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Pozmeňujúci návrh 15
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Toto nariadenie má za cieľ zabezpečiť 
fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide 
o zdravotnícke pomôcky, pričom vysokú 
úroveň ochrany zdravia si kladie za 
základnú prioritu. Zároveň sa týmto 
nariadením stanovujú vysoké normy 
kvality a bezpečnosti zdravotníckych 
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 ZFEÚ, týmto nariadením 
sa harmonizujú pravidlá uvádzania 
zdravotníckych pomôcok 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) ZFEÚ, týmto nariadením sa 
stanovujú vysoké normy kvality a 
bezpečnosti pre zdravotnícke pomôcky, 
pričom sa zároveň zabezpečuje okrem 
iného spoľahlivosť a robustnosť údajov 
získaných pri klinických skúšaniach 
pomôcok ako aj ochrana bezpečnosti 
účastníkov klinických skúšaní pomôcok.

(2) Toto nariadenie má za cieľ zabezpečiť 
fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide 
o zdravotnícke pomôcky, pričom vysokú 
úroveň ochrany zdravia zdravotníckych 
pracovníkov, pacientov, používateľov
a personálu obsluhujúceho zdravotnícke 
pomôcky, si kladie za základnú prioritu. 
Zároveň sa týmto nariadením stanovujú 
vysoké normy kvality a bezpečnosti 
zdravotníckych pomôcok s cieľom riešiť 
všeobecné bezpečnostné obavy v súvislosti 
s týmito výrobkami. Oba ciele sa v ňom 
sledujú súčasne, sú neoddeliteľne spojené, 
pričom ani jeden nie je podriadený 
druhému. Pokiaľ ide o článok 114 ZFEÚ, 
týmto nariadením sa harmonizujú pravidlá 
uvádzania zdravotníckych pomôcok 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) ZFEÚ, týmto nariadením sa 
stanovujú vysoké normy kvality a 
bezpečnosti pre zdravotnícke pomôcky, 
pričom sa zároveň zabezpečuje okrem 
iného spoľahlivosť a kvalita údajov 
získaných pri klinických skúšaniach 
pomôcok, ako aj ochrana bezpečnosti 
účastníkov klinických skúšaní pomôcok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Mali by byť významne posilnené 
kľúčové prvky existujúceho regulačného 
prístupu, napr. dozor nad notifikovanými 
subjektmi, postupy posudzovania zhody, 
klinické skúšania pomôcok a klinické 
hodnotenia, vigilancia a dohľad nad trhom, 
a zároveň zavedené ustanovenia na 
zabezpečenie transparentnosti 
a vysledovateľnosti pomôcok v snahe 
zvýšiť úroveň zdravia a bezpečnosti 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov, 
používateľov a personálu obsluhujúceho 
zdravotnícke pomôcky, a to najmä v rámci 
reťazca likvidácie odpadu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vo vedeckej obci panuje neistota, 
pokiaľ ide o riziká a výhody 
nanomateriálov používaných 
v zdravotníckych pomôckach. V úsilí 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, 
voľný pohyb tovaru a právnu istotu pre
výrobcov je potrebné zaviesť jednotné 
pojmové vymedzenie nanomateriálov, 
vychádzajúc z odporúčania Komisie 
2011/696/EÚ z 18. októbra 2011 o 
vymedzení pojmu nanomateriál, pri 
zachovaní potrebnej flexibility prispôsobiť 
toto vymedzenie pojmov vedeckému 
a technickému pokroku a následnému 
regulačnému vývoju v Únii a na 
medzinárodnej úrovni. Pri navrhovaní 
a výrobe zdravotníckych pomôcok by 
výrobcovia mali zvlášť opatrne postupovať 

(13) Vo vedeckej obci panuje neistota, 
pokiaľ ide o riziká a výhody 
nanomateriálov používaných 
v zdravotníckych pomôckach. V úsilí 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia,
bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov, 
personálu obsluhujúceho zdravotnícke 
pomôcky a pacientov, voľný pohyb tovaru 
a zodpovednosť výrobcov a ich právnu 
istotu je potrebné zaviesť jednotné 
pojmové vymedzenie nanomateriálov, 
vychádzajúc z odporúčania Komisie 
2011/696/EÚ z 18. októbra 2011 
o vymedzení pojmu nanomateriál, pri 
zachovaní potrebnej flexibility prispôsobiť 
toto vymedzenie pojmov vedeckému 
a technickému pokroku a následnému 
regulačnému vývoju v Únii a na 
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pri používaní nanočastíc, ktoré by mohli 
byť uvoľnené do ľudského tela, a takéto
pomôcky by mali podliehať najprísnejším 
postupom posudzovania zhody.

medzinárodnej úrovni. Pri navrhovaní 
a výrobe zdravotníckych pomôcok by 
výrobcovia mali zvlášť opatrne postupovať 
pri používaní nanočastíc, ktoré by mohli 
byť uvoľnené do ľudského tela, a takéto 
pomôcky by mali podliehať najprísnejším 
postupom posudzovania zhody.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15 a) Súčasťou toho nariadenia sú 
požiadavky na dizajn, bezpečnosť a výkon 
zdravotníckych pomôcok, ktorých účelom 
je predísť poraneniam pri výkone 
povolania, ako sa stanovuje v smernici 
Rady 2010/32/EÚ z 10. mája 2010, ktorou 
sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii 
poranení ostrými predmetmi v 
nemocničnom a zdravotníckom sektore, 
uzavretá medzi HOSPEEM a EPSU1. 
Treba vziať na vedomie, že tieto 
požiadavky sa budú uplatňovať len 
v zdravotníckych zariadeniach konkrétne 
uznaných v rámcovej dohode medzi 
HOSPEEM a EPSU a že toto nariadenie 
by malo umožniť, aby sa viedli osobitné 
rokovania v iných zariadeniach, napr. v 
zubných klinikách, ktoré nepatria do 
rozsahu pôsobnosti uvedenej rámcovej 
dohody.

________________
1 Ú. v. EÚ L 134, 1.6.2010, s. 66.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Uznávajúc dôležitú úlohu 
normalizácie v oblasti zdravotníckych 
pomôcok, dodržiavanie harmonizovaných 
noriem, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 
č. […/…] o európskej normalizácii by 
malo byť pre výrobcov prostriedkom na 
preukázanie súladu so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon 
ako aj s ďalšími právnymi požiadavkami, 
napr. s požiadavkami na systémy riadenia 
kvality a rizík.

(19) Uznávajúc dôležitú úlohu 
normalizácie a vysledovateľnosti v oblasti 
zdravotníckych pomôcok, dodržiavanie 
harmonizovaných noriem, ako sa 
vymedzuje v nariadení (EÚ) č. […/…] o 
európskej normalizácii by malo byť pre 
výrobcov prostriedkom na preukázanie 
súladu so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon ako aj s ďalšími 
právnymi požiadavkami, napr. 
s požiadavkami na systémy riadenia kvality 
a rizík.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) S cieľom zabezpečiť primeranú 
ochranu osôb pracujúcich v blízkosti 
zariadení zobrazovacej magnetickej 
rezonancie (MRI), ktoré sú v prevádzke, 
treba zohľadniť smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách týkajúcich sa vystavenia 
pracovníkov rizikám vyplývajúcim z 
fyzikálnych činidiel (elektromagnetické 
polia) (20. samostatná smernica v zmysle 
článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)1.
______________
1 COM(2011)0348.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Pacienti, ktorí majú implantovanú 
pomôcku, by mali disponovať základnými 
informáciami o nej, ktoré im umožňujú ju 
identifikovať a ktoré obsahujú všetky 
potrebné výstrahy alebo preventívne 
opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť, 
napr. musí byť uvedené, či je pomôcka 
kompatibilná s určitými diagnostickými 
zariadeniami alebo so skenermi 
používanými pri bezpečnostných 
kontrolách.

(32) Pacientom, ktorí majú implantovanú 
pomôcku, sa musia poskytnúť jasné 
a ľahko dostupné základné informácie
o tejto pomôcke, ktoré umožňujú
identifikovať ju a ktoré obsahujú všetky 
potrebné výstrahy alebo preventívne 
opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť, 
napr. musí byť uvedené, či je pomôcka 
kompatibilná s určitými diagnostickými 
zariadeniami alebo so skenermi 
používanými pri bezpečnostných 
kontrolách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) 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 zdravotníckych 
pomôcok na trhu a príslušných 
hospodárskych subjektov, certifikátov, 
klinických skúšaní pomôcok, vigilancie 
a dohľadu nad trhom. Cieľom databázy je 

(36) Jedným z kľúčových aspektov je 
vytvorenie centrálnej databázy, ktorá by 
mala integrovať odlišné elektronické 
systémy (unikátna identifikácia pomôcky 
je jej integrálnou súčasťou) a 
zhromažďovať a spracúvať informácie 
týkajúce sa zdravotníckych pomôcok na 
trhu a príslušných hospodárskych 
subjektov, certifikátov, klinických skúšaní 
pomôcok, vigilancie a dohľadu nad trhom. 
Cieľom databázy je posilniť celkovú 
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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 požiadavkám 
podávania správ 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) 
zriadenú rozhodnutím Komisie 
2010/227/EÚ z 19. apríla 2010 o Európskej 
databanke zdravotníckych pomôcok.

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 požiadavkám podávania správ 
a posilniť koordináciu medzi členskými 
štátmi. Táto databáza zároveň umožní 
zaistiť vysledovateľnosť darov alebo 
vývozu zdravotníckeho materiálu mimo 
EÚ. Na vnútornom trhu možno tieto úlohy
účinne plniť iba na úrovni Únie, a Komisia 
by preto mala ďalej rozvíjať a riadiť 
Európsku databanku zdravotníckych 
pomôcok (Eudamed) zriadenú rozhodnutím 
Komisie 2010/227/EÚ z 19. apríla 2010 o 
Európskej databanke zdravotníckych 
pomôcok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Pre vysokorizikové zdravotnícke 
pomôcky by mali výrobcovia 
zosumarizovať hlavné bezpečnostné 
a výkonové aspekty pomôcky ako aj 
výsledky klinického hodnotenia v jednom 
dokumente, ktorý by mal byť verejne 
prístupný.

(39) Pre vysokorizikové zdravotnícke 
pomôcky by mali výrobcovia 
zosumarizovať hlavné bezpečnostné 
a výkonové aspekty pomôcky, ako aj 
výsledky klinického hodnotenia v jednom 
dokumente, ktorý by mal byť verejne 
a ľahko dostupný.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Philippe Boulland
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Pre zabezpečenie vysokej úrovne 
ochrany zdravia a bezpečnosti ako aj 
dôvery občanov v systém je rozhodujúce 
správne fungovanie notifikovaných 
subjektov. Určenie a monitorovanie 
notifikovaných subjektov členskými 
štátmi, v súlade s podrobnými a prísnymi 
kritériami, by preto malo podliehať 
kontrolám na úrovni Únie.

(40) Na zabezpečenie vysokej úrovne 
ochrany zdravia a bezpečnosti 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov, 
používateľov a personálu obsluhujúceho 
zdravotnícke pomôcky, a to najmä v rámci 
reťazca likvidácie odpadu, ako aj dôvery 
občanov v systém je rozhodujúce správne 
fungovanie notifikovaných subjektov. 
Určenie a monitorovanie notifikovaných 
subjektov členskými štátmi, v súlade 
s podrobnými a prísnymi kritériami, by 
preto malo podliehať kontrolám na úrovni 
Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) V záujme lepšej ochrany zdravia 
a bezpečnosti v súvislosti s pomôckami na 
trhu, systém vigilancie pre zdravotnícke 
pomôcky by mal byť účinnejší po vytvorení 
centrálneho portálu na úrovni Únie, kde by 
sa hlásili závažné nehody a bezpečnostné 
nápravné opatrenia.

(52) V záujme lepšej ochrany zdravia 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov, 
používateľov a personálu obsluhujúceho 
zdravotnícke pomôcky, a to najmä v rámci 
reťazca likvidácie odpadu, a bezpečnosti, 
pokiaľ ide o pomôcky na trhu, by mal byť 
systém vigilancie pre zdravotnícke 
pomôcky účinnejší po vytvorení 
centrálneho portálu na úrovni Únie, kde by 
sa hlásili závažné nehody a bezpečnostné 
nápravné opatrenia.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 26
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Zdravotnícki pracovníci a pacienti by 
mali disponovať možnosťou hlásiť 
podozrenia na závažné nehody na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
harmonizovaných formátov. Príslušné 
vnútroštátne orgány by mali informovať 
výrobcov a vymieňať si informácie 
s partnermi v prípade, keď potvrdia výskyt
závažnej nehody, aby sa minimalizoval 
opätovný výskyt tejto nehody.

(53) Zdravotnícki pracovníci a pacienti by 
mali mať možnosť hlásiť podozrenia na 
závažné nehody na vnútroštátnej úrovni 
prostredníctvom harmonizovaných 
formátov. Príslušné vnútroštátne orgány 
musia informovať výrobcov a vymieňať si 
informácie s partnermi v prípadoch, keď 
potvrdia, že došlo k závažnej nehode, aby 
sa minimalizoval opätovný výskyt tejto 
nehody, a umožniť postúpenie týchto 
informácií do krajín, ktoré sú cieľovými 
krajinami darovaného alebo vyvážaného 
zdravotníckeho materiálu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Zdravotnícki pracovníci a pacienti by 
mali disponovať možnosťou hlásiť 
podozrenia na závažné nehody na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
harmonizovaných formátov. Príslušné 
vnútroštátne orgány by mali informovať 
výrobcov a vymieňať si informácie 
s partnermi v prípade, keď potvrdia výskyt 
závažnej nehody, aby sa minimalizoval 
opätovný výskyt tejto nehody.

(53) Zdravotnícki pracovníci a pacienti by 
mali mať možnosť hlásiť podozrenia na 
závažné nehody, ktoré sa dotýkajú 
bezpečnosti pacientov, poskytovateľov 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov 
alebo iných osôb, na vnútroštátnej úrovni 
prostredníctvom harmonizovaných 
formátov. Príslušné vnútroštátne orgány by 
mali informovať výrobcov a vymieňať si 
informácie s partnermi v prípade, keď 
potvrdia výskyt závažnej nehody, aby sa 
minimalizoval opätovný výskyt tejto 
nehody.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) „nápravné opatrenie” je opatrenie 
prijaté na odstránenie príčiny možného 
alebo existujúceho nesúladu s regulačnými
požiadavkami alebo inej nežiaducej 
situácie;

(45) „nápravné opatrenie“ je opatrenie na 
odstránenie príčiny nesúladu 
s požiadavkami s cieľom predísť jeho 
opakovanému výskytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) „nápravné opatrenie” je opatrenie 
prijaté na odstránenie príčiny možného 
alebo existujúceho nesúladu s regulačnými
požiadavkami alebo inej nežiaducej 
situácie;

(45) „nápravné opatrenie” je opatrenie na 
odstránenie príčiny nesúladu 
s požiadavkami s cieľom predísť jeho 
opakovanému výskytu;

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so všeobecne uznanou a uplatňovanou normou EN ISO 13485:2012 
(Zdravotnícke pomôcky – Systémy manažérstva kvality – Požiadavky na splnenie predpisov), 
ktorá zahŕňa vymedzenie pojmu nápravné opatrenie.

Pozmeňujúci návrh 30
Mara Bizzotto
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) „bezpečnostné nápravné opatrenie“ je
nápravné opatrenie prijaté výrobcom 
z technických a zdravotných dôvodov 
s cieľom zabrániť alebo znížiť riziko
výskytu závažnej nehody vo vzťahu 
k pomôcke sprístupnenej na trhu;

(46) bezpečnostné nápravné opatrenie: 
bezpečnostné nápravné opatrenie je 
opatrenie prijaté výrobcom s cieľom znížiť 
riziko úmrtia alebo vážneho zhoršenia 
zdravotného stavu spojené s používaním 
zdravotníckej pomôcky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) „bezpečnostné nápravné opatrenie“ je 
nápravné opatrenie prijaté výrobcom 
z technických a zdravotných dôvodov 
s cieľom zabrániť alebo znížiť riziko 
výskytu závažnej nehody vo vzťahu 
k pomôcke sprístupnenej na trhu;

(46) „bezpečnostné nápravné opatrenie“ je 
nápravné opatrenie prijaté výrobcom s 
cieľom znížiť riziko úmrtia alebo vážneho 
zhoršenia zdravotného stavu spojené 
s používaním zdravotníckej pomôcky;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme ucelenosti a kontinuity by sa malo prijať vymedzenie bezpečnostného nápravného 
opatrenia podľa Osobitnej skupiny pre globálnu harmonizáciu.

Pozmeňujúci návrh 32
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 47
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(47) „bezpečnostný oznam“: oznámenie, 
ktoré poslal výrobca alebo jeho zástupca 
používateľom pomôcky v súvislosti s 
bezpečnostným nápravným opatrením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(47) „bezpečnostný oznam“ je oznámenie, 
ktoré výrobca posiela používateľom, 
personálu obsluhujúcemu zdravotnícke 
pomôcky alebo spotrebiteľom v súvislosti s 
bezpečnostným nápravným opatrením;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(47) „bezpečnostný oznam“ je oznámenie, 
ktoré poslal výrobca alebo jeho zástupca 
používateľom pomôcky v súvislosti s 
bezpečnostným nápravným opatrením;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme ucelenosti a kontinuity by sa malo prijať vymedzenie bezpečnostného oznamu podľa 
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globálneho harmonizovaného systému klasifikácie (GHTF/SG2/N57R8:2006 vymedzenie).

Pozmeňujúci návrh 35
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa menia a dopĺňajú všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon 
vymedzené v prílohe I vrátane 
požadovaných informácií dodávaných 
výrobcom, a to so zreteľom na technický 
pokrok a zohľadňujúc zamýšľaných 
používateľov alebo pacientov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Uvedený text by sa mal vypustiť, pretože Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov 
meniť alebo dopĺňať len nepodstatné prvky právnych textov. Požiadavky na bezpečnosť 
a výkon patria medzi najpodstatnejšie prvky navrhovaného nariadenia, a preto by sa nemali 
meniť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 36
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa menia alebo dopĺňajú prvky 
požadované v technickej dokumentácii 
vymedzenej v prílohe II, a to so zreteľom 
na technický pokrok.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Druhá časť uvedeného článku by sa mala vypustiť, pretože Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov meniť alebo dopĺňať len nepodstatné prvky právnych textov. Prvky, ktoré 
majú byť uvedené v technickej dokumentácii, patria medzi najpodstatnejšie prvky 
navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 37
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) že výrobca uskutočnil náležitý postup 
posudzovania zhody;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) že výrobca určil splnomocneného 
zástupcu v súlade s článkom 9;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2– pododsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) že výrobca vypracoval vyhlásenie 
o zhode EÚ a technickú dokumentáciu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) že pomôcka nesie požadované 
označenie zhody CE;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) že pomôcka je označená v súlade 
s týmto nariadením a dodávaná 
s požadovaným návodom na použitie a 
vyhlásením o zhode EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) že výrobca, v uplatniteľnom prípade, 
priradil pomôcke unikátnu identifikáciu 
pomôcky v súlade s článkom 24.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dovozcovia uvedú na pomôcke alebo na 
jej obale alebo na sprievodnom 
dokumente svoje meno/názov, 
zaregistrované obchodné meno alebo 
zaregistrovanú ochrannú známku 
a adresu zaregistrovaného miesta 
podnikania, kde ich možno kontaktovať 
a zastihnúť. Dovozcovia sa ubezpečia, že 
informácie na označení dodanom 
výrobcom neprekrýva žiadne iné 
označenie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti dovozcov, ktorí majú priame prepojenie na výrobcu, sa musia líšiť od povinností 
dovozcov, ktorí konajú nezávisle: pre nezávislých dovozcov by sa mala vypustená časť 
stanoviť osobitným spôsobom (pozri článok 11b ods. 2).

Pozmeňujúci návrh 44
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Dovozcovia sa ubezpečia, že pomôcka 
bola zaregistrovaná v elektronickom 
systéme v súlade s článkom 25 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti dovozcov, ktorí majú priame prepojenie na výrobcu, sa musia líšiť od povinností 
dovozcov, ktorí konajú nezávisle: pre nezávislých dovozcov by sa mala vypustená časť 
stanoviť osobitným spôsobom (pozri článok 11b ods. 3).

Pozmeňujúci návrh 45
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Keď sa to pokladá za potrebné 
s ohľadom na riziká predstavované 
pomôckou, dovozcovia, v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti pacientov 
a používateľov, vykonávajú testovanie 
vzoriek výrobkov uvádzaných na trh, 
prešetrujú a registrujú sťažnosti, výrobky, 
ktoré nie sú v zhode, a prípady stiahnutia 
výrobkov z používania a z trhu 
a informujú výrobcu, splnomocneného 
zástupcu a distribútorov o tomto 
monitorovaní.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti dovozcov, ktorí majú priame prepojenie na výrobcu, sa musia líšiť od povinností 
dovozcov, ktorí konajú nezávisle: pre nezávislých dovozcov by sa mala vypustená časť 
stanoviť osobitným spôsobom (pozri článok 11b ods. 4).
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Pozmeňujúci návrh 46
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne informujú 
výrobcu a jeho splnomocneného zástupcu 
a, v prípade potreby, prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, stiahnuť ju z trhu 
alebo ju stiahnuť z používania. Keď 
pomôcka predstavuje riziko, bezodkladne 
informujú príslušné orgány členských 
štátov, v ktorých sprístupnili pomôcku, a, 
v uplatniteľnom prípade, aj notifikovaný 
subjekt, ktorý vydal certifikát pre 
príslušnú pomôcku v súlade s článkom 45, 
uvádzajúc podrobnosti najmä o 
nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti dovozcov, ktorí majú priame prepojenie na výrobcu, sa musia líšiť od povinností 
dovozcov, ktorí konajú nezávisle: pre nezávislých dovozcov by sa mala vypustená časť 
stanoviť osobitným spôsobom (pozri článok 11b ods. 5).

Pozmeňujúci návrh 47
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Dovozcovia, počas obdobia uvedeného v 
článku 8 ods. 4, uchovávajú kópiu 

vypúšťa sa
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vyhlásenia o zhode EÚ na poskytnutie 
orgánom dohľadu nad trhom a 
zabezpečia, aby bola týmto orgánom na 
požiadanie sprístupnená technická 
dokumentácia a, v uplatniteľnom prípade, 
aj kópia príslušného certifikátu vrátane 
akéhokoľvek dodatku vydaných v súlade 
s článkom 45. Prostredníctvom písomného 
splnomocnenia sa dovozca 
a splnomocnený zástupca pre príslušnú 
pomôcku môžu dohodnúť, že sa táto 
povinnosť prevádza na splnomocneného 
zástupcu.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti dovozcov, ktorí majú priame prepojenie na výrobcu, sa musia líšiť od povinností 
dovozcov, ktorí konajú nezávisle: pre nezávislých dovozcov by sa mala vypustená časť 
stanoviť osobitným spôsobom (pozri článok 11b ods. 6).

Pozmeňujúci návrh 48
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na odôvodnenú žiadosť príslušného 
vnútroštátneho orgánu dovozcovia 
poskytnú tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku. Táto 
povinnosť sa pokladá za splnenú, keď 
splnomocnený zástupca pre príslušnú 
pomôcku poskytne požadované 
informácie. Na požiadanie príslušného 
vnútroštátneho orgánu s ním dovozcovia 
spolupracujú na akomkoľvek opatrení 
prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré 
predstavujú výrobky, ktoré uviedli na trh.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Povinnosti dovozcov, ktorí majú priame prepojenie na výrobcu, sa musia líšiť od povinností 
dovozcov, ktorí konajú nezávisle: pre nezávislých dovozcov by sa mala vypustená časť 
stanoviť osobitným spôsobom (pozri článok 11b ods. 7).

Pozmeňujúci návrh 49
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 10 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Dovozcovia, ktorí svoju činnosť 
vykonávajú na základe splnomocnenia 
výrobcu
1. Výrobca pomôcky uvádzanej na trh 
Únie, resp. nesúcej označenie CE bez 
toho, aby bola uvedená na trh Únie, ktorý 
nemá zaregistrované miesto podnikania 
v členskom štáte ani nevykonáva príslušné 
činnosti na zaregistrovanom mieste 
podnikania v členskom štáte, vymenuje 
jedného alebo viacerých dovozcov.
2. Toto vymenovanie je platné až po tom, 
čo ho dovozca písomne prijme.
3. Dovozca vykonáva úlohy vymedzené 
v splnomocnení dohodnutom medzi 
výrobcom a dovozcom.
V tomto splnomocnení sa uvádza, ktoré z 
týchto úloh vykonáva daný hospodársky 
subjekt (výrobca, splnomocnený zástupca, 
dovozca) vo vzťahu k pomôckam, na ktoré 
sa splnomocnenie vzťahuje:
a) uchovávať technickú dokumentáciu, 
vyhlásenie o zhode EÚ a prípadne kópiu 
príslušného certifikátu vrátane 
akéhokoľvek dodatku vydaného v súlade 
s článkom 45 k dispozícii pre príslušné 
orgány počas obdobia uvedeného v článku 
8 ods. 4;
b) na odôvodnenú žiadosť príslušného 
orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky 
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informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody pomôcky;
c) spolupracovať s príslušnými orgánmi 
na akomkoľvek nápravnom opatrení 
prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré 
pomôcky predstavujú;
d) bezodkladne informovať výrobcu o 
sťažnostiach a hláseniach od 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov a 
používateľov, pokiaľ ide o podozrenia na 
nehody súvisiace s pomôckou, v prípade 
ktorej bol vymenovaný;
e) ukončiť platnosť splnomocnenia, ak 
výrobca koná v rozpore so svojimi 
povinnosťami podľa tohto nariadenia;
f) overiť, či sa uskutočnilo náležité 
posúdenie zhody;
g) overiť, či pomôcka nesie požadované 
označenie zhody CE;
h) overiť, či je pomôcka  označená 
v súlade s týmto nariadením a či je k nej 
priložený požadovaný návod na použitie a 
vyhlásenie o zhode EÚ;
i) overiť, či výrobca pomôcke 
v príslušnom prípade pridelil unikátnu 
identifikáciu pomôcky v súlade s článkom 
24;
j) zaregistrovať pomôcku, výrobcu, 
splnomocneného zástupcu a dovozcu 
v elektronickom systéme v súlade 
s článkom 25;
k) vykonávať testovanie vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh, preskúmať 
a registrovať sťažnosti, výrobky, ktoré nie 
sú v zhode, a prípady stiahnutia výrobkov 
z používania a z trhu;
l) v prípade, že sa dovozca alebo výrobca 
domnieva, že pomôcka uvedená na trh nie 
je v súlade s týmto nariadením, prevziať 
zodpovednosť za opatrenia, ktoré sa majú 
prijať v záujme zabezpečenia zhody 
pomôcky, jej stiahnutia z používania alebo 
z trhu, a oznámiť príslušným orgánom 
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členských štátov, v ktorých bola pomôcka 
sprístupnená, a v príslušnom prípade aj 
notifikovanému subjektu, ktorý pre danú 
pomôcku vydal certifikát v súlade 
s článkom 45, uvádzajúc najmä 
podrobnosti o nesúlade s požiadavkami 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení;
m) prevziať zodpovednosť za poskytnutie 
všetkých informácií a dokumentácie 
potrebnej na preukázanie zhody výrobku 
na základe žiadosti príslušného 
vnútroštátneho orgánu;
n) komunikovať s výrobcom 
a splnomocneným zástupcom v prípadoch, 
keď príslušný vnútroštátny orgán 
dovozcov požiada, aby spolupracovali na 
akomkoľvek opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
výrobky, ktoré uviedli na trh.
4. Splnomocnenie uvedené v odseku 3 
nezahŕňa prenesenie povinností výrobcu 
stanovených v článku 8 ods. 1, 2, 5, 6, 7 
a 8.
5. Dovozca, ktorý platnosť splnomocnenia 
ukončí z dôvodov uvedených v ods. 3 
písm. e), bezodkladne informuje výrobcu 
a splnomocneného zástupcu o ukončení 
splnomocnenia a o dôvodoch tohto 
ukončenia.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti dovozcov, ktorí majú priame prepojenie na výrobcu, sa musia líšiť od povinností 
dovozcov, ktorí konajú nezávisle.

Pozmeňujúci návrh 50
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 10 – bod 2 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Dovozcovia, ktorí svoju činnosť 
vykonávajú bez splnomocnenia výrobcu
1. Pred uvedením pomôcky na trh sa 
dovozcovia ubezpečia, že:
a) výrobca uskutočnil náležitý postup 
posudzovania zhody;
b) výrobca určil splnomocneného 
zástupcu v súlade s článkom 9;
c) výrobca vypracoval vyhlásenie o zhode 
EÚ a technickú dokumentáciu;
d) pomôcka nesie požadované označenie 
zhody CE;
e) pomôcka je označená v súlade s týmto 
nariadením a je k nej priložený 
požadovaný návod na použitie a 
vyhlásenie o zhode EÚ;
f) výrobca pomôcke v príslušnom prípade 
pridelil unikátnu identifikáciu pomôcky 
v súlade s článkom 24.
2. Dovozcovia uvedú na pomôcke alebo na 
jej obale alebo na sprievodnom 
dokumente svoje meno/názov, 
zaregistrované obchodné meno alebo 
zaregistrovanú ochrannú známku 
a adresu zaregistrovaného miesta 
podnikania, kde ich možno kontaktovať 
a zastihnúť. Dovozcovia sa ubezpečia, že 
informácie na označení dodanom 
výrobcom neprekrýva žiadne iné 
označenie.
3. Dovozcovia sa ubezpečia, že pomôcka 
bola zaregistrovaná v elektronickom 
systéme v súlade s článkom 25 ods. 2.
4. Keď sa to pokladá za potrebné 
s ohľadom na riziká, ktoré pomôcka 
predstavuje, vykonávajú dovozcovia 
v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti 
pacientov a používateľov testovanie 
vzoriek výrobkov uvádzaných na trh, 
skúmajú a registrujú sťažnosti, výrobky, 
ktoré nie sú v zhode, a prípady stiahnutia 
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výrobkov z používania a z trhu a o tomto 
monitorovaní informujú výrobcu, 
splnomocneného zástupcu a distribútorov.
5. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v súlade 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a jeho 
splnomocneného zástupcu a v prípade 
potreby prijmú potrebné nápravné 
opatrenie s cieľom zabezpečiť zhodu tejto 
pomôcky, stiahnuť ju z trhu alebo z 
používania. Keď pomôcka predstavuje 
riziko, bezodkladne informujú príslušné 
orgány členských štátov, v ktorých bola 
pomôcka sprístupnená, a v príslušnom 
prípade aj notifikovaný subjekt, ktorý pre 
danú pomôcku vydal certifikát v súlade 
s článkom 45, uvádzajúc najmä 
podrobnosti o nesúlade s požiadavkami 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.
6. Dovozcovia uchovávajú počas obdobia 
uvedeného v článku 8 ods. 4 kópiu 
vyhlásenia o zhode EÚ k dispozícii pre 
orgány dohľadu nad trhom a zabezpečia, 
aby bola týmto orgánom na požiadanie 
sprístupnená technická dokumentácia a 
v príslušnom prípade aj kópia príslušného 
certifikátu vrátane akéhokoľvek dodatku 
vydaného v súlade s článkom 45. 
Prostredníctvom písomného 
splnomocnenia sa dovozca 
a splnomocnený zástupca pre príslušnú 
pomôcku môžu dohodnúť, že sa táto 
povinnosť prenesie na splnomocneného 
zástupcu.
7. Dovozcovia poskytnú príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu na jeho žiadosť 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody výrobku. 
Táto povinnosť sa pokladá za splnenú, 
keď splnomocnený zástupca pre príslušnú 
pomôcku poskytne požadované 
informácie. Na požiadanie príslušného 
vnútroštátneho orgánu s ním dovozcovia 
spolupracujú na akomkoľvek opatrení 
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prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré 
predstavujú výrobky, ktoré uviedli na trh.
8. Dovozcovia majú v rámci svojich 
štruktúr k dispozícii najmenej jednu 
kvalifikovanú osobu, ktorá disponuje 
odbornými znalosťami, pokiaľ ide 
o regulačné požiadavky na zdravotnícke 
pomôcky v Únii. Odborné znalosti možno 
preukázať niektorou z týchto kvalifikácií:
a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad o 
formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti práva, 
prírodných vied, medicíny, farmácie, 
strojárstva alebo v inom náležitom odbore 
a aspoň dva roky odbornej praxe v oblasti 
regulácie alebo systémov riadenia kvality 
v súvislosti s zdravotníckymi pomôckami;
b) päť rokov odbornej praxe v oblasti 
regulácie alebo systémov riadenia kvality 
v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti dovozcov, ktorí majú priame prepojenie na výrobcu, sa musia líšiť od povinností 
dovozcov, ktorí konajú nezávisle.

Pozmeňujúci návrh 51
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 44 vypúšťa sa
Mechanizmus kontroly určitých posúdení 

zhody
1. Notifikované subjekty úradne 
oznamujú Komisii žiadosti o posúdenie 
zhody pomôcok klasifikovaných v triede 
III s výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
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obnovenie existujúcich certifikátov. K 
oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 19.3 prílohy I a 
návrh súhrnu parametrov bezpečnosti 
a klinického výkonu uvedený v článku 26. 
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať. 
Komisia bezodkladne zašle oznámenie a 
sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky. 
2. Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo 
Komisie o takejto žiadosti v súlade s 
postupom stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza vedecky 
podložené zdravotné odôvodnenie výberu 
konkrétneho spisu na účely predloženia 
súhrnu predbežného posúdenia zhody. Pri 
výbere konkrétneho spisu na predloženie 
by sa mala riadne zohľadniť zásada 
rovnakého zaobchádzania.
Do 5 dní od prijatia žiadosti od 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky notifikovaný subjekt o nej 
informuje výrobcu.
3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť pripomienky 
k súhrnu predbežného posúdenia zhody 
najneskôr 60 dní po predložení tohto 
súhrnu. Počas tejto lehoty a najneskôr 30 
dní po predložení môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať o predloženie dodatočných 
informácií, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
analýzu predbežného posúdenia zhody 
notifikovaným subjektom. Môže zahŕňať 
žiadosť o vzorky alebo návštevu priestorov 
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výrobcu na mieste. Do predloženia 
požadovaných dodatočných informácií sa 
pozastavuje obdobie na pripomienkovanie 
uvedené v prvej vete tohto pododseku. 
Ďalšími žiadosťami o dodatočné 
informácie od Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky nepozastavujú 
obdobie na predkladanie pripomienok.
4. Notifikovaný subjekt venuje náležitú 
pozornosť všetkým pripomienkam 
doručeným v súlade s odsekom 3. 
Poskytne Komisii vysvetlenie, akým 
spôsobom boli pripomienky zohľadnené 
vrátane riadneho odôvodnenia, prečo sa 
podľa doručených pripomienok 
nepostupovalo, ako aj svoje konečné 
rozhodnutie týkajúce sa predmetného 
posúdenia zhody. Komisia bezodkladne 
zašle tieto informácie Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.
5. Ak sa to pokladá za potrebné 
z hľadiska ochrany bezpečnosti pacienta 
a verejného zdravia, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov určiť 
špecifické kategórie alebo skupiny 
pomôcok s výnimkou pomôcok triedy III, 
na ktoré sa vo vopred vymedzenom období 
uplatňujú odseky 1 až 4. Tieto
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 88 ods. 3.
Opatrenia podľa tohto odseku môžu byť 
odôvodnené len jedným alebo viacerými z 
týchto kritérií:
a) novátorstvo pomôcky alebo 
technológie, na ktorej je založená, a jej 
významný klinický vplyv alebo vplyv na 
verejné zdravie;
b) nepriaznivá zmena v profile rizík a 
prínosov špecifickej kategórie alebo 
skupiny pomôcok v dôsledku vedecky 
podložených zdravotných obáv týkajúcich 
sa zložiek alebo zdrojového materiálu 
alebo vplyvov na zdravie v prípade 
zlyhania;
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c) zvýšená miera závažných nehôd 
ohlasovaných v súlade s článkom 61 v 
súvislosti so špecifickou kategóriou alebo 
skupinou pomôcok;
d) značné rozdiely v posúdeniach zhody 
vykonaných rôznymi notifikovanými 
subjektmi na pomôckach, ktoré sú v 
podstate podobné;
e) obavy o verejné zdravie súvisiace so 
špecifickou kategóriou alebo skupinou 
pomôcok alebo s technológiou, na ktorej 
sú založené.
6. Komisia urobí súhrn pripomienok 
predložených v súlade s odsekom 3 a 
výsledok postupu posúdenia zhody 
sprístupní verejnosti. Neuverejňuje žiadne 
osobné údaje ani dôverné informácie 
obchodnej povahy.
7. Komisia zavedie technickú 
infraštruktúru na elektronickú výmenu 
údajov medzi notifikovanými subjektmi a 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky na účely tohto článku.
8. Komisia môže prijať prostredníctvom 
vykonávacích aktov modality a aspekty 
postupu týkajúce sa predkladania a 
analýzy súhrnu predbežného posúdenia 
zhody v súlade s odsekmi 2 a 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 88 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci návrh 52
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Počas tohto postupu sa zohľadnia 
názory všetkých príslušných 
zainteresovaných strán vrátane pacientov, 
poskytovateľov starostlivosti či 
organizácií zdravotníckych pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievať ku kontrole určitých 
posúdení zhody podľa článku 44;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od smerníc 90/385/EHS 
a 93/42/EHS sa subjekty posudzovania 
zhody, ktoré sú v súlade s týmto 
nariadením, môžu určiť a notifikovať 
pred dátumom jeho uplatňovania. 
Notifikované subjekty, ktoré sú určené 
a notifikované v súlade s týmto 

4. Odchylne od smerníc 90/385/EHS 
a 93/42/EHS sa subjekty posudzovania 
zhody, ktoré sú v súlade s týmto 
nariadením, môžu určiť a notifikovať 
pred dátumom jeho uplatňovania. 
Notifikované subjekty, ktoré sú určené 
a notifikované v súlade s týmto 
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nariadením, môžu uplatňovať postupy 
posudzovania zhody stanovené v tomto 
nariadení a vydávať certifikáty v súlade 
s týmto nariadením pred dátumom jeho 
uplatňovania.

nariadením, môžu uplatňovať postupy 
posudzovania zhody stanovené v tomto 
nariadení a vydávať certifikáty v súlade 
s týmto nariadením pred dátumom jeho 
uplatňovania pod podmienkou, že 
príslušné delegované a vykonávacie akty 
nadobudli účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávacie a delegované akty, ktoré sú nevyhnutné na správne vykonávanie tohto 
nariadenia, musia byť pripravené pred tým, ako sa toto nariadenie začne uplatňovať na 
akúkoľvek pomôcku.

Pozmeňujúci návrh 55
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – oddiel 7.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 
Osobitná pozornosť sa venuje látkam, ktoré 
sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické 
pre reprodukciu v súlade s časťou 3 prílohy 
VI k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie, a ktoré sú určené v súlade s 
postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 
Osobitná pozornosť sa venuje látkam, ktoré 
sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické 
pre reprodukciu v súlade s časťou 3 prílohy 
VI k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie, alebo ktoré boli určené v súlade s 
postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
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registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH).

registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH) alebo 
sú známe ako endokrinné disruptory 
alebo sú za ne považované podľa 
odporúčania Komisie (2013/.../EÚ) o 
kritériách na určovanie endokrinných 
disruptorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – oddiel 7.4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak pomôcky alebo ich časti, ktoré sa majú 
používať

Pomôcky alebo ich časti, ktoré sa majú 
používať

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – oddiel 7.4 – odsek 1 – zarážka 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

obsahujú v koncentrácii 0,1 % hm. 
mäkčeného materiálu, príp. vyššej, ftaláty
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
kategórie 1A alebo 1B v súlade s časťou 3 
prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, 
tieto pomôcky sa označia priamo na 
pomôcke a/alebo na obale každej jednotky 
prípadne na obchodnom obale ako 
pomôcky obsahujúce ftaláty. Ak do účelu 
určenia týchto pomôcok patrí liečba detí 
alebo liečba tehotných, príp. dojčiacich 
žien, výrobca poskytne osobitné 

neobsahujú v koncentrácii 0,1 % hm. 
alebo vo vyššej koncentrácii 
homogénneho materiálu látky
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
kategórie 1A alebo 1B v súlade s časťou 3 
prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 
alebo látky označené za endokrinné 
disruptory podľa prvého pododseku, 
pokiaľ výrobca nemôže preukázať, že 
neexistujú žiadne vhodné bezpečnejšie 
látky alebo pomôcky, ktoré by uvedené 
látky neobsahovali.
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odôvodnenie použitia týchto látok s 
ohľadom na súlad so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon, 
zvlášť s požiadavkami tohto odseku, a v 
technickej dokumentácii a v návode na 
použitie musí uviesť informácie 
o reziduálnych rizikách pre tieto skupiny 
pacientov a podľa potreby aj informácie 
o príslušných preventívnych opatreniach.

Keď výrobca môže preukázať, že 
neexistujú žiadne vhodné bezpečnejšie 
látky alebo pomôcky, ktoré by uvedené 
látky neobsahovali, tieto pomôcky sa 
označia priamo na pomôcke a/alebo na 
obale každej jednotky, prípadne na 
obchodnom obale, ako pomôcky 
obsahujúce látky, ktoré sú klasifikované 
ako karcinogénne, mutagénne alebo 
toxické pre reprodukciu kategórie 1A 
alebo 1N, alebo látky označené za 
endokrinné disruptory. Výrobca poskytne 
osobitné odôvodnenie použitia týchto látok 
s ohľadom na súlad so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon, 
zvlášť s požiadavkami tohto odseku, a v 
technickej dokumentácii a v návode na 
použitie musí uviesť informácie 
o reziduálnych rizikách pre pacientov a 
podľa potreby aj informácie o príslušných 
preventívnych opatreniach.

Or. en

Odôvodnenie

Látky CMR (karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu) sú zakázané v 
kozmetických výrobkoch a ftaláty CMR sa nesmú používať v hračkách. Pokiaľ neexistujú 
bezpečnejšie alternatívy, mali by sa podobné obmedzenia uplatňovať na zdravotnícke 
pomôcky, pri ktorých sa nemožno vyhnúť vystaveniu. Keď neexistujú žiadne iné alternatívy, 
výrobcovia by mali pomôcky označiť a poskytnúť konkrétne odôvodnenie, pokiaľ ide o súlad 
s ustanoveniami tohto nariadenia v oblasti bezpečnosti. To isté by malo platiť aj v prípade 
známych endokrinných disruptorov. Keďže Komisia je v procese prijímania odporúčania 
o určovaní endokrinných disruptorov, mal by sa doplniť odkaz na toto odporúčanie.

Pozmeňujúci návrh 58
Jean Lambert
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – oddiel 7.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.6. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
obmedzilo riziko spojené s veľkosťou 
a vlastnosťami použitých častíc. Osobitnú 
pozornosť treba venovať pomôckam 
obsahujúcim alebo zloženým 
z nanomateriálu, ktorý sa môže uvoľniť do 
tela pacienta alebo používateľa.

7.6. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
obmedzilo riziko spojené s veľkosťou 
a vlastnosťami použitých častíc. Osobitnú 
pozornosť treba venovať pomôckam 
obsahujúcim alebo zloženým 
z nanomateriálov, ktoré sa môžu uvoľniť 
do tela pacienta alebo používateľa. 
Výrobca v technickej dokumentácii 
konkrétnym spôsobom v doloží, že použitie 
nanomateriálov je v súlade so 
všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť 
a výkon, a v návode na použitie uvedie 
informácie o riziku, ktoré pre pacientov 
predstavujú rezíduá, a v prípade potreby 
informácie o príslušných preventívnych 
opatreniach.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že sa v zdravotníckych pomôckach používajú nanomateriály, výrobcovia by mali 
poskytnúť konkrétny dôkaz o tom, že ich použitie je v súlade so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon. Tým by sa značne uľahčilo uplatňovanie najprísnejšieho posúdenia 
zhody, ktoré je stanovené v článku 19 a v odôvodnení 13.

Pozmeňujúci návrh 59
Philippe Boulland

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 10 – oddiel 10.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ak ide o iné biologické látky ako tie, ktoré 
sú uvedené v oddieloch 10.1 a 10.2, 
spracovanie, konzervovanie, testovanie a 
zaobchádzanie s týmito látkami sa 
vykonáva tak, aby bola zabezpečená 

ak ide o iné biologické látky ako tie, ktoré 
sú uvedené v oddieloch 10.1 a 10.2, 
spracovanie, konzervovanie, testovanie a 
zaobchádzanie s týmito látkami sa 
vykonáva tak, aby bola zabezpečená 
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optimálna úroveň bezpečnosti pacientov, 
používateľov, prípadne iných osôb. 
Osobitne je potrebné zabezpečiť 
bezpečnosť z hľadiska vírusov a iných 
prenosných pôvodcov nákazy použitím 
schválených metód eliminácie alebo 
inaktivácie v priebehu výrobného procesu.

optimálna úroveň bezpečnosti pacientov, 
používateľov, prípadne iných osôb, najmä 
v rámci reťazca likvidácie odpadu. 
Osobitne je potrebné zabezpečiť 
bezpečnosť z hľadiska vírusov a iných 
prenosných pôvodcov nákazy použitím 
schválených metód eliminácie alebo 
inaktivácie v priebehu výrobného procesu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 11 – oddiel 11.2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11.2 a. Pomôcky, pri ktorých by sa mohli 
zdravotnícki pracovníci, pacienti či iné 
osoby v prípade náhodného porezania či 
bodnutia, napríklad poranenia injekčnou 
ihlou, nakaziť potenciálne smrteľnými 
infekciami prenášanými krvou, sú 
vybavené príslušnými bezpečnostnými 
ochrannými mechanizmami v súlade so 
smernicou 2010/32/EÚ. Pritom sa však 
musia rešpektovať špecifiká spojené s 
povolaním zubného lekára.

Or. en


