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Pozměňovací návrh 1
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Antonyia 
Parvanova et Corinne Lepage

Návrh usnesení
Právní východisko a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2007/47/ES, kterou se 
mění směrnice 90/385/EHS o aktivních 
implantibilních zdravotnických 
prostředcích, směrnici 93/42/EHS 
o zdravotnických prostředcích a směrnici 
98/8/ES o uvádění biocidních přípravků 
na trh.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer et Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podle zjištění 
francouzských zdravotnických orgánů je 
francouzský výrobce (Poly Implant 
Prothèse) vyšetřován kvůli neoprávněnému 
používání nekvalitního materiálu –
průmyslového silikonu – odlišného od 
materiálu, který tento výrobce uváděl 
v dokumentech předkládaných pro účely 
hodnocení plnění norem (lékařský silikon); 

A. vzhledem k tomu, že podle zjištění 
francouzských zdravotnických orgánů je 
francouzský výrobce (Poly Implant 
Prothèse) vyšetřován kvůli neoprávněnému 
používání nekvalitního materiálu –
průmyslového silikonu – odlišného od 
materiálu, který tento výrobce uváděl 
v dokumentech předkládaných pro účely 
hodnocení plnění norem (povolený
lékařský silikon);

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Marisa Matias
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že se tisíce žen na 
světě staly oběťmi podvodu společnosti 
PIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že podvodem ze 
strany společnosti PIP bylo postiženo 
mnoho pacientek trpících rakovinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že u implantátů třetí 
generace se procento případů prasknutí 
v prvních deseti letech od vložení 
pohybuje mezi 10–15 %;

C. vzhledem k tomu, že u implantátů třetí 
generace se vhodným odhadem obecné 
výše rizika, že k prasknutí dojde v prvních 
deseti letech od vložení, zdá být 10–15 %,
zatímco u implantátů s koheznějším 
silikonem je riziko prasknutí nižší;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Philippe Juvin, Françoise Grossetête et Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k výsledkům vyšetřování, 
které ukázalo, že výrobce nezákonným 
způsobem použil průmyslový silikon 
namísto povoleného lékařského silikonu; 

vypouští se 

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k výsledkům vyšetřování, 
které ukázalo, že výrobce nezákonným 
způsobem použil průmyslový silikon 
namísto povoleného lékařského silikonu;

E. vzhledem k výsledkům vyšetřování, 
které ukázalo, že výrobce nezákonným 
způsobem používal po dobu 10 let
průmyslový silikon namísto povoleného 
lékařského silikonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k výsledkům vyšetřování, 
které ukázalo, že výrobce nezákonným 
způsobem použil průmyslový silikon 
namísto povoleného lékařského silikonu;

(Netýká se českého znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Antonyia 
Parvanova, Corinne Lepage et Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že zpráva SCENIHR, 
kterou si Komise vyžádala začátkem ledna, 
zdůrazňuje, že existují obavy ohledně 
možnosti zánětu v důsledku protržení
silikonového implantátu PIP;  

F. vzhledem k tomu, že zpráva SCENIHR, 
kterou si Komise vyžádala začátkem ledna, 
zdůrazňuje, že existují obavy ohledně 
možnosti zánětu v důsledku protržení či 
úniku gelu ze silikonového implantátu PIP;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux et Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že na základě 
dostupných údajů se odhaduje, že na světě 
bylo celkem prodáno kolem 400 000 
silikonových prsních implantátů 
společnosti Poly Implant Prothèse;
vzhledem k tomu, že využívání těchto 
implantátů bylo rozšířeno ve Spojeném 
království, Francii, Španělsku a v 
Německu, přičemž v uvedených zemích 
byly silikonové prsní implantáty PIP 
voperovány 40 000, 30 000, 10 000 a 7 500 
žen;

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nedostatečné registrace implantátů na
evropské úrovni není znám celkový počet 
žen s implantáty; vzhledem k tomu, že se 
však na základě dostupných údajů 
odhaduje, že na světě bylo celkem prodáno 
kolem 400 000 silikonových prsních 
implantátů společnosti Poly Implant 
Prothèse; vzhledem k tomu, že využívání 
těchto implantátů bylo rozšířeno ve 
Spojeném království, Francii, Španělsku a 
v Německu, přičemž v uvedených zemích 
byly silikonové prsní implantáty PIP 
voperovány 40 000, 30 000, 10 000 a 7 500 
žen;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 11
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že na základě 
dostupných údajů se odhaduje, že na světě 
bylo celkem prodáno kolem 400 000
silikonových prsních implantátů 
společnosti Poly Implant Prothèse;
vzhledem k tomu, že využívání těchto 
implantátů bylo rozšířeno ve Spojeném 
království, Francii, Španělsku a v
Německu, přičemž v uvedených zemích 
byly silikonové prsní implantáty PIP 
voperovány 40 000, 30 000, 10 000 a 7 500 
žen;

G. vzhledem k tomu, že na základě 
dostupných údajů, které poskytla Evropská 
komise, se odhaduje, že na světě bylo 
celkem prodáno kolem 500 000
silikonových prsních implantátů 
společnosti Poly Implant Prothèse (PIP);
vzhledem k tomu, že využívání těchto 
implantátů bylo rozšířeno ve Spojeném 
království, Francii, Španělsku, Německu a 
Portugalsku, přičemž v uvedených zemích 
byly silikonové prsní implantáty PIP 
voperovány 40 000, 30 000, 10 000, 7 500 
a 2 000 žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že pacientky musí 
vědět, že v některých případech nejsou
implantáty trvalé, ale může vzniknout 
potřeba je nahradit či odstranit; vzhledem 
k tomu, že pacientky musí být rovněž 
informovány o kvalitě implantátů a jejich 
vhodnosti pro danou pacientku;

H. vzhledem k tomu, že pacientky musí 
vědět, že implantáty nejsou trvalé, ale 
může vzniknout potřeba je nahradit či 
odstranit; vzhledem k tomu, že pacientky 
musí být rovněž informovány o kvalitě 
implantátů, o použitých materiálech a
obecně o potenciálním riziku příslušných 
implantátů, včetně rizik specifických pro
každou jednotlivou pacientku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Antonyia 
Parvanova et Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že pacientky musí 
vědět, že v některých případech nejsou
implantáty trvalé, ale může vzniknout 
potřeba je nahradit či odstranit; vzhledem 
k tomu, že pacientky musí být rovněž 
informovány o kvalitě implantátů a jejich 
vhodnosti pro danou pacientku;

H. vzhledem k tomu, že pacientky musí 
vědět, že implantáty nejsou trvalé, ale 
může vzniknout potřeba je nahradit či 
odstranit; vzhledem k tomu, že pacientky 
musí být rovněž informovány o kvalitě 
implantátů a možných rizicích pro danou 
pacientku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Philippe Juvin,  Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer et Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nedostatečné registrace implantátů na 
evropské úrovni celkový počet žen 
s implantáty není znám;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že převádění 
evropských právních předpisů o 
zdravotnických prostředcích do 
vnitrostátních právních předpisů 
nezabránilo tomuto podvodu ohrožujícímu 
zdraví, který má a bude mít závažné 
negativní dopady na veřejné zdraví 
v mezinárodním měřítku;

J. vzhledem k tomu, že převádění 
evropských právních předpisů o 
zdravotnických prostředcích do 
vnitrostátních právních předpisů 
nezabránilo tomuto podvodu ohrožujícímu 
zdraví, který má a bude mít závažné 
negativní dopady na zdraví 
v mezinárodním měřítku;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Philippe Juvin,  Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Antonyia 
Parvanova et Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že případ implantátů 
PIP prokázal nedostatky v současném 
systému osvědčování toho, zda jsou 
splněny základní bezpečnostní a zdravotní 
požadavky v souladu se směrnicí 
o zdravotnických prostředcích 2007/47/ES, 
kterou se mění směrnice 90/385/EHS o 
aktivních implantibilních zdravotnických 
prostředcích, směrnici 93/42/EHS 
o zdravotnických prostředcích a směrnici 
98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na 
trh;

L. vzhledem k tomu, že případ implantátů 
PIP, jakož i případ umělých kyčelních 
kloubů prokázaly nedostatky v současném 
systému osvědčování toho, zda jsou 
splněny základní bezpečnostní a zdravotní 
požadavky, selhání kontroly oznámených 
subjektů a dohledu vykonávaného 
vnitrostátními orgány nad oznámenými 
subjekty v souladu se směrnicí 
o zdravotnických prostředcích 2007/47/ES, 
kterou se mění směrnice 90/385/EHS o 
aktivních implantibilních zdravotnických 
prostředcích, směrnici 93/42/EHS 
o zdravotnických prostředcích a směrnici 
98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na 
trh;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že případ implantátů 
PIP prokázal nedostatky v současném 
systému osvědčování toho, zda jsou 
splněny základní bezpečnostní a zdravotní 
požadavky v souladu se směrnicí o 
zdravotnických prostředcích 2007/47/ES, 
zejména co se týče úlohy a kontrolních 
činností oznámených subjektů a jejich 
vztahů s příslušnými vnitrostátními 
orgány;

L. vzhledem k tomu, že případ implantátů 
PIP stejně jako případ kyčelních 
implantátů prokázal nedostatky v 
současném systému osvědčování toho, zda 
jsou splněny základní bezpečnostní a 
zdravotní požadavky, jakož i nedostatky 
kontrol prováděných oznámenými 
subjekty a nedostatky dozoru nad nimi ze 
strany příslušných vnitrostátních orgánů 
podle směrnice o zdravotnických 
prostředcích 2007/47/ES; vzhledem 
k tomu, že tato skutečnost zavdává důvod 
k vážným pochybám ohledně vhodnosti 
právních předpisů „nového přístupu“, jež 
se týkají zdravotnických prostředků s 
vysokým potenciálním rizikem;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že případ implantátů PIP 
prokázal nedostatky v současném systému 
osvědčování toho, zda jsou splněny 
základní bezpečnostní a zdravotní 
požadavky v souladu se směrnicí o 
zdravotnických prostředcích 2007/47/ES, 
zejména co se týče úlohy a kontrolních 
činností oznámených subjektů a jejich 
vztahů s příslušnými vnitrostátními orgány;

vzhledem k tomu, že případ implantátů PIP 
upozornil na slabiny současného systému 
osvědčování toho, zda jsou splněny 
základní bezpečnostní a zdravotní 
požadavky v souladu se směrnicí o 
zdravotnických prostředcích 2007/47/ES, 
zejména co se týče úlohy a kontrolních 
činností oznámených subjektů a jejich 
vztahů s příslušnými vnitrostátními orgány;

Or. de
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Pozměňovací návrh 19
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že touha po zajištění 
rychlého přístupu pacientů k novým 
zdravotnickým prostředkům nesmí nikdy 
být na úkor bezpečnosti pacientů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lb. vzhledem k tomu, že směrnice 
2007/47/ES předpokládá, že zdravotnické 
prostředky musí být navrženy a vyrobeny 
tak, aby se rizika způsobená látkami 
unikajícími z prostředků snížila na 
minimum, přičemž zvláštní pozornost je 
věnována látkám, jež jsou karcinogenní, 
mutagenní či toxické pro reprodukci;
vzhledem k tomu, že tato doložka však 
není řádně prováděna, jelikož infuzní 
prostředky obsahující ftaláty, jež jsou 
toxické pro reprodukci, se stále hojně 
používají;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění L c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lc. vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, že 
současné právní předpisy v oblasti 
zdravotnických prostředků stále ještě 
nepředpokládají ukládání pokut v případě 
jejich nedodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že směrnice o 
zdravotnických prostředcích 2007/47/ES 
bude přezkoumána v roce 2012; vzhledem 
k tomu, že je zásadní se z případu toho 
podvodu poučit a zpřísnit požadavky na
dohled a uvádění na trh na vnitrostátní i 
evropské úrovni;  

M. vzhledem k tomu, že směrnice o 
zdravotnických prostředcích 2007/47/ES 
bude přezkoumána v roce 2012; vzhledem 
k tomu, že je zásadní se z případu toho 
podvodu poučit a zpřísnit dohled, 
bezpečnostní kontroly a požadavky na
uvádění na trh na vnitrostátní i evropské 
úrovni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Philippe Juvin, Françoise Grossetête et Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že z dostupných 
údajů vyplývá, že mnoho PIP implantátů 
bylo vyrobeno z nelékařského silikonu, je 
třeba zdůraznit, že tento typ silikonu může 

vypouští se
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obsahovat některé složky, jež mohou 
oslabit obal implantátu a rozšířit se do 
tělesných tkání; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že z dostupných 
údajů vyplývá, že mnoho PIP implantátů 
bylo vyrobeno z nelékařského silikonu, je 
třeba zdůraznit, že tento typ silikonu může 
obsahovat některé složky, jež mohou 
oslabit obal implantátu a rozšířit se do 
tělesných tkání; 

N. vzhledem k tomu, že z dostupných 
údajů vyplývá, že mnoho PIP implantátů 
bylo vyrobeno z nelékařského silikonu, je 
třeba zdůraznit, že tento typ silikonu 
obsahuje některé složky, jež mohou oslabit 
obal implantátu a rozšířit se do tělesných 
tkání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že z dostupných 
údajů vyplývá, že mnoho PIP implantátů 
bylo vyrobeno z nelékařského silikonu, je 
třeba zdůraznit, že tento typ silikonu může 
obsahovat některé složky, jež mohou 
oslabit obal implantátu a rozšířit se do 
tělesných tkání; 

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. jelikož však některé členské státy 
vydaly rozporná doporučení ohledně toho, 
jak se jejich občané mají zachovat, a 
následkem toho existuje nerovnost mezi 
pacienty v jednotlivých členských státech, 
což pacienty mate;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci stávajícího právního rámce posílily 
spolupráci při zpřísnění kontrol s cílem 
poskytnout lepší záruky bezpečnosti 
zdravotnických technologií, zejména 
prostředků s vysokým rizikem;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci stávajícího právního rámce posílily 
spolupráci při zpřísnění kontrol s cílem 
poskytnout plnou záruku bezpečnosti 
pacientů, zejména těch, kteří jsou 
vystaveni zdravotnickým prostředkům se 
značným potenciálním rizikem;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer et Antonyia 
Parvanova

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci stávajícího právního rámce posílily 
spolupráci při zpřísnění kontrol s cílem 
poskytnout lepší záruky bezpečnosti
zdravotnických technologií, zejména
prostředků s vysokým rizikem;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci stávajícího právního rámce posílily 
spolupráci při zpřísnění kontrol s cílem 
poskytnout lepší záruky bezpečnosti
pacientů, zejména těm pacientům, jež jsou 
vystaveni zdravotnickým prostředkům
s vysokým rizikem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci stávajícího právního rámce posílily 
spolupráci při zpřísnění kontrol s cílem 
poskytnout lepší záruky bezpečnosti 
zdravotnických technologií, zejména 
prostředků s vysokým rizikem;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci stávajícího právního rámce posílily 
spolupráci, zejména v oblasti dohledu nad 
trhem, ostražitosti a při inspekcích, a aby
zpřísnily kontroly, a to s cílem poskytnout 
lepší záruky bezpečnosti zdravotnických 
technologií, zejména prostředků s vysokým 
rizikem;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby vytvořila příslušný 
právní rámec pro zajištění bezpečnosti 
prsních implantátů a zdravotnických 
technologií obecně, avšak aby se zároveň 
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vystříhala nadměrné regulace, která by 
mohla poškodit velkou většinu seriózních 
a profesionálních účastníků trhu v této 
oblasti a bránit inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
všechny ženy postižené touto trestnou 
činností měly bezplatný přístup ke 
zdravotní péči a k nahrazení implantátů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit kontroly zdravotnických 
prostředků, které jsou již na trhu;

– posílit kontroly zdravotnických 
prostředků třídy IIb a III, které jsou již na 
trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit kontroly zdravotnických 
prostředků, které jsou již na trhu;

– posílit kontroly zdravotnických 
prostředků, které jsou již na trhu, a to i 
prováděním namátkových kontrol;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Philippe Juvin,  Françoise Grossetête, Anne Delvaux et Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zajistit, aby veškeré oznámené subjekty 
v souvislosti s hodnocením plnění norem 
plně využívaly svých pravomocí 
k provádění neohlášených a častých
inspekcí alespoň jednou za rok v celém 
dodavatelském řetězci, zejména u 
zdravotnických prostředků s nejvyšším 
rizikem (třída III);

– zajistit, aby veškeré oznámené subjekty 
v souvislosti s hodnocením plnění norem 
plně využívaly svých pravomocí 
k provádění častých a neohlášených 
inspekcí v celém dodavatelském řetězci a 
u některých dodavatelů, zejména
u zdravotnických prostředků s nejvyšším 
rizikem a prostředků, u nichž oznámení 
uživatelů vykazuje rostoucí tendenci 
nepříznivých účinků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zajistit, aby veškeré oznámené subjekty 
v souvislosti s hodnocením plnění norem 
plně využívaly svých pravomocí 
k provádění neohlášených a častých 
inspekcí alespoň jednou za rok v celém 
dodavatelském řetězci, zejména u 

– zajistit, aby veškeré oznámené subjekty 
v souvislosti s hodnocením plnění norem 
plně využívaly svých pravomocí 
k provádění neohlášených a častých 
inspekcí jak ve výrobních prostorách, tak 
ve zdravotnických zařízeních alespoň 
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zdravotnických prostředků s nejvyšším 
rizikem (třída III) ;

jednou za rok v celém dodavatelském 
řetězci, zejména pokud jde o zdravotnické 
prostředky s nejvyšším rizikem (třída III) ;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 4 – návětí  

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá zavedení a provedení zásadních a 
okamžitých konkrétních opatření na 
základě stávajících právních předpisů 
v oblasti zdravotnických prostředků, a to
zejména s cílem:

4. žádá, aby byla na základě stávajících 
právních předpisů v oblasti 
zdravotnických prostředků, a to v jejich 
nejširším možném rozsahu nebo po jejich 
příslušné revizi, zavedena a provedena 
zásadní a okamžitá konkrétní opatření, 
zejména s cílem:

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zajistit, aby veškeré oznámené subjekty 
v souvislosti s hodnocením plnění norem 
plně využívaly svých pravomocí 
k provádění neohlášených a častých 
inspekcí alespoň jednou za rok v celém 
dodavatelském řetězci, zejména u 
zdravotnických prostředků s nejvyšším
rizikem (třída III);

– zajistit, aby veškeré oznámené subjekty v 
souvislosti s hodnocením plnění norem 
plně využívaly svých pravomocí k 
provádění neohlášených a častých inspekcí 
alespoň jednou za 12 měsíců v celém 
dodavatelském řetězci, zejména pokud jde 
o zdravotnické prostředky s nejvyšším
potenciálním rizikem (třída IIb a III) i o 
prostředky, které mají podle zpráv 
uživatelů tendenci k větší závadnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Philippe Juvin,  Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage et Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zpřísnit schvalovací kritéria, 
transparentnost, pokud jde o fungování a 
úkoly oznámených subjektů a zřízení 
celoevropského řízení schvalování 
oznámených subjektů;

– zpřísnit akreditační a posuzovací kritéria
oznámených subjektů, transparentnost, 
pokud jde o jejich fungování a jejich úkoly 
a zřízení celoevropského řízení systému 
schvalování oznámených subjektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zpřísnit schvalovací kritéria, 
transparentnost, pokud jde o fungování a 
úkoly oznámených subjektů a zřízení
celoevropského řízení schvalování 
oznámených subjektů;

– zpřísnit schvalovací kritéria, zvýšit 
transparentnost, pokud jde o fungování a 
úkoly oznámených subjektů, a ustavit
celoevropské řízení schvalování 
oznámených subjektů s cílem zajistit, aby 
oznámené subjekty byly způsobilé k 
posuzování zdravotnických prostředků a 
disponovaly odpovídajícími zkušenostmi;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Nessa Childers, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zpřísnit schvalovací kritéria, 
transparentnost, pokud jde o fungování a 
úkoly oznámených subjektů a zřízení 
celoevropského řízení schvalování 
oznámených subjektů;

– zpřísnit kritéria pro určení, 
transparentnost, pokud jde o fungování a 
úkoly oznámených subjektů s ohledem na 
prokázané schopnosti zaměstnanců 
pracujících na plný úvazek a na využívání 
smluvních zdrojů, a zavést celoevropské
řízení schvalování oznámených subjektů, 
jejich zaměstnanců, auditorů a expertů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit tržní dohled a sdílení informací o 
nepříznivých účincích mezi vnitrostátními 
orgány, aby byla zaručena lepší zpětná 
sledovatelnost i následné kroky 
po kontrolách zdravotnických prostředků; 

– posílit tržní dohled a sdílení informací o 
nepříznivých účincích a o stahování 
prostředků z trhu mezi vnitrostátními 
orgány, aby byla zaručena lepší zpětná 
sledovatelnost i následné kroky 
po kontrolách zdravotnických prostředků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Nessa Childers, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zlepšit dohled vykonávaný vnitrostátními 
orgány nad oznámenými subjekty;

– zlepšit dohled vykonávaný vnitrostátními 
orgány nad oznámenými subjekty a zajistit 
soudržnost tohoto postupu ve všech 
členských státech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– podporovat inovace ve zdravotnické 
technologii, poněvadž inovace mají 
zásadní význam pro překonání výzev 
v oblasti zdraví dnes i v budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Gilles Pargneaux

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– požadovat po výrobcích zdravotnických 
prostředků, aby příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu neprodleně 
oznámili jakýkoli zákaz, jakékoli omezení 
či jakýkoli právní postup probíhající 
v jednom nebo více členských státech.   

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Philippe Juvin, Françoise Grossetête et Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zlepšit fungování systému dohledu nad 
zdravotnickými prostředky například tím, 
že pacienti i zdravotničtí odborníci budou 
aktivně podpořeni, aby o nežádoucích 
událostech podávali zprávy, udělením 
systematického přístupu k těmto zprávám 
a zřízením centralizovaného postupu pro 
shromažďování a vyřizování oznámení 
o nežádoucích účincích;

– zlepšit fungování systému dohledu nad 
zdravotnickými prostředky, například tím, 
že pacienti, sdružení pacientů i 
zdravotničtí odborníci budou aktivně 
podpořeni, aby o všech nežádoucích 
událostech a účincích podávali zprávy, a 
toto oznámení jim bude usnadněno
udělením systematického přístupu k těmto 
zprávám a zřízením centralizovaného 
postupu pro shromažďování a vyřizování 
oznámení o nežádoucích účincích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zlepšit fungování systému dohledu nad 
zdravotnickými prostředky například tím, 
že pacienti i zdravotničtí odborníci budou 
aktivně podpořeni, aby o nežádoucích 
událostech podávali zprávy, udělením 
systematického přístupu k těmto zprávám 
a zřízením centralizovaného postupu pro 
shromažďování a vyřizování oznámení 
o nežádoucích účincích;

– zlepšit fungování systému dohledu nad 
zdravotnickými prostředky například tím, 
že se pacientům, skupinám pacientů i 
zdravotnickým odborníkům usnadní a
poskytne aktivní podpora k tomu, aby o 
nežádoucích událostech podávali zprávy 
příslušným orgánům, udělením 
systematického přístupu k těmto zprávám 
a zřízením centralizovaného postupu pro 
shromažďování a vyřizování oznámení 
o nežádoucích účincích;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zlepšit fungování systému dohledu nad 
zdravotnickými prostředky například tím, 
že pacienti i zdravotničtí odborníci budou 
aktivně podpořeni, aby o nežádoucích 
událostech podávali zprávy, udělením 
systematického přístupu k těmto zprávám 
a zřízením centralizovaného postupu pro 
shromažďování a vyřizování oznámení 
o nežádoucích účincích;

– zlepšit fungování systému dohledu nad 
zdravotnickými prostředky například tím, 
že pacienti i zdravotničtí odborníci budou 
aktivně podpořeni, aby o nežádoucích 
událostech podávali zprávy, aniž by to pro 
ně znamenalo velkou byrokratickou zátěž, 
udělením systematického přístupu k těmto 
zprávám a zřízením centralizovaného 
postupu pro shromažďování a vyřizování 
oznámení o nežádoucích účincích;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zlepšit fungování systému dohledu nad 
zdravotnickými prostředky například tím, 
že pacienti i zdravotničtí odborníci budou 
aktivně podpořeni, aby o nežádoucích 
událostech podávali zprávy, udělením 
systematického přístupu k těmto zprávám 
a zřízením centralizovaného postupu pro 
shromažďování a vyřizování oznámení 
o nežádoucích účincích;

– zlepšit fungování systému dohledu nad 
zdravotnickými prostředky například tím, 
že pacienti i zdravotničtí odborníci budou 
aktivně podpořeni, aby o nežádoucích 
událostech podávali zprávy, udělením 
systematického přístupu k těmto zprávám 
a zřízením centralizovaného postupu pro 
shromažďování a vyřizování oznámení 
o nežádoucích účincích a stažení 
prostředků z trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– podpořit vývoj nástrojů, které zajistí 
sledovatelnost zdravotnických prostředků, 
jakož i jejich dlouhodobé monitorování 
týkající se bezpečnosti a výkonu, jako 
je jedinečný identifikační systém pro 
zařízení a rejstříky implantátů, včetně 
shrnutí produktových charakteristik u 
každého zdravotnického prostředku;

– vytvořit nástroje, které zajistí 
sledovatelnost zdravotnických prostředků, 
jakož i jejich dlouhodobé monitorování 
týkající se bezpečnosti a výkonu, jako 
je jedinečný identifikační systém pro 
zařízení a rejstříky implantátů, včetně 
shrnutí produktových charakteristik u 
každého zdravotnického prostředku;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– podpořit vývoj nástrojů, které zajistí 
sledovatelnost zdravotnických prostředků, 
jakož i jejich dlouhodobé monitorování 
týkající se bezpečnosti a výkonu, jako 
je jedinečný identifikační systém pro 
zařízení a rejstříky implantátů, včetně
shrnutí produktových charakteristik u 
každého zdravotnického prostředku;

– podpořit vývoj nástrojů, které zajistí 
sledovatelnost zdravotnických prostředků, 
jakož i jejich dlouhodobé monitorování 
týkající se bezpečnosti a výkonu, jako je 
jedinečný identifikační systém pro zařízení 
a rejstříky implantátů, ať již evropský 
rejstřík, či propojené vnitrostátní rejstříky, 
jež by měly zaručit sledovatelnost 
implantátů v celé Evropě, a shrnutí 
produktových charakteristik u každého 
zdravotnického prostředku;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– podpořit vývoj nástrojů, které zajistí 
sledovatelnost zdravotnických prostředků, 
jakož i jejich dlouhodobé monitorování 
týkající se bezpečnosti a výkonu, jako 
je jedinečný identifikační systém pro 
zařízení a rejstříky implantátů, včetně 
shrnutí produktových charakteristik u 
každého zdravotnického prostředku;

– podpořit vývoj nástrojů, které zajistí 
sledovatelnost zdravotnických prostředků, 
jakož i jejich dlouhodobé monitorování 
týkající se bezpečnosti a výkonu, jako 
je jedinečný identifikační systém pro 
zařízení a seznam implantátů, včetně 
shrnutí produktových charakteristik u 
každého zdravotnického prostředku, 
přičemž však musí být zaručena ochrana 
údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Philippe Juvin, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– usnadnit sdružením pacientů a 
zdravotnickým odborníkům oznamování 
nežádoucích účinků vnitrostátním 
orgánům;

– vypouští se 

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage et Michèle 
Rivasi

Návrh usnesení
Bod 4 – odrážka 8 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést jednotnou evropskou databázi, 
v níž by byly shromažďovány podrobnosti 
týkající se zdravotnických prostředků na 
trhu, záznamů hospodářských operací, 
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dozoru nad trhem, ostražitosti, provádění 
klinických zkoušek, oznámených subjektů 
a vydaných certifikátů ES;       

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby zhodnotila přínos 
systému povolování před uvedením na trh 
pro určité kategorie zdravotnických 
prostředků;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Philippe Juvin et Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zhodnotila přínos
systému povolování před uvedením na trh 
pro určité kategorie zdravotnických 
prostředků;

5. vyzývá Komisi, aby zhodnotila přínos
většího zapojení příslušných 
vnitrostátních orgánů do procesu 
osvědčování zdravotnických prostředků s 
nejvyšším rizikem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 5



AM\897509CS.doc 27/39 PE486.138v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zhodnotila přínos
systému povolování před uvedením na trh 
pro určité kategorie zdravotnických 
prostředků;

5. vyzývá Komisi, aby přešla na systém
povolování před uvedením na trh pro určité 
kategorie zdravotnických prostředků, 
přinejmenším v případě zdravotnických 
prostředků třídy IIb a III;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zhodnotila přínos 
systému povolování před uvedením na trh 
pro určité kategorie zdravotnických 
prostředků;

5. vyzývá Komisi, aby zhodnotila přínos 
systému povolování před uvedením na trh 
pro určité kategorie zdravotnických 
prostředků, jakož i s ním spojené 
dodatečné náklady a potenciální zpoždění 
v uvádění produktů na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Článek 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá zavedení průkazu příjemce 
implantátů, v nichž budou uvedeny 
konkrétní charakteristiky implantátu, 
potenciální nepříznivé účinky a varování, 
pokud jde o případná rizika pro zdraví a 
opatření postoperativní péče; průkaz musí 
být podepsán chirurgem i pacientem a 
platit jako dokument uvádějící souhlas s 

6. žádá zavedení průkazu příjemce 
implantátů, v němž budou uvedeny 
specifický výrobní kód implantátu, 
konkrétní charakteristiky implantátu, 
potenciální nepříznivé účinky a varování, 
pokud jde o případná rizika pro zdraví a 
opatření postoperativní péče; průkaz musí 
být podepsán chirurgem i pacientem a 
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operací; platit jako dokument uvádějící souhlas s 
operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá zavedení průkazu příjemce 
implantátů, v nichž budou uvedeny 
konkrétní charakteristiky implantátu, 
potenciální nepříznivé účinky a varování, 
pokud jde o případná rizika pro zdraví a 
opatření postoperativní péče; průkaz musí 
být podepsán chirurgem i pacientem a 
platit jako dokument uvádějící souhlas s 
operací; 

6. žádá zavedení průkazu příjemce 
implantátů (pokud takové průkazy na 
vnitrostátní úrovni ještě neexistují), 
v nichž budou uvedeny konkrétní 
charakteristiky implantátu, potenciální 
nepříznivé účinky a varování, pokud jde o 
případná rizika pro zdraví a opatření 
postoperativní péče; průkaz musí být 
podepsán chirurgem i pacientem; 

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Článek 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. doporučuje, aby si nemocnice 
uchovávaly elektronickou podobu tohoto 
průkazu pro účely budoucího využití; tuto 
elektronickou podobu dokumentu lze na 
žádost pacienta snadno přeposlat novému 
zdravotnickému středisku v jednom státě i 
jinde ve světě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Philippe Juvin,  Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer et Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že je nutné zvýšit 
povědomí veřejnosti ohledně 
potenciálních rizik silikonových prsních 
implantátů; vyzývá členské státy, aby lépe 
regulovaly reklamu na kosmetické 
implantáty s cílem zajistit, aby si pacientky
byly plně vědomy rizik, která stojí proti 
výhodám, zejména by si ženy měly být 
vědomy toho, že v některých případech 
musí být prsní implantáty nahrazeny po 
období, které se liší od jednotlivce 
k jednotlivci;

7. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
povědomí o případných rizicích plastické 
chirurgie a lépe regulovaly reklamu na
plastickou chirurgii s cílem zajistit, aby si 
pacienti byli plně vědomi rizik, která stojí 
proti výhodám, zejména by si ženy měly 
být vědomy toho, že v některých případech 
musí být prsní implantáty nahrazeny po 
období, které se liší od jednotlivce 
k jednotlivci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Christel Schaldemose, Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že je nutné zvýšit 
povědomí veřejnosti ohledně potenciálních 
rizik silikonových prsních implantátů; 
vyzývá členské státy, aby lépe regulovaly
reklamu na kosmetické implantáty s cílem 
zajistit, aby si pacientky byly plně vědomy 
rizik, která stojí proti výhodám, zejména 
by si ženy měly být vědomy toho, že 
v některých případech musí být prsní 
implantáty nahrazeny po období, které se 
liší od jednotlivce k jednotlivci;

7. je toho názoru, že je nutné zvýšit 
povědomí veřejnosti ohledně potenciálních 
rizik silikonových prsních implantátů; 
vyzývá členské státy, aby zakázaly
reklamu na kosmetické implantáty tak, jak 
se stalo ve Francii a Belgii, s cílem 
zajistit, aby si pacientky byly plně vědomy 
rizik, která stojí proti výhodám, zejména 
by si ženy měly být vědomy toho, že 
v některých případech musí být prsní 
implantáty nahrazeny po období, které se 
liší od jednotlivce k jednotlivci; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že je nutné zvýšit 
povědomí veřejnosti ohledně potenciálních 
rizik silikonových prsních implantátů; 
vyzývá členské státy, aby lépe regulovaly 
reklamu na kosmetické implantáty s cílem 
zajistit, aby si pacientky byly plně vědomy 
rizik, která stojí proti výhodám,  zejména 
by si ženy měly být vědomy toho, že v 
některých případech musí být prsní 
implantáty nahrazeny po období, které se 
liší od jednotlivce k jednotlivci;

7. je toho názoru, že je nutné zvýšit 
povědomí veřejnosti ohledně potenciálních 
rizik silikonových prsních implantátů; 
vyzývá členské státy, aby lépe regulovaly 
reklamu na kosmetické implantáty s cílem 
zajistit, aby si pacientky byly plně vědomy 
rizik, která stojí proti výhodám; ženy by si
měly být vědomy toho, že v některých 
případech musí být prsní implantáty 
nahrazeny po období, které se liší od 
jednotlivce k jednotlivci, aby pacientky 
mohly lépe zvážit rizika;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že pacientky, které již prsní 
implantáty obdržely, mohou zpětně 
potřebovat informace, poradenství a 
lékařský dohled, a rovněž screening, pokud 
jde o vznik prasklin uvnitř či mimo 
pouzdro implantátu; 

8. uznává, že pacientky, které již prsní 
implantáty obdržely, mohou zpětně 
potřebovat informace, poradenství, 
lékařský dohled a konzultace, a rovněž 
screening, pokud jde o vznik prasklin 
uvnitř či mimo pouzdro implantátu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Thomas Ulmer
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že potupy testování a normy 
pro prsní implantáty by měly být 
zdokonaleny, aby se vzala v úvahu 
interakce mezi obalovým materiálem a 
gelem, který tvoří náplň, s okolními tělními 
tekutinami, a to při zohlednění únavy 
materiálu a odolnosti celku implantátu vůči 
protržení; 

9. zdůrazňuje, že postupy testování a 
normy pro prsní implantáty by měly být 
zdokonaleny, aby se vzala v úvahu 
interakce mezi obalovým materiálem a 
gelem, který tvoří náplň, s okolními tělními 
tekutinami, a to při zohlednění únavy 
materiálu a odolnosti celku implantátu vůči 
protržení; musí být vytvořeno více podnětů 
k výzkumu v oblasti nedestruktivních 
metod testování implantátů;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux et Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že potupy testování a normy 
pro prsní implantáty by měly být 
zdokonaleny, aby se vzala v úvahu 
interakce mezi obalovým materiálem a 
gelem, který tvoří náplň, s okolními tělními 
tekutinami, a to při zohlednění únavy 
materiálu a odolnosti celku implantátu vůči 
protržení;

9. zdůrazňuje, že postupy testování a 
normy pro prsní implantáty by měly být 
zdokonaleny, aby se vzala v úvahu 
interakce mezi obalovým materiálem a 
gelem, který tvoří náplň, s okolními tělními 
tekutinami, a to při zohlednění únavy 
materiálu a odolnosti celku implantátu vůči 
protržení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Článek 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě doporučuje, aby podrobnosti 
operací prsních implantátů byly v EU 
zaznamenávány ve formě povinného 
vnitrostátního rejstříku prsních implantátů 
v každém členském státě; zdůrazňuje, že 
povinný rejstřík by znamenal povinné 
podávání zpráv pro všechny kliniky, 
přičemž pacienti by měli právo udělit 
souhlas s uvedením jejich osobních 
údajů;

10. naléhavě doporučuje, aby podrobnosti 
operací prsních implantátů byly v EU 
zaznamenávány ve formě povinného 
rejstříku prsních implantátů, který by 
v době operace vedly nemocnice a který by 
obsahoval údaje o pacientovi a specifický 
výrobní kód implantátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě doporučuje, aby podrobnosti 
operací prsních implantátů byly v EU 
zaznamenávány ve formě povinného 
vnitrostátního rejstříku prsních implantátů 
v každém členském státě; zdůrazňuje, že 
povinný rejstřík by znamenal povinné 
podávání zpráv pro všechny kliniky, 
přičemž pacienti by měli právo udělit 
souhlas s uvedením jejich osobních údajů;

10. naléhavě vyzývá k tomu, aby 
podrobnosti veškerých operací implantátů 
byly v EU zaznamenávány ve formě 
povinného vnitrostátního rejstříku 
implantátů v každém členském státě; 
zdůrazňuje, že povinný rejstřík by 
znamenal povinné podávání zpráv pro 
všechny subjekty, jež implantují 
zdravotnické prostředky, přičemž pacienti 
by měli právo udělit souhlas s uvedením 
jejich osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Philippe Juvin,  Françoise Grossetête, Anne Delvaux et Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě doporučuje, aby podrobnosti 
operací prsních implantátů byly v EU 
zaznamenávány ve formě povinného 
vnitrostátního rejstříku prsních implantátů
v každém členském státě; zdůrazňuje, že 
povinný rejstřík by znamenal povinné 
podávání zpráv pro všechny kliniky, 
přičemž pacienti by měli právo udělit 
souhlas s uvedením jejich osobních údajů;

10. naléhavě doporučuje, aby podrobnosti 
operací prsních implantátů byly v EU 
zaznamenávány ve formě povinného 
vnitrostátního rejstříku implantibilních 
zdravotnických prostředků v každém 
členském státě, přičemž zdůrazňuje, že 
povinný rejstřík by znamenal povinné 
podávání zpráv pro všechny kliniky, 
přičemž pacienti by měli právo udělit 
souhlas s uvedením jejich osobních údajů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě doporučuje, aby podrobnosti 
operací prsních implantátů byly v EU 
zaznamenávány ve formě povinného 
vnitrostátního rejstříku prsních implantátů 
v každém členském státě; zdůrazňuje, že 
povinný rejstřík by znamenal povinné 
podávání zpráv pro všechny kliniky, 
přičemž pacienti by měli právo udělit 
souhlas s uvedením jejich osobních údajů;

10. naléhavě doporučuje, aby podrobnosti
operací prsních implantátů byly v EU 
zaznamenávány ve formě povinného 
vnitrostátního seznamu prsních implantátů 
v každém členském státě; zdůrazňuje, že 
povinný seznam by znamenal povinné 
podávání zpráv pro všechny kliniky, 
přičemž pacienti by měli právo udělit 
souhlas s uvedením jejich osobních údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě doporučuje, aby podrobnosti 
operací prsních implantátů byly v EU 
zaznamenávány ve formě povinného 
vnitrostátního rejstříku prsních implantátů 
v každém členském státě; zdůrazňuje, že 
povinný rejstřík by znamenal povinné 
podávání zpráv pro všechny kliniky, 
přičemž pacienti by měli právo udělit 
souhlas s uvedením jejich osobních údajů;

10. naléhavě doporučuje, aby podrobnosti 
operací prsních implantátů byly v EU 
zaznamenávány ve formě povinného 
vnitrostátního rejstříku prsních implantátů 
v každém členském státě; zdůrazňuje, že 
povinný rejstřík by znamenal povinné 
podávání zpráv pro všechny kliniky, 
přičemž pacienti by měli právo udělit 
souhlas s uvedením jejich osobních údajů;
tyto vnitrostátní rejstříky by měly být 
propojené a v případě potřeby umožňovat 
vzájemnou výměnu informací, jako 
například v případech, kdy se u 
implantátů zjistí závažné nedostatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Článek 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě doporučuje zvýšení kapacity 
zjišťování a minimalizace rizika podvodu, 
rovněž prostřednictvím přezkumu směrnice 
o zdravotnických prostředcích, zejména 
s ohledem na dozor nad trhem, ostražitost, 
fungování a úkoly oznámených subjektů;

11. naléhavě doporučuje zvýšení kapacity 
zjišťování a minimalizace rizika podvodu 
s cílem zabránit opakování případu 
spojeného s implantáty PIP, rovněž 
prostřednictvím přezkumu směrnice o 
zdravotnických prostředcích, zejména 
s ohledem na dozor nad trhem, ostražitost, 
fungování a úkoly oznámených subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
vytvoření účinného systému pro sledování 
zdravotnických prostředků, které jsou 
používány jako implantáty, zejména pro 
nejnebezpečnější zdravotnické prostředky, 
jako jsou prostředky třídy III; 

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že byl měl existovat jasný 
systém odpovědnosti za zdravotnické 
prostředky, takže pokud se objeví problém, 
bude jasné, kdo nese odpovědnost za 
vzniklé náklady; požaduje srozumitelná 
pravidla pro trestní a občanskou 
odpovědnost;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že byl měl existovat jasný 
systém odpovědnosti za zdravotnické
prostředky, takže pokud se objeví problém, 
bude jasné, kdo nese odpovědnost za 
vzniklé náklady; požaduje srozumitelná 
pravidla pro trestní a občanskou 

12. zdůrazňuje, že musí existovat jasný 
systém odpovědnosti za zdravotnické 
prostředky, takže pokud se objeví problém, 
bude jasné, kdo nese odpovědnost za 
vzniklé náklady; požaduje srozumitelná 
pravidla pro trestní a občanskou 
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odpovědnost; odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Philippe Juvin et Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby při nadcházející 
revizi právních předpisů pro oblast 
zdravotnických prostředků zohlednila
potřebu schvalování žádostí o uvedení na 
trh v případě zdravotnických prostředků,
které mohou být nebezpečné, návrat 
k povinným neohlášeným kontrolám, 
posíleným kontrolám oznámených subjektů 
a dodatečné testování vzorků produktů, 
které jsou již na trhu;

13. vyzývá Komisi, aby při nadcházející 
revizi právních předpisů pro oblast 
zdravotnických prostředků zohlednila
užitečnost většího zapojení příslušných 
vnitrostátních orgánů do procesu 
osvědčování zdravotnických prostředků
s nejvyšším rizikem, provádění povinných 
neohlášených kontrol, posílení kontrol 
oznámených subjektů a dodatečné 
testování vzorků produktů, které jsou již na 
trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Christel Schaldemose, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby při nadcházející 
revizi právních předpisů pro oblast 
zdravotnických prostředků zohlednila 
potřebu schvalování žádostí o uvedení na 
trh v případě zdravotnických prostředků, 
které mohou být nebezpečné, návrat 
k povinným neohlášeným kontrolám, 
posíleným kontrolám oznámených 
subjektů a dodatečné testování vzorků 
produktů, které jsou již na trhu;

13. vyzývá Komisi, aby při nadcházející 
revizi právních předpisů pro oblast 
zdravotnických prostředků zohlednila 
potřebu schvalování žádostí o uvedení na 
trh, jež by bylo v souladu s požadavky na 
léčiva či jim bylo podobné, v případě 
zdravotnických prostředků, které mohou 
být nebezpečné, návrat k povinným 
neohlášeným kontrolám, potřebu zvýšené 
sledovatelnosti implantovaných 
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zdravotnických prostředků, potřebu 
zvýšené koordinace mezi členskými státy, 
pokud jde o podávání zpráv a vydávání 
varování ohledně závažných vedlejších 
účinků zdravotnických prostředků či 
ohledně poškození, která mohou způsobit, 
posílené kontroly oznámených subjektů a 
dodatečné testování vzorků produktů, které 
jsou již na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Nessa Childers, Judith A. Merkies, Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily pojistný fond zdravotnických 
prostředků, z něhož by bylo hrazeno 
nahrazení prostředků, u nichž se zjistí 
defekty, v případě, že jejich výrobce 
ukončil činnost nebo z jiného důvodu 
není schopen taková nahrazení hradit; do 
tohoto fondu by měli přispívat výrobci, a 
to na základě klasifikace daného 
prostředku a počtu prostředků na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Článek 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Komisi, aby při nadcházející 
revizi právních předpisů v oblasti 
zdravotnických prostředků také zohlednila 
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potřebu provést příslušné klinické zkoušky 
zdravotnických prostředků na lidech, 
zejména pro zdravotnické prostředky 
k implantaci, předtím, než jsou takové 
prostředky uvedeny na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prováděly důkladné a časté neohlášené 
kontroly, zejména v případě 
nejnebezpečnějších zdravotnických 
prostředků, jako jsou prostředky spadající 
do třídy III;

14. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přinejmenším každoročně prováděly 
důkladné a neohlášené kontroly, zejména 
v případě nejnebezpečnějších 
zdravotnických prostředků, jako jsou 
prostředky spadající do třídy III;

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v případě nedodržování právních předpisů 
ukládaly pokuty;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Michèle Rivasi et Corinne Lepage
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prováděly důkladné a časté neohlášené 
kontroly, zejména v případě
nejnebezpečnějších zdravotnických 
prostředků, jako jsou prostředky spadající 
do třídy III;

14. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prováděly důkladné a časté neohlášené 
kontroly, zejména v případě 
zdravotnických prostředků s nejvyšším 
rizikem a prostředků, u nichž oznámení 
uživatelů vykazuje rostoucí tendenci 
nepříznivých účinků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby požadovala 
příslušné toxikologické posouzení všech 
zdravotnických prostředků a aby navrhla 
postupné ukončení používání látek, jež 
jsou karcinogenní, mutagenní či toxické 
pro reprodukci kategorie 1A či 1B, ledaže 
by nebyly k dispozici žádné náhradní 
látky;

Or. en


