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Predlog spremembe 15
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 16
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ključne elemente obstoječega 
regulativnega pristopa, kot so nadzor 

(3) Ključne elemente obstoječega 
regulativnega pristopa, kot so nadzor 
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priglašenih organov, postopki ugotavljanja 
skladnosti, klinične raziskave in klinično 
ocenjevanje, vigilanca in nadzor trga, bi 
bilo treba bistveno okrepiti, za izboljšanje 
ravni zdravja in varnosti pa bi bilo treba 
opredeliti določbe, ki bi zagotovile 
preglednost in sledljivost pripomočkov.

priglašenih organov, postopki ugotavljanja 
skladnosti, klinične raziskave in klinično 
ocenjevanje, vigilanca in nadzor trga, bi 
bilo treba bistveno okrepiti, za izboljšanje 
ravni zdravja in varnosti zdravstvenih 
delavcev, pacientov, uporabnikov in 
izvajalcev, zlasti v verigi odstranjevanja 
odpadkov, pa bi bilo treba opredeliti 
določbe, ki bi zagotovile preglednost in 
sledljivost pripomočkov.

Or. fr

Predlog spremembe 17
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za nanomateriale, ki se uporabljajo v 
medicinskih pripomočkih, obstaja 
znanstvena negotovost glede njihovih 
tveganj in koristi. Za zagotovitev visoke 
ravni varovanja zdravja, prostega pretoka 
blaga in pravne varnosti za proizvajalce je 
treba uvesti enotno opredelitev 
nanomaterialov na podlagi Priporočila 
Komisije 2011/696/EU z dne 
18. oktobra 2011 o opredelitvi 
nanomaterialov z možnostjo, da se ta 
opredelitev prilagaja znanstvenemu in 
tehničnemu napredku ter posledičnemu 
regulativnemu razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni. Pri načrtovanju in 
izdelavi medicinskih pripomočkov bi 
morali biti proizvajalci zlasti pozorni na 
nanodelce, ki se lahko sproščajo v 
človeškem telesu, za take pripomočke pa bi 
se moral uporabljati najstrožji postopek 
ugotavljanja skladnosti.

(13) Za nanomateriale, ki se uporabljajo v 
medicinskih pripomočkih, obstaja 
znanstvena negotovost glede njihovih 
tveganj in koristi. Za zagotovitev visoke 
ravni varovanja zdravja in varnosti 
zdravstvenih delavcev, izvajalcev in 
pacientov, prostega pretoka blaga ter
pravne varnosti in odgovornosti za 
proizvajalce je treba uvesti enotno 
opredelitev nanomaterialov na podlagi 
Priporočila Komisije 2011/696/EU z dne 
18. oktobra 2011 o opredelitvi 
nanomaterialov z možnostjo, da se ta 
opredelitev prilagaja znanstvenemu in 
tehničnemu napredku ter posledičnemu 
regulativnemu razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni. Pri načrtovanju in 
izdelavi medicinskih pripomočkov bi 
morali biti proizvajalci zlasti pozorni na 
nanodelce, ki se lahko sproščajo v 
človeškem telesu, za take pripomočke pa bi 
se moral uporabljati najstrožji postopek
ugotavljanja skladnosti.

Or. fr
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Predlog spremembe 18
Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ta uredba vključuje zahteve glede 
značilnosti zasnove, varnosti in delovanja 
medicinskih pripomočkov, namenjenih 
preprečevanju poškodb pri delu, kot 
določa Direktiva Sveta 2010/32/EU z dne 
10. maja 2010 o izvajanju okvirnega 
sporazuma o preprečevanju poškodb z 
ostrimi pripomočki v bolnišnicah in 
zdravstvenem sektorju, ki sta ga sklenila 
HOSPEEM in EPSU1. Priznati je treba, 
da bi se te zahteve uporabljale samo v 
zdravstvenem okolju, kot je posebej 
priznano v okvirnem sporazumu med 
HOSPEEM in EPSU, ta uredba pa bi 
morala omogočiti ločene razprave v 
drugačnem okolju, na primer v 
zobozdravstvenih ordinacijah, ki jih ta 
okvirni sporazum ne zajema.
________________
1 UL L 134, 1.6.2010, str. 66.

Or. en

Predlog spremembe 19
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z izpolnjevanjem harmoniziranih 
standardov, opredeljenih v 
Uredbi (EU) št. […/…] o evropski 
standardizaciji, bi lahko proizvajalci 

(19) Z izpolnjevanjem harmoniziranih 
standardov, opredeljenih v 
Uredbi (EU) št. […/…] o evropski 
standardizaciji, bi lahko proizvajalci 
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dokazali, da izpolnjujejo splošne zahteve 
glede varnosti in učinkovitosti ter druge 
pravne zahteve, kot sta vodenje kakovosti 
in obvladovanje tveganja, s čimer bi se 
priznala pomembna vloga standardizacije 
na področju medicinskih pripomočkov.

dokazali, da izpolnjujejo splošne zahteve 
glede varnosti in učinkovitosti ter druge 
pravne zahteve, kot sta vodenje kakovosti 
in obvladovanje tveganja, s čimer bi se 
priznala pomembna vloga standardizacije 
in sledljivosti na področju medicinskih 
pripomočkov.

Or. fr

Predlog spremembe 20
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi zagotovili ustrezno varovanje 
ljudi, ki delajo v bližini delujoče opreme 
za magnetno resonančno slikanje, bi se 
bilo treba sklicevati na Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
minimalnih zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi 
fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih 
sevanj) (XX. posebna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Predlog spremembe 21
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Pacientom, ki imajo vsajen 
pripomoček, bi bilo treba zagotoviti 

(32) Pacientom, ki imajo vsajen 
pripomoček, je treba zagotoviti jasne in 
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bistvene informacije o vsajenem 
pripomočku, ki bi omogočale njegovo 
prepoznavanje in vključevale vsa potrebna 
opozorila ali previdnostne ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti, na primer navedbo o tem, ali 
je pripomoček združljiv z nekaterimi 
diagnostičnimi pripomočki ali s skenerji, ki 
se uporabljajo za varnostne kontrole.

lahko dostopne bistvene informacije o 
vsajenem pripomočku, ki bi omogočale 
njegovo prepoznavanje in vključevale vsa 
potrebna opozorila ali previdnostne ukrepe, 
ki jih je treba sprejeti, na primer navedbo o 
tem, ali je pripomoček združljiv z 
nekaterimi diagnostičnimi pripomočki ali s 
skenerji, ki se uporabljajo za varnostne 
kontrole.

Or. fr

Predlog spremembe 22
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 23
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Za medicinske pripomočke z najvišjo 
stopnjo tveganja bi morali proizvajalci v 
dokumentu, ki bi moral biti na voljo 
javnosti, povzeti glavne vidike varnosti in 
učinkovitosti pripomočka ter rezultate 
kliničnega ocenjevanja.

(39) Za medicinske pripomočke z najvišjo 
stopnjo tveganja bi morali proizvajalci v 
dokumentu, ki bi moral biti na voljo 
javnosti in lahko dostopen, povzeti glavne 
vidike varnosti in učinkovitosti 
pripomočka ter rezultate kliničnega 
ocenjevanja.

Or. fr

Predlog spremembe 24
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Ustrezno delovanje priglašenih 
organov je ključno za zagotavljanje visoke 
ravni varovanja zdravja in varnosti ter za 
krepitev zaupanja državljanov. Zato bi bilo 
treba imenovanje in spremljanje 
priglašenih organov, ki jih v skladu s 
podrobnimi in strogimi merili izvajajo v 
državah članicah, nadzirati na ravni Unije.

(40) Ustrezno delovanje priglašenih 
organov je ključno za zagotavljanje visoke 
ravni varovanja zdravja in varnosti 
zdravstvenih delavcev, pacientov, 
uporabnikov in izvajalcev, zlasti v verigi 
odstranjevanja odpadkov, ter za krepitev 
zaupanja državljanov. Zato bi bilo treba 
imenovanje in spremljanje priglašenih 
organov, ki jih v skladu s podrobnimi in 
strogimi merili izvajajo v državah članicah, 
nadzirati na ravni Unije.
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Predlog spremembe 25
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(52) Za boljše varovanje zdravja 
zdravstvenih delavcev, pacientov, 
uporabnikov in izvajalcev, zlasti v verigi 
odstranjevanja odpadkov, in večjo varnost 
pripomočkov na trgu bi bilo treba z 
vzpostavitvijo osrednjega portala na ravni 
Unije za poročanje o resnih zapletih in 
varnostnih popravljalnih ukrepih izboljšati 
učinkovitost sistema vigilance medicinskih 
pripomočkov.

Or. fr

Predlog spremembe 26
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(53) Zdravstveni delavci in pacienti bi 
morali imeti možnost, da sporočajo sume 
na resne zaplete na nacionalni ravni v 
harmonizirani obliki. Pristojni nacionalni 
organi morajo proizvajalce in druge 
pristojne nacionalne organe obvestiti, ko 
potrdijo pojav resnega zapleta, da se 
zmanjša verjetnost ponovitve takih 
zapletov in da se ti sporočijo državam, 
katerim se daruje ali v katere se izvaža 
medicinska oprema.

Or. fr
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Predlog spremembe 27
Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 28
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) „popravljalni ukrep“ pomeni ukrep za 
odpravo vzroka možne ali dejanske
neskladnosti ali drugega neželenega 
stanja;

(45) „popravljalni ukrep“ pomeni ukrep za 
odpravo vzroka neskladnosti, da se 
prepreči njihova ponovitev;

Or. en

Predlog spremembe 29
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 45



AM\934293SL.doc 11/33 PE510.536v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) „popravljalni ukrep“ pomeni ukrep za 
odpravo vzroka možne ali dejanske
neskladnosti ali drugega neželenega 
stanja;

(45) „popravljalni ukrep“ pomeni ukrep za 
odpravo vzroka neskladnosti, da se 
prepreči njihova ponovitev;

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s standardom EN ISO 13485:2012, ki je priznan in se uporablja po vsem svetu 
(medicinski pripomočki– sistemi upravljanja kakovosti– zahteve za regulativne namene) ter 
vsebuje opredelitev „popravljalnih ukrepov“.

Predlog spremembe 30
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) „varnostni popravljalni ukrep“ pomeni
popravljalni ukrep, ki ga proizvajalec 
sprejme iz tehničnih ali zdravstvenih 
razlogov, da prepreči ali zmanjša tveganje 
resnega zapleta v zvezi s pripomočkom, ki 
je dostopen na trgu;

(46) „varnostni popravljalni ukrep“: 
„varnostni popravljalni ukrep“ je ukrep, ki 
ga proizvajalec sprejme za zmanjšanje 
nevarnosti smrti ali resnega poslabšanja 
zdravja, povezane z uporabo medicinskega 
pripomočka;

Or. en

Predlog spremembe 31
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) „varnostni popravljalni ukrep“ pomeni
popravljalni ukrep, ki ga proizvajalec 
sprejme iz tehničnih ali zdravstvenih 

(46) „varnostni popravljalni ukrep“ pomeni 
ukrep, ki ga proizvajalec sprejme za 
zmanjšanje nevarnosti smrti ali resnega 
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razlogov, da prepreči ali zmanjša tveganje 
resnega zapleta v zvezi s pripomočkom, ki 
je dostopen na trgu;

poslabšanja zdravja, povezane z uporabo 
medicinskega pripomočka;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti in doslednosti bi bilo treba sprejeti opredelitev „varnostnih popravljalnih 
ukrepov“, ki jo je pripravila delovna skupina za svetovno usklajevanje.

Predlog spremembe 32
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(47) „obvestilo o varnostnem 
popravljalnem ukrepu“: sporočilo, ki ga 
proizvajalec ali njegov predstavnik pošlje 
uporabnikom pripomočka v zvezi z 
varnostnim popravljalnim ukrepom;

Or. en

Predlog spremembe 33
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 34
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti in doslednosti bi bilo treba sprejeti opredelitev „obvestila o varnostnem 
popravljalnem ukrepu“, ki jo je pripravila delovna skupina za svetovno usklajevanje 
(GHTF/SG2/N57R8:2006 opredelitev).

Predlog spremembe 35
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
zaradi tehničnega napredka in ob 
upoštevanju predvidenih uporabnikov ali 
pacientov spreminjajo ali dopolnjujejo 
splošne zahteve glede varnosti in 
učinkovitosti, določene v Prilogi I, 
vključno s podatki, ki jih predloži 
proizvajalec.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Zgornje besedilo je treba črtati, saj lahko Komisija zakonodajno besedilo z delegiranimi akti 
spremeni ali dopolni le v zvezi z nebistvenimi elementi. Zahteve glede varnosti in učinkovitosti 
so med najbolj bistvenimi elementi predlagane uredbe, zato jih ne bi smeli spreminjati z 
delegiranimi akti.

Predlog spremembe 36
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
zaradi tehničnega napredka spreminjajo 
ali dopolnjujejo elemente tehnične 
dokumentacije iz Priloge II.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Drugi del zgornjega člena bi bilo treba črtati, saj lahko Komisija zakonodajno besedilo z 
delegiranimi akti spremeni ali dopolni le v zvezi z nebistvenimi elementi. Elementi, navedeni v 
tehnični dokumentaciji, so med najbolj bistvenimi elementi predlagane uredbe.

Predlog spremembe 37
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je proizvajalec izvedel ustrezen 
postopek ugotavljanja skladnosti;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 38
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je proizvajalec imenoval 
pooblaščenega predstavnika v skladu s 
členom 9;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 39
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) je proizvajalec pripravil izjavo EU o 
skladnosti in tehnično dokumentacijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ima pripomoček zahtevano oznako 
skladnosti CE;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 41
Mara Bizzotto
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je pripomoček označen v skladu s to 
uredbo ter so mu priložena potrebna 
navodila za uporabo in izjava EU o 
skladnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 42
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) proizvajalec v skladu s členom 24 
določi enotno identifikacijo pripomočka, 
kadar je ustrezno.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 43
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uvozniki na pripomočku, embalaži ali 
spremnem dokumentu navedejo svoje ime, 
registrirano trgovsko ime ali registrirano 
blagovno znamko in naslov registrirane 
poslovne enote, na katerem so dosegljivi 
in ki je naslov njihove dejanske lokacije. 
Zagotovijo, da dodatne oznake ne 
prekrivajo nobene informacije na oznaki 
proizvajalca.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Obveznosti uvoznikov, ki imajo neposredno povezavo s proizvajalcem, in tistih, ki delujejo 
neodvisno, morajo biti različne: črtani del bi moral veljati posebej za neodvisne uvoznike 
(glej člen 11b(2)).

Predlog spremembe 44
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Uvozniki zagotovijo, da je pripomoček 
registriran v elektronskem sistemu v 
skladu s členom 25(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti uvoznikov, ki imajo neposredno povezavo s proizvajalcem, in tistih, ki delujejo 
neodvisno, morajo biti različne: črtani del bi moral veljati posebej za neodvisne uvoznike 
(glej člen 11b(3)).

Predlog spremembe 45
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar je ustrezno glede na tveganja, ki 
jih predstavlja pripomoček, uvozniki za 
varovanje zdravja in varnosti pacientov in 
uporabnikov izvedejo vzorčno preskušanje 
trženih izdelkov, preiskujejo pritožbe ter 
beležijo pritožbe, neskladne, odpoklicane 
in umaknjene izdelke, ter o tovrstnem 
spremljanju obveščajo proizvajalca, 
pooblaščenega predstavnika in 

črtano
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distributerje.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti uvoznikov, ki imajo neposredno povezavo s proizvajalcem, in tistih, ki delujejo 
neodvisno, morajo biti različne: črtani del bi moral veljati posebej za neodvisne uvoznike 
(glej člen 11b(4)).

Predlog spremembe 46
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, ki so ga dali 
na trg, ni v skladu s to uredbo, o tem 
nemudoma obvestijo proizvajalca in 
njegovega pooblaščenega predstavnika 
ter, če je ustrezno, sprejmejo potrebne 
popravljalne ukrepe, da zagotovijo 
skladnost proizvoda ali pa ga umaknejo 
ali odpokličejo. Če pripomoček predstavlja 
tveganje, prav tako nemudoma obvestijo 
pristojne organe držav članic, v katerih je 
pripomoček dostopen, in če je ustrezno, 
priglašeni organ, ki je izdal certifikat za
zadevni pripomoček v skladu s členom 45, 
ter predložijo informacije, zlasti o 
neskladnosti in sprejetih popravljalnih 
ukrepih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti uvoznikov, ki imajo neposredno povezavo s proizvajalcem, in tistih, ki delujejo 
neodvisno, morajo biti različne: črtani del bi moral veljati posebej za neodvisne uvoznike 
(glej člen 11b(5)).
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Predlog spremembe 47
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Uvozniki za obdobje iz člena 8(4) 
hranijo izvod izjave EU o skladnosti, ki je 
na vpogled organom za nadzor trga, in 
zagotovijo, da sta navedenim organom na 
zahtevo na voljo tehnična dokumentacija 
in, če je ustrezno, izvod ustreznega 
certifikata, izdanega v skladu s členom 45, 
vključno z morebitnimi dopolnili. Uvoznik 
in pooblaščeni predstavnik za zadevni 
pripomoček se lahko s pisnim 
pooblastilom dogovorita, da se ta 
obveznost prenese na pooblaščenega 
predstavnika.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti uvoznikov, ki imajo neposredno povezavo s proizvajalcem, in tistih, ki delujejo 
neodvisno, morajo biti različne: črtani del bi moral veljati posebej za neodvisne uvoznike 
(glej člen 11b(6)).

Predlog spremembe 48
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Uvozniki pristojnemu nacionalnemu 
organu na zahtevo posredujejo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti izdelka. Ta 
obveznost se šteje za izpolnjeno, ko 
pooblaščeni predstavnik za zadevni 
pripomoček zagotovi zahtevane podatke. 
Uvozniki s pristojnim nacionalnim 

črtano
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organom na njegovo zahtevo sodelujejo 
pri kateri koli dejavnosti za odpravo 
tveganj, ki jih predstavljajo izdelki, ki so 
jih dali na trg.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti uvoznikov, ki imajo neposredno povezavo s proizvajalcem, in tistih, ki delujejo 
neodvisno, morajo biti različne: črtani del bi moral veljati posebej za neodvisne uvoznike 
(glej člen 11b(7)).

Predlog spremembe 49
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 10 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Uvozniki, ki delujejo po pooblastilu 
proizvajalca
1. Proizvajalec pripomočka, ki je dan na 
trg Unije ali ima oznako CE in ni dan na 
trg Unije, ki nima registrirane poslovne
enote v državi članici ali ne izvaja 
ustreznih dejavnosti v registrirani 
poslovni enoti v državi članici, imenuje 
enega ali več uvoznikov.
2. Imenovanje je veljavno samo, če ga 
uvoznik pisno sprejme.
3. Uvoznik izvaja naloge, določene v 
pooblastilu, ki ga skleneta proizvajalec in 
uvoznik.
Pooblastilo opredeljuje, katere naloge 
opravlja kateri gospodarski subjekt 
(proizvajalec, pooblaščeni predstavnik, 
uvoznik) v zvezi s pripomočki, za katere je 
bil pooblaščen:
(a) hranjenje tehnične dokumentacije, 
izjave EU o skladnosti in, če se uporablja, 
izvoda ustreznega certifikata, vključno s 
katerim koli dodatkom, izdanim v skladu s 



AM\934293SL.doc 21/33 PE510.536v01-00

SL

členom 45, ki so na voljo pristojnim 
organom za obdobje iz člena 8(4);
(b) zagotovitev vseh informacij in 
dokumentacije, potrebne za dokazovanje 
skladnosti pripomočka, pristojnemu 
organu na utemeljeno zahtevo;
(c) sodelovanje s pristojnimi organi glede 
popravljalnih ukrepov, sprejetih za 
odpravo tveganj, ki jih predstavljajo 
pripomočki;
(d) takojšnje obvestilo proizvajalcu o 
pritožbah in poročilih zdravstvenih 
delavcev, pacientov in uporabnikov o 
sumih na zaplete v zvezi s pripomočkom, 
za katerega je bil pooblaščen;
(e) prekinitev pooblastila, če proizvajalec 
ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 
te uredbe;
(f) preverjanje, da je bil opravljen 
ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti;
(g) preverjanje, da ima pripomoček 
zahtevano oznako skladnosti CE;
(h) preverjanje, da je pripomoček označen 
v skladu s to uredbo ter so mu priložena 
potrebna navodila za uporabo in 
izjava EU o skladnosti;
(i) preverjanje, da je proizvajalec v skladu 
s členom 24 določil enotno identifikacijo 
pripomočka, kadar je ustrezno;
(j) registracija pripomočka, proizvajalca, 
pooblaščenega predstavnika in uvoznika v 
elektronskem sistemu v skladu s 
členom 25;
(k) vzorčno preskušanje trženih izdelkov, 
preiskovanje pritožb ter vodenje registra 
pritožb glede neskladnih, odpoklicanih in 
umaknjenih izdelkov;
(l) če uvoznik ali proizvajalec domneva, 
da pripomoček, ki je bil dan na trg, ni v 
skladu s to uredbo, odgovornost za 
ukrepe, da bo pripomoček spet izpolnjeval 
določbe ali da se ga odpokliče ali umakne, 
ter sporočilo pristojnim organom države 
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članice, v kateri je pripomoček na voljo, 
ter po potrebi priglašenemu organu, ki je 
izdal certifikat za zadevni pripomoček v 
skladu s členom 45, pri čemer se navedejo 
zlasti podrobnosti o neskladnosti in o vseh 
sprejetih popravljalnih ukrepih;
(m) odgovornost, da se pristojnemu 
nacionalnemu organu na zahtevo 
posredujejo vse potrebne informacije in 
dokumentacija za dokazovanje skladnosti 
izdelka;
(n) komunikacija s proizvajalcem in 
pooblaščenim predstavnikom, ko morajo 
uvozniki na zahtevo pristojnega 
nacionalnega organa sodelovati pri kateri 
koli dejavnosti za odpravo tveganj, ki jih 
predstavljajo izdelki, ki so jih dali na trg.
4. Pooblastilo iz odstavka 3 ne vključuje 
prenosa obveznosti proizvajalca iz 
člena 8(1), (2), (5), (6), (7) in (8).
5. Uvoznik, ki pooblastilo prekine iz 
razlogov iz točke (e) odstavka 3, o 
prenehanju pooblastila in razlogih zanj 
nemudoma obvesti proizvajalca in 
pooblaščenega predstavnika.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti uvoznikov, ki imajo neposredno povezavo s proizvajalcem, in tistih, ki delujejo 
neodvisno, morajo biti različne.

Predlog spremembe 50
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 10 – točka 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uvozniki, ki delujejo brez pooblastila 
proizvajalca
1. Uvozniki pred dajanjem pripomočka na 
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trg zagotovijo, da:
(a) je proizvajalec izvedel ustrezen 
postopek ugotavljanja skladnosti;
(b) je proizvajalec imenoval 
pooblaščenega predstavnika v skladu s 
členom 9;
(c) je proizvajalec pripravil izjavo EU o 
skladnosti in tehnično dokumentacijo;
(d) ima pripomoček zahtevano oznako 
skladnosti CE;
(e) je pripomoček označen v skladu s to 
uredbo ter so mu priložena potrebna 
navodila za uporabo in izjava EU o 
skladnosti;
(f) proizvajalec v skladu s členom 24 
določi enotno identifikacijo pripomočka, 
kadar je ustrezno.
2. Uvozniki na pripomočku, embalaži ali 
spremnem dokumentu navedejo svoje ime, 
registrirano trgovsko ime ali registrirano 
blagovno znamko in naslov registrirane 
poslovne enote, na katerem so dosegljivi 
in ki je naslov njihove dejanske lokacije. 
Zagotovijo, da dodatne oznake ne 
prekrivajo nobene informacije na oznaki 
proizvajalca.
3. Uvozniki zagotovijo, da je pripomoček 
registriran v elektronskem sistemu v 
skladu s členom 25(2).
4. Kadar je ustrezno glede na tveganja, ki 
jih predstavlja pripomoček, uvozniki za 
varovanje zdravja in varnosti pacientov in 
uporabnikov izvedejo vzorčno preskušanje 
trženih izdelkov, preiskujejo pritožbe ter 
beležijo pritožbe, neskladne, odpoklicane 
in umaknjene izdelke, ter o tovrstnem 
spremljanju obveščajo proizvajalca, 
pooblaščenega predstavnika in 
distributerje.
5. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, ki so ga dali
na trg, ni v skladu s to uredbo, o tem 
nemudoma obvestijo proizvajalca in 



PE510.536v01-00 24/33 AM\934293SL.doc

SL

njegovega pooblaščenega predstavnika 
ter, če je ustrezno, sprejmejo potrebne 
popravljalne ukrepe, da zagotovijo 
skladnost proizvoda ali pa ga umaknejo 
ali odpokličejo. Če pripomoček predstavlja 
tveganje, prav tako nemudoma obvestijo 
pristojne organe držav članic, v katerih je 
pripomoček dostopen, in če je ustrezno, 
priglašeni organ, ki je izdal certifikat za 
zadevni pripomoček v skladu s členom 45, 
ter predložijo informacije, zlasti o 
neskladnosti in sprejetih popravljalnih 
ukrepih.
6. Uvozniki za obdobje iz člena 8(4) 
hranijo izvod izjave EU o skladnosti, ki je 
na vpogled organom za nadzor trga, in 
zagotovijo, da sta navedenim organom na 
zahtevo na voljo tehnična dokumentacija 
in, če je ustrezno, izvod ustreznega 
certifikata, izdanega v skladu s členom 45, 
vključno z morebitnimi dopolnili. Uvoznik 
in pooblaščeni predstavnik za zadevni 
pripomoček se lahko s pisnim 
pooblastilom dogovorita, da se ta 
obveznost prenese na pooblaščenega 
predstavnika.
7. Uvozniki pristojnemu nacionalnemu 
organu na zahtevo posredujejo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti izdelka. Ta 
obveznost se šteje za izpolnjeno, ko 
pooblaščeni predstavnik za zadevni 
pripomoček zagotovi zahtevane podatke. 
Uvozniki s pristojnim nacionalnim 
organom na njegovo zahtevo sodelujejo 
pri kateri koli dejavnosti za odpravo 
tveganj, ki jih predstavljajo izdelki, ki so 
jih dali na trg.
8. Uvozniki imajo v svoji organizaciji vsaj 
eno usposobljeno osebo, ki ima strokovno 
znanje na področju zakonskih zahtev za 
medicinske pripomočke v Uniji. Strokovno 
znanje se dokaže z eno od naslednjih 
kvalifikacij:
(a) diploma, spričevalo ali drugo dokazilo 
o formalnih kvalifikacijah, ki se podeljuje 
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ob zaključku univerzitetnega ali 
enakovrednega programa, na področju 
prava, naravoslovja, medicine, farmacije, 
inženirstva ali druge ustrezne discipline, 
ter vsaj dve leti delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z 
medicinskimi pripomočki;
(b) pet let delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z 
medicinskimi pripomočki.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti uvoznikov, ki imajo neposredno povezavo s proizvajalcem, in tistih, ki delujejo 
neodvisno, morajo biti različne.

Predlog spremembe 51
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 44 črtano
 Mehanizmi za nadzor nekaterih 

postopkov ugotavljanja skladnosti
1. Priglašeni organi Komisijo uradno 
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke, razvrščene v 
razred III, razen vlog za dopolnitev ali 
obnovo obstoječih certifikatov. Obvestilu 
mora biti priložen osnutek navodil za 
uporabo, naveden v oddelku 19.3 
Priloge I, in osnutek povzetka klinične 
varnosti in učinkovitosti, naveden v 
členu 26. Priglašeni organ v priglasitvi 
navede predvideni datum, do katerega je 
treba opraviti ugotavljanje skladnosti. 
Komisija priglasitev in spremne 
dokumente nemudoma pošlje 



PE510.536v01-00 26/33 AM\934293SL.doc

SL

Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke. 
2. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko v 28 dneh po prejemu 
informacij iz odstavka 1 od priglašenega 
organa zahteva, da pred izdajo certifikata 
predloži povzetek predhodnega 
ugotavljanja skladnosti. Skupina na 
predlog katere koli članice ali Komisije 
odloča o vlaganju takih zahtevkov v 
skladu s postopkom iz člena 78(4). V 
svojem zahtevku Skupina navede 
znanstveno veljavne zdravstvene razloge 
za izbor posebne datoteke za predložitev 
ali povzetka predhodnega ugotavljanja 
skladnosti. Pri izbiri posebne datoteke za 
predložitev se upošteva načelo enakega 
obravnavanja.
Priglašeni organ v 5 dneh po prejemu 
zahteve Skupine o tem obvesti 
proizvajalca.
3. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko predloži pripombe na 
povzetek predhodnega ugotavljanja 
skladnosti najpozneje 60 dni po predložitvi 
tega povzetka. Skupina lahko v tem 
obdobju in najpozneje 30 dni po 
predložitvi zahteva predložitev dodatnih 
informacij, ki so zaradi znanstveno 
veljavne podlage potrebne za analizo 
predhodnega ugotavljanja skladnosti 
priglašenega organa. To lahko vključuje 
zahtevo za vzorce ali obisk na kraju 
samem v prostorih proizvajalca. Rok za 
pripombe iz prvega stavka tega 
pododstavka se odloži do predložitve 
zahtevanih dodatnih informacij. Naslednji 
zahtevki Skupine za dodatne informacije 
ne zadržijo roka za predložitev pripomb.
4. Priglašeni organ ustrezno upošteva 
kakršne koli pripombe, prejete v skladu z 
odstavkom 3. Komisiji pojasni, kako so 
bile upoštevane, vključno z ustrezno 
utemeljitvijo za neupoštevanje prejetih 
pripomb, in končno odločitvijo v zvezi z 
zadevnim ugotavljanjem skladnosti. 
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Komisija te informacije nemudoma 
posreduje Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke.
5. Če je to potrebno za varovanje 
pacientov in javnega zdravja, lahko 
Komisija z izvedbenimi akti določi 
posebne kategorije ali skupine 
pripomočkov, razen pripomočkov 
razreda III, za katere se za vnaprej 
določeno obdobje uporabljajo odstavki 1 
do 4. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).
Ukrepi v skladu s tem odstavkom se lahko 
upravičijo samo z enim ali več od 
naslednjih meril:
(a) novost pripomočka ali tehnologije, na 
katerih temelji, ter njen pomemben 
kliničen učinek ali učinek na javno 
zdravje;
(b) neželeno spremembo med koristmi in 
tveganji posebne kategorije ali skupine 
pripomočkov zaradi znanstveno veljavnih 
zdravstvenih vprašanj v zvezi s sestavnimi 
deli ali izvornim materialom ali v zvezi z 
učinkom na zdravje v primeru neuspeha;
(c) večja stopnja resnih zapletov, o katerih 
se poroča v skladu s členom 61 v zvezi s 
posebno kategorijo ali skupino 
pripomočkov;
(d) znatna odstopanja pri ugotavljanju 
skladnosti, ki ga opravljajo različni 
priglašeni organi na zelo podobnih 
pripomočkih;
(e) zaskrbljenost glede javnega zdravja v 
zvezi s posebno kategorijo ali skupino 
pripomočkov ali tehnologije, na kateri 
temeljijo.
6. Komisija javno objavi povzetek 
pripomb, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, in rezultate postopka 
ugotavljanja skladnosti. Ne razkrije 
osebnih podatkov ali informacij tržno 
zaupne narave.
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7. Komisija za namene tega člena 
vzpostavi tehnično infrastrukturo za 
elektronsko izmenjavo podatkov med 
priglašenimi organi in Koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke.
8. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme pravila in postopkovne vidike v 
zvezi s predložitvijo in analizo povzetka 
predhodnega ugotavljanja skladnosti v 
skladu z odstavkoma 2 in 3. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 52
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V celotnem procesu se upoštevajo 
stališča vseh ustreznih zainteresiranih 
strani, vključno s pacienti, negovalci ali 
organizacijami zdravstvenih delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 53
Mara Bizzotto
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Predlog uredbe
Člen 80 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sodeluje pri nadzoru nekaterih ocen 
ugotavljanja skladnosti v skladu s 
členom 44;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 54
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 94 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od direktiv 90/385/EGS 
in 93/42/EGS se lahko organi za 
ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo 
zahteve iz te uredbe, imenujejo pred 
datumom začetka njene uporabe. Priglašeni 
organi, ki so imenovani in priglašeni v 
skladu s to uredbo, lahko izvajajo postopke 
ugotavljanja skladnosti, ki so določeni v tej 
uredbi, in izdajajo spričevala v skladu s to 
uredbo pred datumom začetka njene 
uporabe.

4. Z odstopanjem od direktiv 90/385/EGS 
in 93/42/EGS se lahko organi za 
ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo 
zahteve iz te uredbe, imenujejo pred 
datumom začetka njene uporabe. Priglašeni 
organi, ki so imenovani in priglašeni v 
skladu s to uredbo, lahko izvajajo postopke 
ugotavljanja skladnosti, ki so določeni v tej 
uredbi, in izdajajo certifikate v skladu s to 
uredbo pred datumom začetka njene 
uporabe, pod pogojem, da so začeli veljati 
ustrezni delegirani in izvedbeni akti.

Or. en

Obrazložitev

Izvedbeni in delegirani akti, potrebni za pravilno izvajanje te uredbe, so pripravljeni, preden 
se ta uredba začne uporabljati za kateri koli pripomoček.

Predlog spremembe 55
Jean Lambert

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 7 – točka 7,4 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7.4. Pripomočki so načrtovani in izdelani 
tako, da se, v kolikor je to mogoče in 
ustrezno, zmanjšajo tveganja, ki jih 
predstavljajo snovi, ki se lahko izločajo ali 
uhajajo iz pripomočka. Posebna pozornost 
se nameni snovem, ki so rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje, v 
skladu z delom 3 Priloge VI k Uredbi (ES) 
št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi, o spremembi in 
razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 
1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 
1907/2006, in snovem, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci, za katere ni 
znanstvenih dokazov o verjetnih resnih 
posledicah za zdravje ljudi in ki so 
opredeljeni v skladu s postopkom iz 
člena 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(REACH).

7.4. Pripomočki so načrtovani in izdelani 
tako, da se, v kolikor je to mogoče in 
ustrezno, zmanjšajo tveganja, ki jih 
predstavljajo snovi, ki se lahko izločajo ali 
uhajajo iz pripomočka. Posebna pozornost 
se nameni snovem, ki so rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje, v 
skladu z delom 3 Priloge VI k Uredbi (ES) 
št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi, o spremembi in 
razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 
1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 
1907/2006, in snovem, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci, za katere ni 
znanstvenih dokazov o verjetnih resnih 
posledicah za zdravje ljudi ali ki so bili
opredeljeni v skladu s postopkom iz 
člena 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(REACH) ali ki so znani ali domnevni 
endokrini motilci v skladu s priporočilom 
Komisije (2013/.../EU) o merilih za 
prepoznavanje endokrinih motilcev.

Or. en

Predlog spremembe 56
Jean Lambert

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 7 – točka 7,4 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Če pripomočki ali njihovi deli, ki so 
namenjeni

Pripomočki ali njihovi deli, ki so 
namenjeni

Or. en
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Predlog spremembe 57
Jean Lambert

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 7 – točka 7,4 – odstavek 1 - alinea 3 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vsebujejo ftalate v koncentraciji 0,1 mas. 
% plastificiranega materiala ali več, ki so
razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali 
strupeni za razmnoževanje kategorije 1A 
ali 1B v skladu z delom 3 Priloge VI k 
Uredbi (ES) št. 1272/2008, se ti 
pripomočki na pripomočku samem in/ali 
embalaži vsake enote ali po potrebi 
prodajni embalaži označijo kot pripomočki, 
ki vsebujejo ftalate. Če je uporaba takšnih
pripomočkov predvidena tudi za 
zdravljenje otrok, nosečnic ali doječih 
mater, proizvajalec v tehnični 
dokumentaciji posebej utemelji uporabo 
teh snovi v zvezi z izpolnjevanjem splošnih 
zahtev glede varnosti in učinkovitosti, 
zlasti iz tega odstavka, v navodilih za 
uporabo pa navede informacije o preostalih 
tveganjih za te skupine pacientov in po 
potrebi o ustreznih previdnostnih ukrepih.

ne vsebujejo snovi v koncentraciji najmanj
0,1 mas. % homogenega materiala ali več, 
ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene 
ali strupene za razmnoževanje kategorije 
1A ali 1B v skladu z delom 3 Priloge VI k 
Uredbi (ES) št. 1272/2008, ali snovi, ki so 
bile v skladu s prvim pododstavkom 
prepoznane kot endokrini motilci, razen 
če proizvajalec lahko dokaže, da ni 
primernih varnejših snovi ali
pripomočkov brez teh snovi.

Kadar lahko proizvajalec dokaže, da ni 
primernih varnejših snovi ali 
pripomočkov brez teh snovi, se ti 
pripomočki na pripomočku samem in/ali 
embalaži vsake enote ali po potrebi 
prodajni embalaži označijo kot pripomočki, 
ki vsebujejo snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje kategorije 1A ali 1B, ali 
snovi, ki so prepoznane kot endokrini 
motilci. Proizvajalec v tehnični 
dokumentaciji posebej utemelji uporabo 
teh snovi v zvezi z izpolnjevanjem splošnih 
zahtev glede varnosti in učinkovitosti, 
zlasti iz tega odstavka, v navodilih za 
uporabo pa navede informacije o preostalih 
tveganjih za paciente in po potrebi o 
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ustreznih previdnostnih ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

Snovi CMR so prepovedane v kozmetičnih izdelkih, ftalati CMR pa v igračah. Podobne 
omejitve bi se morale uporabljati za medicinske pripomočke, pri katerih izpostavljenosti ni 
mogoče preprečiti, razen če ni varnejših drugih možnosti. Če drugih možnosti ni, bi morali 
proizvajalci označiti pripomočke in podati natančno obrazložitev zaradi skladnosti z 
določbami o varnosti iz uredbe. Enako bi moralo veljati za endokrine motilce. Ker Komisija 
pripravlja priporočilo o prepoznavanju endokrinih motilcev, bi bilo treba dodati tudi 
sklicevanje nanj.

Predlog spremembe 58
Jean Lambert

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 7 – točka 7,6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7.6. Pripomočki so načrtovani in izdelani 
tako, da se čim bolj zmanjšajo tveganja, 
povezana z velikostjo in lastnostmi 
uporabljenih delcev. Posebna skrb je 
potrebna, ko pripomočki vsebujejo 
nanomateriale, ki se lahko sprostijo v telo 
pacienta ali uporabnika, ali so iz njih 
sestavljeni.

7.6. Pripomočki so načrtovani in izdelani 
tako, da se čim bolj zmanjšajo tveganja, 
povezana z velikostjo in lastnostmi 
uporabljenih delcev. Posebna skrb je 
potrebna, ko pripomočki vsebujejo 
nanomateriale, ki se lahko sprostijo v telo 
pacienta ali uporabnika, ali so iz njih 
sestavljeni. Proizvajalec v tehnični 
dokumentaciji posebej dokaže, da je 
uporaba nanomaterialov v skladu s 
splošnimi zahtevami o varnosti in 
učinkovitosti, v navodilih za uporabo pa 
navede informacije o preostalih tveganjih 
za paciente in po potrebi o ustreznih 
previdnostnih ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

Če se v medicinskih pripomočkih uporabijo nanomateriali, bi morali proizvajalci posebej 
dokazati, da je njihova uporaba v skladu s splošnimi zahtevami o varnosti in učinkovitosti. Ti 
bi precej olajšalo uporabo najstrožjih postopkov ugotavljanja skladnosti, kot je predvideno v 
členu 19 in uvodni izjavi 13.
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Predlog spremembe 59
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 10 – točka 10.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v primeru bioloških snovi, razen tistih iz 
oddelkov 10.1. in 10.2., se pri obdelavi, 
konzerviranju in testiranju navedenih snovi 
ter ravnanju z njimi zagotovi optimalna 
varnost pacientov, uporabnikov in po 
potrebi drugih oseb. Še zlasti je 
zagotovljena varnost pred virusi in drugimi 
prenosljivimi povzročitelji z izvajanjem 
potrjenih metod uničevanja ali inaktivacije 
virusov med postopkom izdelave.

v primeru bioloških snovi, razen tistih iz 
oddelkov 10.1. in 10.2., se pri obdelavi, 
konzerviranju in testiranju navedenih snovi 
ter ravnanju z njimi zagotovi optimalna 
varnost pacientov, uporabnikov in po 
potrebi drugih oseb, zlasti pri 
odstranjevanju odpadkov. Še zlasti je 
zagotovljena varnost pred virusi in drugimi 
prenosljivimi povzročitelji z izvajanjem 
potrjenih metod uničevanja ali inaktivacije 
virusov med postopkom izdelave.

Or. fr

Predlog spremembe 60
Marian Harkin

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 11 – alinea 11,2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11.2a. Pripomočki, s katerimi se lahko na 
osebje, paciente ali druge osebe z 
nenamernimi urezninami in vbodi, npr. s 
poškodbo z injekcijsko iglo, prenesejo 
potencialno smrtno nevarne okužbe, ki se 
prenašajo s krvjo, so v skladu z 
Direktivo 2010/32/EU opremljeni z 
ustreznimi varnostno zasnovani zaščitnimi 
mehanizmi. Vendar je treba upoštevati 
posebnosti zobozdravstva.

Or. en


