud jde o zvláštní kategorii nebo 
skupinu prostředků nebo jejich výchozí 
technologii.
6. Komise zpřístupní veřejnosti shrnutí 
připomínek předložených v souladu 
s odstavcem 3 a výsledků postupu 
posouzení shody. Nesmí zveřejnit žádné 
osobní údaje ani důvěrné informace 
obchodní povahy.
7. Komise pro účely tohoto článku zajistí 
technickou infrastrukturu pro výměnu 
údajů elektronickými prostředky mezi 
oznámenými subjekty a koordinační 
skupinou pro zdravotnické prostředky.
8. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout opatření, 
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kterými stanoví postupy a procedurální 
hlediska týkající se předložení a analýzy 
souhrnu předběžného posouzení shody v 
souladu s odstavci 2 a 3. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Pozměňovací návrh 52
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Během tohoto postupu jsou brána v 
potaz stanoviska všech příslušných 
zúčastněných stran, včetně pacientů, 
pečovatelů či sdružení zdravotnických 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podílet se na kontrole některých vypouští se
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posuzování shody v souladu s článkem 44;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od směrnic 90/385/EHS a 
93/42/EHS mohou být subjekty posuzování 
shody, které splňují požadavky tohoto 
nařízení, jmenovány a oznamovány před 
datem jeho použitelnosti. Oznámené 
subjekty, které jsou jmenovány a 
oznámeny v souladu s tímto nařízením, 
mohou použít postupy posuzování shody 
stanovené v tomto nařízení a vydávat 
certifikáty v souladu s tímto nařízením 
před datem jeho použitelnosti.

4. Odchylně od směrnic 90/385/EHS a 
93/42/EHS mohou být subjekty posuzování 
shody, které splňují požadavky tohoto 
nařízení, jmenovány a oznamovány před 
datem jeho použitelnosti. Oznámené 
subjekty, které jsou jmenovány a 
oznámeny v souladu s tímto nařízením, 
mohou použít postupy posuzování shody 
stanovené v tomto nařízení a vydávat 
certifikáty v souladu s tímto nařízením 
před datem jeho použitelnosti za 
předpokladu, že příslušné akty 
v přenesené pravomoci a prováděcí akty 
vstoupily v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci, které jsou nezbytné pro správné provádění 
tohoto nařízení, musí být připraveny dříve, než se toto nařízení začne uplatňovat na jakýkoli 
prostředek.

Pozměňovací návrh 55
Jean Lambert

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 7 – bod 7.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.4. Prostředky musí být navrženy a 7.4. Prostředky musí být navrženy a 
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vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
případnými látkami vyplavovanými nebo 
unikajícími z prostředků byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Zvláštní pozornost musí být 
věnována látkám, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 a látkám s 
vlastnostmi, které narušují činnost žláz s 
vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují 
vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví a které 
jsou identifikovány v souladu s postupem
stanoveným v článku 59 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek.

vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
případnými látkami vyplavovanými nebo 
unikajícími z prostředků byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Zvláštní pozornost musí být 
věnována látkám, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 a látkám s 
vlastnostmi, které narušují činnost žláz s 
vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují 
vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví nebo 
které byly identifikovány v souladu 
s postupem stanoveným v článku 59 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek nebo jsou 
známy jako endokrinní disruptory či 
považovány za tyto disruptory ve smyslu 
doporučení Komise (2013/.../EU) o 
kritériích pro zjišťování endokrinních 
disruptorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jean Lambert

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 7 – bod 7.4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud prostředky nebo jejich části, které 
jsou určené

Prostředky nebo jejich části, které jsou 
určené

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Jean Lambert

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 7 – bod 7.4 – odst. 1 – odrážka 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 obsahují v koncentraci 0,1 % 
hmotnostního v plastickém materiálu nebo 
více ftaláty, které jsou v souladu s přílohou 
VI částí 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 
klasifikovány jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1A nebo 1B, musí být tyto 
prostředky označeny na samotném 
prostředku a/nebo na obalu každé jednotky 
nebo, v případě potřeby, na prodejním 
obalu jako prostředky obsahující ftaláty. 
Pokud určené použití těchto prostředků 
zahrnuje léčbu dětí nebo těhotných či 
kojících žen, musí výrobce pro použití 
těchto látek podat zvláštní odůvodnění 
s ohledem na soulad s obecnými 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost, zejména s požadavky tohoto 
odstavce, poskytnout v rámci technické 
dokumentace a v návodech k použití 
informaci o zbytkových rizicích pro tyto 
skupiny pacientů a případně o vhodných 
preventivních opatřeních.

nesmí obsahovat v koncentraci 0,1 % 
hmotnostního nebo ve vyšší koncentraci 
homogenního materiálu látky, které jsou v 
souladu s přílohou VI částí 3 nařízení (ES) 
č. 1272/2008 klasifikovány jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B, nebo 
látky, které jsou ve smyslu prvního 
pododstavce považovány za endokrinní 
disruptory, ledaže by výrobce mohl
prokázat, že neexistují žádné vhodné 
bezpečnější látky či prostředky, které by 
zmíněné látky neobsahovaly.

Pokud výrobce může prokázat, že 
neexistují žádné vhodné bezpečnější látky 
či prostředky, které by zmíněné látky 
neobsahovaly, musí být tyto prostředky 
označeny na samotném prostředku a/nebo 
na obalu každé jednotky nebo, v případě 
potřeby, na prodejním obalu jako 
prostředky obsahující látky, které jsou 
klasifikovány jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1A nebo 1B, nebo látky 
považované za endokrinní disruptory. 
Výrobce musí pro použití těchto látek 
podat zvláštní odůvodnění s ohledem na 
soulad s obecnými požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, zejména 
s požadavky tohoto odstavce, v rámci 



AM\934293CS.doc 33/35 PE510.536v01-00

CS

technické dokumentace a v návodech k 
použití informaci o zbytkových rizicích pro
pacienty a případně o vhodných 
preventivních opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Látky CMR nesmí být obsaženy v kosmetických přípravcích a ftaláty CMR nesmí být obsaženy 
v hračkách. Pokud neexistují bezpečnější možnosti, měla by platit podobná omezení pro 
zdravotnické prostředky, u nichž je expozice nevyhnutelná. Jestliže neexistují žádné jiné 
možnosti, měli by výrobci opatřovat prostředky označením a podat zvláštní odůvodnění, 
pokud jde o soulad s ustanoveními nařízení, která se týkají bezpečnosti. Totéž by mělo platit 
rovněž pro známé endokrinní disruptory. Měl by být připojen odkaz na doporučení ke 
zjišťování endokrinních disruptorů, které Komise právě schvaluje.

Pozměňovací návrh 58
Jean Lambert

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 7 – bod 7.6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.6. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika spojená s velikostí 
a vlastnostmi použitých částic byla snížena 
na minimum. Zvláštní péči je třeba věnovat 
případům, kdy prostředky obsahují
nanomateriál, jenž může být uvolněn do 
těla pacienta nebo uživatele, nebo z něj
sestávají.

7.6. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika spojená s velikostí 
a vlastnostmi použitých částic byla snížena 
na minimum. Zvláštní péči je třeba věnovat 
případům, kdy prostředky obsahují
nanomateriály, jež mohou být uvolněny
do těla pacienta nebo uživatele, nebo 
z nich sestávají. Výrobce musí v technické 
dokumentaci, návodu k použití, 
informacích o zbytkových rizicích pro 
pacienty a případně v rámci vhodných 
preventivních opatření konkrétně doložit, 
že použití nanomateriálů je v souladu 
s obecnými požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou ve zdravotnických prostředcích použity nanomateriály, měli by výrobci konkrétně 
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doložit, že jejich použití je v souladu s obecnými požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost. Do značné míry by se tak usnadnilo používání nejpřísnějšího posuzování shody 
stanoveného v článku 19 a v bodu odůvodnění 13.

Pozměňovací návrh 59
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 10 – bod 10.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biologických látek jiných, než 
jsou látky uvedené v oddílech 10.1 a 10.2, 
se zpracování, konzervace a vyšetřování 
uvedených látek a manipulace s nimi 
provádějí tak, aby bylo dosaženo co 
největší bezpečnosti pacientů, uživatelů a 
případně jiných osob. Zejména musí být 
zajištěna bezpečnost, pokud jde o viry a 
jiná přenosná agens, zavedením
validovaných metod odstraňování nebo 
inaktivace během výrobního postupu.

V případě biologických látek jiných, než 
jsou látky uvedené v oddílech 10.1 a 10.2, 
se zpracování, konzervace a vyšetřování 
uvedených látek a manipulace s nimi 
provádějí tak, aby bylo dosaženo co 
největší bezpečnosti pacientů, uživatelů a 
případně jiných osob, především v rámci 
likvidace odpadních látek. Zejména musí 
být zajištěna bezpečnost, pokud jde o viry 
a jiná přenosná agens, zavedením 
validovaných metod odstraňování nebo 
inaktivace během výrobního postupu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 11 – bod 11.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11.2a. Konstrukce prostředků, které 
mohou při náhodném pořezání či 
píchnutí, jako například při poranění o 
jehlu, vést ke smrtelným nákazám 
přenosným krví u zdravotnických 
pracovníků, pacientů nebo jiných osob, 
zahrnuje v souladu se směrnicí 
2010/32/EU ochranné mechanismy 
zvyšující jejich bezpečnost. Nicméně je 
třeba zohledňovat specifika spojená 
s oborem zubního lékařství.
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