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Pozměňovací návrh 75
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Specifické aspekty diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro, 
zejména pokud jde o klasifikaci rizik, 
postupy posuzování shody a klinické 
důkazy, a odvětví diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro
vyžadují přijetí zvláštního právního 
předpisu odlišného od právních předpisů 
týkajících se jiných zdravotnických 
prostředků, zatímco horizontální aspekty 
společné pro obě odvětví by měly být 
sjednoceny.

(5) Specifické aspekty diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro, 
zejména pokud jde o klasifikaci rizik, 
postupy posuzování shody a klinické 
důkazy, a odvětví diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro
vyžadují přijetí zvláštního právního 
předpisu odlišného od právních předpisů 
týkajících se jiných zdravotnických 
prostředků, zatímco horizontální aspekty 
společné pro obě odvětví by měly být 
sjednoceny, aniž by ohrožovaly potřebu 
inovací v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V situacích, kdy výrobce 
nepředpokládá, že by měl být jeho výrobek 
využíván k lékařským účelům, není možné 
vyžadovat certifikát potvrzující, že výrobek 
je diagnostickým zdravotnickým 
prostředkem; jestliže ho výrobce 
specificky nekoncipoval tak, aby 
umožňoval nebo podporoval zamýšlený 
účel diagnostického zdravotnického 
prostředku, pak výrobek nemůže být ani 
příslušenstvím diagnostického 
zdravotnického prostředku.
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Pozměňovací návrh 77
Margrete Auken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. V případě nutnosti může 
o tom, zda se na výrobek vztahuje definice 
diagnostického zdravotnického prostředku 
in vitro nebo příslušenství diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro, 
rozhodnout Komise.

(8) Mělo by být v pravomoci Komise
rozhodnout případ od případu, zda výrobek 
spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení 
či nikoli. V případě nutnosti může o tom, 
zda se na výrobek vztahuje definice 
diagnostického zdravotnického prostředku 
in vitro nebo příslušenství diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro, 
rozhodnout Komise.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné k zaručení jednotného provádění nařízení v různých členských státech.

Pozměňovací návrh 78
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. V případě nutnosti může 
o tom, zda se na výrobek vztahuje definice 
diagnostického zdravotnického prostředku 
in vitro nebo příslušenství diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro, 
rozhodnout Komise.

(8) Aby byla zajištěna důsledná 
klasifikace ve všech členských státech, 
mělo by být v pravomoci Komise 
rozhodnout případ od případu, zda výrobek 
nebo skupiny výrobků spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení či nikoli a do
definice diagnostického zdravotnického 
prostředku in vitro nebo příslušenství 
diagnostického zdravotnického prostředku 
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in vitro.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Měl by být vytvořen 
multidisciplinární poradní výbor 
odborníků a zástupců zúčastněných stran 
a organizací občanské společnosti v 
souladu s podmínkami a postupy 
stanovenými v článku 78a nařízení (EU) 
[odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích] s cílem 
poskytovat Komisi, koordinační skupině 
pro zdravotnické prostředky a členským 
státům odborné poradenství týkající se 
diagnostické zdravotnické technologie in 
vitro, klasifikace a podle potřeby dalších 
aspektů provádění tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Alda Sousa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu zajištění nejvyšší úrovně 
ochrany zdraví by měla být pravidla, která 
se vztahují na diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro vyráběné a používané, 
včetně měření a dosahování výsledků, v 
rámci jediné zdravotnické instituce, 
vyjasněna a zpřísněna.

(9) V zájmu zajištění nejvyšší úrovně 
ochrany zdraví by měla být pravidla, která 
se vztahují na diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro vyráběné a používané v 
rámci jediného místa, vyjasněna a 
zpřísněna.
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Odůvodnění

Byla odstraněna slova zdravotnická instituce, neboť zdravotnické instituce budou vyňaty z 
nařízení. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu jsou komerční laboratoře, které nebudou 
vyňaty.

Pozměňovací návrh 81
Alda Sousa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) S ohledem na zásady subsidiarity se 
toto nařízení nevztahuje na prostředky, jež 
jsou vyrobeny v laboratořích 
zdravotnického zařízení pro použití v 
prostředí těchto laboratoří a které nejsou 
předmětem obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Je mimořádně důležité, aby pacienti 
dostávali v případě vážných mimořádných 
událostí spojených se zdravotnickými 
prostředky jasné informace. Členské státy 
by proto neměly poskytovat svým 
občanům žádné protichůdné rady týkající 
se kroků, které je třeba podniknout 
v případě vážných mimořádných událostí, 
aby pacienti v různých členských státech 
nedostávali rozdílné informace, které by 
mohly u pacientů vést k nejasnostem.
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Pozměňovací návrh 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V případě naléhavých nebo 
neřešených zdravotních potřeb pacientů, 
jako je objevení nových patogenů a 
vzácných chorob, by jednotlivé 
zdravotnické instituce měly mít možnost 
vyrábět, upravovat a používat interní 
prostředky a řešit tak na nekomerční a 
flexibilní bázi konkrétní potřeby, které 
nemohou být vyřešeny dostupným 
prostředkem označeným CE.

Or. en

Odůvodnění

Návrh bere zdravotnickým institucím možnost vyrábět nebo upravovat prostředky ze třídy D.
Existují potřeby pacientů, pro něž nejsou k dispozici komerčně vyráběné diagnostické 
prostředky in vitro, například pokud jde o diagnostiku celmi vzácných chorob nebo o 
stanovení nových patogenů. Zdravotnické organizace hrají důležitou úlohu při ochraně 
veřejného zdraví tím, že interně vyrábějí tyto prostředky. Cílem těchto pozměňovacích návrhů 
je zachovat tuto funkci v oblasti veřejného zdraví, přičemž primární je zajistit bezpečnost 
pacienta.

Pozměňovací návrh 84
Alda Sousa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) toto nařízení se však vztahuje na 
prostředky, které jsou vyráběny 
v laboratořích nezdravotnických institucí 
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a používány, aniž by byly uvedeny na trh. 

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 
měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke 
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování 
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku a řízení zásob nemocnic.

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 
měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke 
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování 
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku a řízení zásob nemocnic, lékáren a 
velkoobchodu. Systém UDI by měl být 
slučitelný s ostatními systémy, které jsou 
již na trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 
měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke 
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování 
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku a řízení zásob nemocnic.

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 
měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke 
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování 
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku a řízení zásob nemocnic, 
velkoobchodníků a lékárníků a mělo by 
být slučitelné s ostatními systémy 
ověřování, které jsou v této oblasti již 
zavedeny.

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že v souladu se směrnicí o padělaných léčivých přípravcích bude zaveden 
systém elektronického ověřování léčivých přípravků. Je důležité, aby byly systémy pro 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a léčivé přípravky kompatibilní. V opačném 
případě budou subjekty dodavatelského řetězce pracující s oběma druhy výrobků čelit 
podstatné a možná neúnosné zátěži.

Pozměňovací návrh 87
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Transparentnost a lepší informace
jsou nezbytné k tomu, aby mohli pacienti a 

(28) Transparentnost a přiměřený přístup 
k informacím vhodně formulovaným pro 



PE510.740v01-00 10/98 AM\935941CS.doc

CS

zdravotničtí pracovníci přijímat 
informovaná rozhodnutí, aby se zajistil 
solidní základ pro rozhodování v oblasti 
regulace a aby se vybudovala důvěra 
v regulační systém.

předpokládaného uživatele jsou nezbytné 
k tomu, aby mohli pacienti, uživatelé a 
zdravotničtí pracovníci přijímat 
informovaná rozhodnutí, aby se zajistil 
solidní základ pro rozhodování v oblasti 
regulace a aby se vybudovala důvěra 
v regulační systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Jedním klíčovým aspektem je 
vytvoření centrální databáze, která by měla 
integrovat různé elektronické systémy, se 
systémem UDI jako její integrální součástí, 
ke shromažďování a zpracovávání 
informací týkajících se diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro na trhu 
a příslušných hospodářských subjektů, 
certifikátů, intervenčních studií klinické 
funkce a dalších studií klinické funkce 
zahrnujících rizika pro subjekty studie, 
vigilance a dozoru nad trhem. Cílem 
takové databáze je zvýšit celkovou 
transparentnost, zefektivnit a usnadnit tok 
informací mezi hospodářskými subjekty, 
oznámenými subjekty nebo zadavateli a 
členskými státy, jakož i mezi samotnými 
členskými státy a mezi členskými státy a 
Komisí, aby se zabránilo vícenásobným 
požadavkům na ohlašování a posílila se 
koordinace mezi členskými státy. Toto lze 
v rámci vnitřního trhu účinně zajistit pouze 
na úrovni Unie, a Komise by proto měla 
dále rozvíjet a spravovat Evropskou 
databanku zdravotnických prostředků 
(Eudamed) zřízenou rozhodnutím Komise 
2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010 o 
Evropské databance zdravotnických 

(29) Jedním klíčovým aspektem je 
vytvoření centrální databáze, která by měla 
integrovat různé elektronické systémy, se 
systémem UDI jako její integrální součástí, 
ke shromažďování a zpracovávání 
informací týkajících se diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro na trhu 
a příslušných hospodářských subjektů, 
registrací, certifikátů, intervenčních studií 
klinické funkce a dalších studií klinické 
funkce zahrnujících rizika pro subjekty 
studie, vigilance a dozoru nad trhem.
Cílem takové databáze je zvýšit celkovou 
transparentnost prostřednictvím lepšího 
přístupu k informacím pro veřejnost a 
zdravotnické pracovníky, zefektivnit a 
usnadnit tok informací mezi 
hospodářskými subjekty, agenturou, 
oznámenými subjekty, agenturou nebo 
zadavateli a členskými státy, jakož i mezi 
samotnými členskými státy a mezi 
členskými státy a Komisí, aby se zabránilo 
vícenásobným požadavkům na ohlašování 
a posílila se koordinace mezi členskými 
státy. Toto lze v rámci vnitřního trhu 
účinně zajistit pouze na úrovni Unie, a 
Komise by proto měla dále rozvíjet a 
spravovat Evropskou databanku 
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prostředků. zdravotnických prostředků (Eudamed) 
zřízenou rozhodnutím Komise 
2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010 o 
Evropské databance zdravotnických 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Elektronické systémy Eudamed 
týkající se prostředků na trhu, příslušných 
hospodářských subjektů a certifikátů by 
měly umožnit, aby byla veřejnost 
o prostředcích na trhu Unie přiměřeně 
informována. Elektronický systém týkající 
se studií klinické funkce by měl sloužit 
jako nástroj pro spolupráci mezi členskými 
státy a umožnit zadavatelům předkládat na 
dobrovolném základě jedinou žádost pro 
několik členských států a případně také 
ohlašovat závažné nepříznivé události.
Elektronický systém týkající se vigilance 
by měl umožnit výrobcům ohlašovat 
závažné nežádoucí příhody a další události 
podléhající hlášení a posílit koordinaci 
jejich posuzování příslušnými 
vnitrostátními orgány. Elektronický systém 
týkající se dozoru nad trhem by měl být 
nástrojem pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

(30) Elektronické systémy Eudamed 
týkající se prostředků na trhu, příslušných 
hospodářských subjektů a certifikátů by 
měly umožnit, aby byla veřejnost 
o prostředcích na trhu Unie přiměřeně 
informována. Elektronický systém týkající 
se studií klinické funkce by měl sloužit 
jako nástroj pro spolupráci mezi členskými 
státy a umožnit zadavatelům předkládat na 
dobrovolném základě jedinou žádost pro 
několik členských států a případně také 
ohlašovat závažné nepříznivé události.
Elektronický systém týkající se vigilance 
by měl umožnit výrobcům ohlašovat 
závažné nežádoucí příhody a další události 
podléhající hlášení a posílit koordinaci 
jejich posuzování příslušnými 
vnitrostátními orgány. Elektronický systém 
týkající se dozoru nad trhem by měl být 
nástrojem pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány. Zdravotničtí 
pracovníci a veřejnost by měli mít 
k dispozici pravidelný přehled informací o 
vigilanci a dozoru nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotničtí pracovníci a veřejnost budou mít možnost využít přehled informací o vigilanci a 
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dozoru nad trhem. Vzhledem k tomu, že tyto informace budou vyžadovat citlivé zacházení, 
příslušným fórem pro poskytování těchto informací Evropské databance zdravotnických 
prostředků je koordinační skupina pro zdravotnické prostředky.

Pozměňovací návrh 90
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Elektronické systémy Eudamed 
týkající se prostředků na trhu, příslušných 
hospodářských subjektů a certifikátů by 
měly umožnit, aby byla veřejnost 
o prostředcích na trhu Unie přiměřeně 
informována. Elektronický systém týkající
se studií klinické funkce by měl sloužit 
jako nástroj pro spolupráci mezi členskými 
státy a umožnit zadavatelům předkládat na 
dobrovolném základě jedinou žádost pro 
několik členských států a případně také 
ohlašovat závažné nepříznivé události.
Elektronický systém týkající se vigilance 
by měl umožnit výrobcům ohlašovat 
závažné nežádoucí příhody a další události 
podléhající hlášení a posílit koordinaci 
jejich posuzování příslušnými 
vnitrostátními orgány. Elektronický systém 
týkající se dozoru nad trhem by měl být 
nástrojem pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

(30) Elektronické systémy Eudamed 
týkající se prostředků na trhu, příslušných 
hospodářských subjektů a certifikátů by 
měly umožnit, aby byla veřejnost a 
zdravotničtí pracovníci o prostředcích na
trhu Unie přiměřeně informována.
Přiměřená úroveň přístupu veřejnosti a 
zdravotnických pracovníků k těm částem 
elektronických systémů Eudamed, jež 
poskytují klíčové informace o 
diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro, které mohou 
představovat riziko pro veřejné zdraví a 
bezpečnost, je zásadní. Pokud je takový 
přístup omezen, mělo by být možné na 
základě odůvodněné žádosti zveřejnit 
stávající informace o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro, 
ledaže je omezení přístupu odůvodněno 
jejich důvěrnou povahou. Elektronický 
systém týkající se studií klinické funkce by 
měl sloužit jako nástroj pro spolupráci 
mezi členskými státy a umožnit 
zadavatelům předkládat na dobrovolném 
základě jedinou žádost pro několik 
členských států a případně také ohlašovat 
závažné nepříznivé události. Elektronický 
systém týkající se vigilance by měl 
umožnit výrobcům ohlašovat závažné 
nežádoucí příhody a další události 
podléhající hlášení a posílit koordinaci 
jejich posuzování příslušnými 
vnitrostátními orgány. Elektronický systém 
týkající se dozoru nad trhem by měl být 
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nástrojem pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Alda Sousa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(32) U diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro třídy C a D by měli 
výrobci shrnout hlavní hlediska 
bezpečnosti a funkční způsobilosti 
prostředku a výsledek klinického 
hodnocení v dokumentu, který by měl být 
veřejně přístupný.

Or. en

Odůvodnění

Uvádí tento bod odůvodnění do souladu s článkem 24.

Pozměňovací návrh 92
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(32) U vysoce rizikových diagnostických
zdravotnických prostředků in vitro by měli 
výrobci předložit ke schválení 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu či 
případně agentuře, jež jsou zapojeny do 
postupu registrace, úplnou zprávu o 
bezpečnostní a aspektech klinické funkce 
daného prostředku. Shrnutí této zprávy by 
mělo být veřejně přístupné 
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prostřednictvím systému Eudamed.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) U vysoce rizikových diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro by 
měly být orgány v rané fázi informovány o 
prostředcích, které jsou předmětem 
posouzení shody, a mělo by jim být 
uděleno právo na základě vědecky 
opodstatněných důvodů podrobně 
přezkoumat předběžné posouzení 
provedené oznámenými subjekty, zejména 
pokud jde o prostředky, pro které 
neexistují žádné společné technické 
specifikace, nové prostředky nebo 
prostředky, u kterých se využívá nová 
technologie, prostředky spadající do 
kategorie prostředků se zvýšenou mírou 
závažných nežádoucích příhod nebo 
prostředky, u kterých byly v posouzeních 
shody od různých oznámených subjektů 
zjištěny výrazné nesrovnalosti, pokud jde 
o ve své podstatě podobné prostředky.
Postup stanovený v tomto nařízení 
nebrání výrobci v tom, aby z vlastní vůle 
příslušný orgán informoval o svém 
záměru podat žádost o posouzení shody u 
vysoce rizikového zdravotnického 
prostředku předtím, než žádost 
oznámenému subjektu předloží.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Margrete Auken
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) U vysoce rizikových diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro by měly 
být orgány v rané fázi informovány o 
prostředcích, které jsou předmětem 
posouzení shody, a mělo by jim být 
uděleno právo na základě vědecky 
opodstatněných důvodů podrobně 
přezkoumat předběžné posouzení 
provedené oznámenými subjekty, zejména 
pokud jde o prostředky, pro které neexistují 
žádné společné technické specifikace, nové 
prostředky nebo prostředky, u kterých se 
využívá nová technologie, prostředky 
spadající do kategorie prostředků se 
zvýšenou mírou závažných nežádoucích 
příhod nebo prostředky, u kterých byly v 
posouzeních shody od různých 
oznámených subjektů zjištěny výrazné 
nesrovnalosti, pokud jde o ve své podstatě 
podobné prostředky. Postup stanovený v 
tomto nařízení nebrání výrobci v tom, aby 
z vlastní vůle příslušný orgán informoval o 
svém záměru podat žádost o posouzení 
shody u vysoce rizikového zdravotnického 
prostředku předtím, než žádost 
oznámenému subjektu předloží.

(35) U vysoce rizikových diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro by měly 
být příslušné orgány na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni Unie v rané fázi 
informovány o prostředcích, které jsou 
předmětem posouzení shody, a mělo by jim 
být uděleno právo na základě vědecky 
opodstatněných důvodů podrobně 
přezkoumat předběžné posouzení 
provedené oznámenými subjekty, zejména 
pokud jde o prostředky, pro které neexistují 
žádné společné technické specifikace, nové 
prostředky nebo prostředky, u kterých se 
využívá nová technologie, prostředky 
spadající do kategorie prostředků se 
zvýšenou mírou závažných nežádoucích 
příhod nebo prostředky, u kterých byly v 
posouzeních shody od různých 
oznámených subjektů zjištěny výrazné 
nesrovnalosti, pokud jde o ve své podstatě 
podobné prostředky. Postup stanovený v 
tomto nařízení nebrání výrobci v tom, aby 
z vlastní vůle příslušný orgán informoval o 
svém záměru podat žádost o posouzení 
shody u vysoce rizikového zdravotnického 
prostředku předtím, než žádost 
oznámenému subjektu předloží.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vysvětlit, na které orgány tento bod odůvodnění odkazuje.

Pozměňovací návrh 95
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) U vysoce rizikových diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro by měly 
být orgány v rané fázi informovány o 
prostředcích, které jsou předmětem 
posouzení shody, a mělo by jim být 
uděleno právo na základě vědecky 
opodstatněných důvodů podrobně 
přezkoumat předběžné posouzení 
provedené oznámenými subjekty, zejména 
pokud jde o prostředky, pro které neexistují 
žádné společné technické specifikace, nové 
prostředky nebo prostředky, u kterých se 
využívá nová technologie, prostředky 
spadající do kategorie prostředků se 
zvýšenou mírou závažných nežádoucích 
příhod nebo prostředky, u kterých byly v 
posouzeních shody od různých 
oznámených subjektů zjištěny výrazné 
nesrovnalosti, pokud jde o ve své podstatě 
podobné prostředky. Postup stanovený v 
tomto nařízení nebrání výrobci v tom, aby 
z vlastní vůle příslušný orgán informoval o 
svém záměru podat žádost o posouzení 
shody u vysoce rizikového zdravotnického 
prostředku předtím, než žádost 
oznámenému subjektu předloží.

(35) U vysoce rizikových diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro by měly 
být orgány v rané fázi informovány o 
prostředcích, které jsou předmětem 
posouzení shody, a mělo by jim být 
uděleno právo na základě vědecky 
opodstatněných důvodů podrobně 
přezkoumat předběžné posouzení 
provedené oznámenými subjekty, zejména 
pokud jde o prostředky, pro které neexistují 
žádné společné technické specifikace, nové 
prostředky nebo prostředky, u kterých se 
využívá nová technologie, prostředky 
spadající do kategorie prostředků se 
zvýšenou mírou závažných nežádoucích 
příhod nebo prostředky, u kterých byly v 
posouzeních shody od různých 
oznámených subjektů zjištěny výrazné 
nesrovnalosti, pokud jde o ve své podstatě 
podobné prostředky. Postup stanovený v 
tomto nařízení nebrání výrobci v tom, aby 
z vlastní vůle příslušný orgán informoval o 
svém záměru podat žádost o posouzení 
shody u vysoce rizikového zdravotnického 
prostředku předtím, než žádost 
oznámenému subjektu předloží. Pro vysoce 
rizikové diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro třídy D se vytvoří 
postup pro registraci.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Postup posuzování shody se 
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nepoužije pro diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro třídy D. Pro inovativní 
prostředky třídy D by měl být zaveden 
rychlý centralizovaný postup registrace.
Pro veškeré ostatní prostředky třídy D by 
měl být zaveden rychlý decentralizovaný 
postup registrace s možností, aby výrobci 
těchto druhů prostředků spíše využili 
centralizovaný postup registrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Margrete Auken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Postup posuzování shody by se měl u 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro třídy A obecně provádět na 
výhradní odpovědnost výrobců, neboť 
riziko, které takové prostředky představují 
pro pacienty, je nízké. U diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro ve 
třídách B, C a D by mělo být povinné 
zapojení oznámeného subjektu v 
odpovídající míře.

(38) Postup posuzování shody by se měl u 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro třídy A obecně provádět na 
výhradní odpovědnost výrobců, neboť 
riziko, které takové prostředky představují 
pro pacienty, je nízké. U diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro ve 
třídách B a C by mělo být povinné 
zapojení oznámeného subjektu v 
odpovídající míře. U prostředků třídy D by 
měla být povinná registrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Postup posuzování shody by se měl u (38) Postup posuzování shody by se měl u 
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diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro třídy A obecně provádět na 
výhradní odpovědnost výrobců, neboť 
riziko, které takové prostředky představují 
pro pacienty, je nízké. U diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro ve 
třídách B, C a D by mělo být povinné 
zapojení oznámeného subjektu v 
odpovídající míře.

diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro třídy A obecně provádět na 
výhradní odpovědnost výrobců, neboť 
riziko, které takové prostředky představují 
pro pacienty, je nízké. U diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro ve 
třídách B a C by mělo být povinné 
zapojení oznámeného subjektu v 
odpovídající míře. U diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro ve třídě 
D by mělo být povinné zapojení agentury 
nebo členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Margrete Auken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) K zajištění obecné bezpečnosti trhu 
má každá fyzická nebo právnická osoba 
právo zveřejňovat nebo v dobré víře šířit 
informace o skutečnosti, jednotlivém údaji 
nebo činnosti, jestliže nedostatek 
povědomí o této skutečnosti, údaji nebo 
činnosti může představovat nebezpečí pro 
zdraví nebo životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění má chránit informátory.

Pozměňovací návrh 100
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Intervenční studie klinické funkce 
nebo jakékoli jiné studie klinické funkce 
by měly být zahájeny až po získání 
kladného hodnocení ze strany nezávislého 
etického výboru. Členské státy by měly 
přijmout nezbytná opatření k vytvoření 
etických výborů, pokud takové výbory 
neexistují.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Zadavatelé intervenčních studií 
klinické funkce a dalších studií klinické 
funkce zahrnujících rizika pro subjekty, 
které mají být provedeny ve více než 
jednom členském státě, by měli mít 
možnost předložit jedinou žádost, aby se 
snížilo administrativní zatížení. Aby se 
umožnilo sdílení zdrojů a zajistila 
konzistentnost, pokud jde o posuzování 
zdravotních a bezpečnostních hledisek 
prostředku hodnoceného z hlediska funkční 
způsobilosti a vědeckého návrhu studie 
klinické funkce, která má být provedena v 
několika členských státech, by taková 
jediná žádost měla usnadnit koordinaci 
mezi členskými státy pod vedením jednoho 
koordinujícího členského státu.
Koordinované posouzení by nemělo 
zahrnovat posouzení specifických 
vnitrostátních, místních a etických 
hledisek studie klinické funkce, včetně 
informovaného souhlasu. Každý členský 
stát by si měl zachovat konečnou 
odpovědnost ve věci rozhodnutí, zda studie 

(45) Zadavatelé intervenčních studií 
klinické funkce a dalších studií klinické 
funkce zahrnujících rizika pro subjekty, 
které mají být provedeny ve více než 
jednom členském státě, by měli mít 
možnost předložit jedinou žádost, aby se 
snížilo administrativní zatížení. Aby se 
umožnilo sdílení zdrojů a zajistila 
konzistentnost, pokud jde o posuzování 
zdravotních a bezpečnostních hledisek 
prostředku hodnoceného z hlediska funkční 
způsobilosti a vědeckého návrhu studie 
klinické funkce, která má být provedena v 
několika členských státech, by taková 
jediná žádost měla usnadnit koordinaci 
mezi členskými státy pod vedením jednoho 
koordinujícího členského státu. Každý 
členský stát by si měl zachovat konečnou 
odpovědnost ve věci rozhodnutí, zda studie 
klinické funkce může být na jeho území
provedena.
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klinické funkce může být na jeho území 
provedena.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by 
měli být zmocněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody na 
vnitrostátní úrovni s využitím 
harmonizovaných formátů. Příslušné 
vnitrostátní orgány by měly informovat 
výrobce a sdílet informace s orgány na 
stejné úrovni, potvrdí-li se, že došlo k 
závažné nežádoucí příhodě, aby se 
minimalizoval opakovaný výskyt takových 
nežádoucích příhod.

(49) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by 
měli být zmocněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody na 
vnitrostátní úrovni s využitím 
harmonizovaných formátů, přičemž jim 
případně musí být zaručena anonymita.
Příslušné vnitrostátní orgány by měly 
informovat výrobce a sdílet informace s 
orgány na stejné úrovni, potvrdí-li se, že 
došlo k závažné nežádoucí příhodě, aby se 
minimalizoval opakovaný výskyt takových 
nežádoucích příhod.

Or. en

Odůvodnění

Postupy vigilance uvedené v kapitole VII budou správně fungovat jedině tehdy, pokud budou 
mít zdravotničtí pracovníci pocit, že mohou ohlašovat nežádoucí příhody, aniž by se musely 
obávat trestu. Za určitých okolností může být nutné zaručit ochranu anonymních informátorů, 
aby bylo zajištěno úplné a otevřené ohlašování nežádoucích příhod.

Pozměňovací návrh 103
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by (49) Členské státy by měly přijmout 
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měli být zmocněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody na 
vnitrostátní úrovni s využitím 
harmonizovaných formátů. Příslušné 
vnitrostátní orgány by měly informovat 
výrobce a sdílet informace s orgány na 
stejné úrovni, potvrdí-li se, že došlo 
k závažné nežádoucí příhodě, aby se 
minimalizoval opakovaný výskyt takových 
nežádoucích příhod.

veškerá nezbytná opatření ke zvýšení 
informovanosti zdravotnických 
pracovníků, uživatelů a pacientů o 
důležitosti oznamování podezření na 
závažné nežádoucí příhody. Zdravotničtí 
pracovníci a pacienti by měli být zmocněni 
k tomu ohlašovat podezření na závažné 
nežádoucí příhody na vnitrostátní úrovni s 
využitím harmonizovaných formátů.
Příslušné vnitrostátní orgány by v zájmu 
minimalizace výskytu těchto příhod měly 
informovat výrobce a poskytnout
informace prostřednictvím příslušného 
elektronického systému Eudamed, 
potvrdí-li se, že došlo k závažné nežádoucí 
příhodě, aby se minimalizoval opakovaný 
výskyt takových nežádoucích příhod.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Členské státy vybírají poplatky za 
jmenování a monitorování oznámených 
subjektů, aby se zajistila udržitelnost 
monitorování těchto subjektů ze strany 
členských států a aby se pro oznámené 
subjekty zavedly rovné podmínky.

(53) Členské státy vybírají poplatky za 
jmenování a monitorování oznámených 
subjektů, aby se zajistila udržitelnost 
monitorování těchto subjektů ze strany 
členských států a aby se pro oznámené 
subjekty zavedly rovné podmínky. Tyto 
poplatky by měly být srovnatelné ve všech 
členských státech a jejich výše by měla být 
zveřejněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Toto nařízení by se nemělo dotknout 
práva členských států vybírat poplatky za 
činnosti na vnitrostátní úrovni, členské 
státy by však měly Komisi a ostatní 
členské státy před přijetím výše a struktury 
poplatků v zájmu zajištění transparentnosti 
informovat.

(54) Toto nařízení by se nemělo dotknout 
práva členských států vybírat poplatky za 
činnosti na vnitrostátní úrovni, členské 
státy by však měly Komisi a ostatní 
členské státy před přijetím srovnatelné 
výše a struktury poplatků v zájmu zajištění 
transparentnosti informovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) Členské státy by měly přijmout 
předpisy o standardních poplatcích pro 
oznamované subjekty, jež by měly být 
srovnatelné ve všech členských státech.
Komise by měla poskytnout pokyny ke 
snazšímu zajištění srovnatelnosti těchto 
poplatků. Členské státy by měly předat 
svůj seznam standardních poplatků 
Komisi a měly by zajistit, že oznámené 
subjekty registrované na jejich území 
zveřejní seznamy standardních poplatků 
za své činnosti v rámci posuzování shody.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Měl by být zřízen výbor odborníků,
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky (MDCG) složená z osob 
jmenovaných členskými státy na základě 
jejich funkce a odborných znalostí v oblasti 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro v souladu s podmínkami a způsoby 
definovanými v článku 78 nařízení (EU) 
[odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích] o 
zdravotnických prostředcích, která by 
plnila úkoly uložené tímto nařízením a 
nařízením (EU) [odkaz na budoucí nařízení 
o zdravotnických prostředcích] o 
zdravotnických prostředcích, poskytovala 
Komisi poradenství a pomáhala Komisi a 
členským státům zajistit harmonizované 
provádění tohoto nařízení.

(55) Měla by být zřízena koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
(MDCG) složená z osob jmenovaných 
členskými státy na základě jejich funkce a 
odborných znalostí v oblasti 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro v souladu s podmínkami a způsoby 
definovanými v článku 78 nařízení (EU) 
[odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích] o 
zdravotnických prostředcích, která by 
plnila úkoly uložené tímto nařízením a 
nařízením (EU) [odkaz na budoucí nařízení 
o zdravotnických prostředcích] o 
zdravotnických prostředcích, poskytovala 
Komisi poradenství a pomáhala Komisi a 
členským státům zajistit harmonizované 
provádění tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Měl by být zřízen výbor odborníků, 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky (MDCG) složená z osob 
jmenovaných členskými státy na základě 
jejich funkce a odborných znalostí v oblasti 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro v souladu s podmínkami a způsoby 
definovanými v článku 78 nařízení (EU) 
[odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích] o 
zdravotnických prostředcích, která by 
plnila úkoly uložené tímto nařízením a 
nařízením (EU) [odkaz na budoucí nařízení 

(55) Měl by být zřízen výbor odborníků, 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky (MDCG) složená z osob 
jmenovaných členskými státy na základě 
jejich funkce a odborných znalostí v oblasti 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro v souladu s podmínkami a způsoby 
definovanými v článku 78 nařízení (EU) 
[odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích] o 
zdravotnických prostředcích, která by 
plnila úkoly uložené tímto nařízením a 
nařízením (EU) [odkaz na budoucí nařízení 
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o zdravotnických prostředcích] o 
zdravotnických prostředcích, poskytovala 
Komisi poradenství a pomáhala Komisi a 
členským státům zajistit harmonizované 
provádění tohoto nařízení.

o zdravotnických prostředcích] o 
zdravotnických prostředcích, poskytovala 
Komisi poradenství a pomáhala Komisi a 
členským státům zajistit harmonizované 
provádění tohoto nařízení. Než se ujmou 
svých úkolů, předloží členové MDCG 
závazné prohlášení a prohlášení o 
zájmech, v němž uvedou, že neexistují 
žádné zájmy, které by mohly být 
považovány za újmu jejich nezávislosti, 
nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, 
které by mohly být považovány za újmu 
jejich nezávislosti. Ověření těchto 
prohlášení provede Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) V zájmu zajištění hladkého přechodu 
k registraci diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro, příslušných 
hospodářských subjektů a certifikátů by 
měla být povinnost zadávat příslušné 
informace do elektronických systémů 
zavedených nařízením na úrovni Unie plně 
účinná až 18 měsíců ode dne použitelnosti 
tohoto nařízení. Během tohoto 
přechodného období by měl zůstat v 
platnosti článek 10 a čl. 12 odst. 1 písm. a) 
a b) směrnice 98/79/ES. Mělo by však 
platit, že hospodářské subjekty a oznámené 
subjekty, které se zaregistrují v příslušných 
elektronických systémech zajištěných na 
úrovni Unie, jsou v souladu s registračními 
požadavky přijatými členskými státy podle 
uvedených ustanovení směrnice, aby se 
předešlo vícenásobným registracím.

(65) V zájmu zajištění hladkého přechodu 
k registraci diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro, příslušných 
hospodářských subjektů a certifikátů by 
měla být povinnost zadávat příslušné 
informace do elektronických systémů 
zavedených nařízením na úrovni Unie plně 
účinná 12 měsíců ode dne použitelnosti 
tohoto nařízení. Během tohoto 
přechodného období by měl zůstat v 
platnosti článek 10 a čl. 12 odst. 1 písm. a) 
a b) směrnice 98/79/ES. Mělo by však 
platit, že hospodářské subjekty a oznámené 
subjekty, které se zaregistrují v příslušných 
elektronických systémech zajištěných na 
úrovni Unie, jsou v souladu s registračními 
požadavky přijatými členskými státy podle 
uvedených ustanovení směrnice, aby se 
předešlo vícenásobným registracím.
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Or. en

Odůvodnění

Elektronický systém hraje v tomto nařízení velmi důležitou úlohu a měl by být zaveden a být 
plně účinný po 12 letech.

Pozměňovací návrh 110
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy, které 
požadují, aby některé prostředky směly být 
vydávány pouze na lékařský předpis.

6. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy, které 
požadují, aby některé prostředky směly být 
vydávány pouze na lékařský předpis.
Zaměření reklamy na spotřebitele u
prostředků klasifikovaných tímto 
nařízením jako prostředky pouze na 
lékařský předpis je nezákonné.
Následující prostředky mohou být 
vydávány pouze na lékařský předpis:
1) Prostředky třídy C.
2) Prostředky třídy C v následujících 
kategoriích:
(a) prostředky pro genetické testy;
(b) doprovodná diagnostika.
Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 85, 
aby po konzultacích se zúčastněnými 
stranami rozhodla o prostředcích pro 
sebetestování a o dalších testech kategorie 
C.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
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McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy, které 
požadují, aby některé prostředky směly být 
vydávány pouze na lékařský předpis.

6. Toto nařízení vyžaduje, aby některé 
prostředky směly být vydávány pouze na 
lékařský předpis, avšak nejsou jím dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy, které 
požadují, aby některé jiné prostředky 
směly být vydávány pouze na lékařský 
předpis. Zaměření reklamy na spotřebitele 
u prostředků klasifikovaných tímto 
nařízením jako prostředky pouze na 
lékařský předpis je nezákonné.
Následující prostředky mohou být 
vydávány pouze na lékařský předpis:
1) Prostředky třídy C.
2) Prostředky třídy C v následujících 
kategoriích:
(a) prostředky pro genetické testy;
(b) doprovodná diagnostika.
Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 85, 
aby po konzultacích se zúčastněnými 
stranami rozhodla o dalších testech 
kategorie C.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Rebecca Taylor

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stanovení diagnózy, prevence, 
monitorování, léčba nebo mírnění choroby,

– stanovení diagnózy, prevence, 
monitorování, predikce, prognóza, léčba 
nebo mírnění choroby,



AM\935941CS.doc 27/98 PE510.740v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Velmi důležitou funkcí prostředků je predikce a prognóza chorob.

Pozměňovací návrh 113
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „příslušenstvím diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro“ se 
rozumí předmět, který sice není 
diagnostickým zdravotnickým prostředkem 
in vitro, ale je výrobcem určený k tomu, 
aby byl použit společně s jedním nebo více 
zvláštními diagnostickými zdravotnickými 
prostředky in vitro, aby konkrétně umožnil 
nebo podpořil použití daného prostředku 
(prostředků) v souladu s jeho (jejich) 
určeným účelem (účely);

(3) „příslušenstvím diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro“ se 
rozumí předmět, který sice není 
diagnostickým zdravotnickým prostředkem 
in vitro, ale je výrobcem určený k tomu, 
aby byl použit společně s jedním nebo více 
zvláštními diagnostickými zdravotnickými 
prostředky in vitro, aby konkrétně umožnil 
nebo podpořil použití daného prostředku 
(prostředků) v souladu s jeho (jejich) 
určeným účelem (účely) nebo aby 
konkrétním způsobem podpořil 
zdravotnickou účinnost diagnostického 
zdravotnického prostředku (prostředků) in 
vitro s ohledem na jeho (jejich) určený 
účel (účely);

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „příslušenstvím diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro“ se 
rozumí předmět, který sice není 
diagnostickým zdravotnickým prostředkem 

(4) „příslušenstvím diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro" se 
rozumí předmět, který sice není 
diagnostickým zdravotnickým prostředkem 
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in vitro, ale je výrobcem určený k tomu, 
aby byl použit společně s jedním nebo více 
zvláštními diagnostickými zdravotnickými 
prostředky in vitro, aby konkrétně umožnil 
nebo podpořil použití daného prostředku 
(prostředků) v souladu s jeho (jejich) 
určeným účelem (účely);

in vitro, ale je výrobcem určený k tomu, 
aby byl použit společně s jedním nebo více 
zvláštními diagnostickými zdravotnickými 
prostředky in vitro, aby konkrétně umožnil 
použití daného prostředku (prostředků) v 
souladu s jeho (jejich) určeným účelem 
(účely) nebo konkrétně podpořil 
zdravotnické funkce prostředku 
(prostředků) s ohledem na jeho (jejich) 
určený účel (účely);

Or. cs

Pozměňovací návrh 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „prostředkem pro sebetestování“ se 
rozumí prostředek, který je výrobcem 
určen k použití laickou osobou;

(4) „prostředkem pro sebetestování“ se 
rozumí prostředek, který je výrobcem 
určen k použití laickou osobou, včetně 
testovacích služeb nabízených laické 
veřejnosti prostřednictvím služeb 
informační společnosti;

Or. en

Odůvodnění

Prostředky pro sebetestování mají zvláštní požadavky na posuzování shody, např. studie 
prováděné s uživateli a pokyny atd. v jazyce zamýšlených uživatelů, jejichž cílem je zmírnit 
rizika spojená s těmito prostředky, tj. nedostatečné zdravotní/technické/odborné školení 
laických uživatelů. Toto konkrétní riziko je stejné bez ohledu na to, zda je test zakoupen jako 
souprava v obchodě nebo jako služba přes internet.

Pozměňovací návrh 116
Peter Liese
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „doprovodnou diagnostikou“ se rozumí 
prostředek konkrétně určený pro výběr 
pacientů s dříve diagnostikovaným 
zdravotním stavem nebo predispozicí 
vhodných pro cílenou léčbu;

(6) „doprovodnou diagnostikou“ se rozumí 
prostředek konkrétně určený pro výběr 
pacientů s dříve diagnostikovaným 
zdravotním stavem nebo predispozicí 
vhodných pro konkrétní léčbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „doprovodnou diagnostikou“ se rozumí 
prostředek konkrétně určený pro výběr
pacientů s dříve diagnostikovaným 
zdravotním stavem nebo predispozicí 
vhodných pro cílenou léčbu;

(6) „doprovodnou diagnostikou“ se rozumí 
prostředek určený pro poskytování 
informací, které jsou nezbytné pro 
bezpečné a účinné používání 
odpovídajícího terapeutického produktu. 
Použití doprovodné diagnostiky se 
zvláštním terapeutickým produktem se 
ukazuje jako žádoucí v pokynech pro 
použití při označování jak diagnostického 
prostředku, tak odpovídajícího 
terapeutického produktu, stejně jako při 
označování všech generických ekvivalentů 
terapeutického produktu, nebo je 
uváděným zamýšleným účelem 
diagnostického prostředku.
Diagnostický prostředek in vitro pro 
doprovodnou diagnostiku by mohl být 
nezbytný pro bezpečné a účinné používání 
odpovídajícího terapeutického produktu 
tak, aby:
- byli stanoveni pacienti, pro které bude
konkrétní terapeutický produkt s největší 
pravděpodobností přínosem;



PE510.740v01-00 30/98 AM\935941CS.doc

CS

- byli stanoveni pacienti, u nichž bude 
pravděpodobně riziko vážných 
nepříznivých reakcí v důsledku léčby 
konkrétním terapeutickým produktem; 

- byla sledována reakce na léčbu pro účely 
její úpravy (např. plán, dávkování, 
přerušení) s cílem dosáhnout větší 
bezpečnosti a účinnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice je příliš omezená, nezahrnuje například doprovodnou diagnostiku 
používanou jako vodítko při rozhodování o dávkování (např. farmakogenetické testy pro léčbu 
warfarinem), které mohou hrát významnou úlohu při zajištění bezpečnosti a účinnosti 
konkrétního léčiva.

Pozměňovací návrh 118
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „označením“ se rozumí informace v 
písemné, tištěné nebo grafické podobě 
uvedené buď na samotném prostředku 
nebo na obalu každé části nebo na obalu 
více prostředků;

(10) „označením“ se rozumí informace v 
písemné, tištěné nebo grafické podobě 
uvedené buď na samotném prostředku 
nebo na obalu každé části nebo na obalu
více prostředků nebo na internetové 
stránce výrobce;

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice označení nezahrnuje laboratorní testy. Příjemci výsledků dosažených za 
pomoci těchto prostředků by měli mít stejný přístup k informacím uvedeným v označení jako 
uživatelé diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

Pozměňovací návrh 119
Alda Sousa
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „novým prostředkem“ se rozumí:
- prostředek zahrnující technologii 
(analytickou, technologickou nebo 
testovací platformu), která se
v diagnostice dříve nepoužívala, nebo
- stávající prostředek, který se poprvé 
používá k novému účelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „prostředkem ke genetickému 
testování“ se rozumí diagnostický 
zdravotnický prostředek in vitro používaný 
ke stanovení charakteristických 
genetických znaků osoby, které jsou 
dědičné nebo získané v období 
prenatálního vývoje.

Or. en

Odůvodnění

Další definice srovnatelná s 18. bodem odůvodnění v návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví;

(21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba;

Or. en

Odůvodnění

Není jednoznačné, co si lze představit pod kategorií organizace, jejímž primárním účelem je 
„prosazování veřejného zdraví“, neboť takový druh organizace není na jiném místě nařízení 
vymezen. Aby se zabránilo této nejistotě a nejasnostem, měla by být uvedená slova vypuštěna.

Pozměňovací návrh 122
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví;

(21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace v rámci veřejného 
zdravotnického systému členského státu, 
jejímž primárním účelem je péče o 
pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví; komerční 
laboratoře, které poskytují diagnostické 
služby, nejsou zdravotnickými institucemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví;

(21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví s výjimkou 
laboratoří poskytujících komerční klinické 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví;

(22) „zdravotnickou institucí" se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba a má 
právní způsobilost pro tyto aktivity;

Or. cs

Pozměňovací návrh 125
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 5 – bod 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) „klinickou funkcí“ se rozumí 
schopnost prostředku poskytnout 
výsledky, které souvisejí s konkrétním 
klinickým nebo fyziologickým stavem 
v souladu s cílovou populací a určeným 
uživatelem;

(32) „klinickou funkcí“ se rozumí klinická 
platnost a v případě potřeby klinická 
užitkovost prostředku ve vztahu k jeho 
určenému účelu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 5 – bod 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) „klinickou platností“ se rozumí 
schopnost prostředku odhalit nebo 
predikovat konkrétní klinický nebo 
fyziologický stav ve vztahu k jeho 
určenému účelu (např. screening, 
diagnóza, prognóza);

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 5 – bod 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32b) „klinickou užitkovostí“ se rozumí 
předpokládaný účinek (účinky) klinického 
využití výsledků testu, včetně zdravotních 
výsledků, kdy výrobce uvádí, že určeným 
účelem prostředku je mimo jiné i klinické 
použití, jako volba terapie (např. 
doprovodná diagnostika);

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 5 – bod 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) „diagnostickou specifičností“ se 
rozumí schopnost prostředků rozpoznat 
nepřítomnost cílového markeru 
souvisejícího s konkrétní nemocí nebo 
zdravotním stavem;

(38) „diagnostickou specifičností“ se 
rozumí procento subjektů, které nemají 
konkrétní klinickou poruchu, nebo jejichž 
výsledky testů jsou negativní nebo jsou ve 
stanovených rozhodovacích mezích;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 5 – bod 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) „diagnostickou citlivostí“ se rozumí 
schopnost prostředku zjistit přítomnost 
cílového markeru souvisejícího s 
konkrétní nemocí nebo zdravotním 
stavem;

(39) „diagnostickou citlivostí“ se rozumí 
procento subjektů se stanovenou 
klinickou poruchou, jejichž hodnoty testů 
jsou pozitivní nebo překračují stanovené 
rozhodovací meze (např. pozitivní 
výsledek a zjištění subjektů, které mají 
chorobu);

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 5 – bod 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení a řízení 
studie klinické funkce;

(45) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení, řízení, 
nebo financování studie klinické funkce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 5 – bod 47 – odrážka 2 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) hospitalizace nebo dlouhotrvající
hospitalizace,

iii) hospitalizaci nebo prodloužení
hospitalizace pacienta,

Or. en

Odůvodnění

Toto znění zajišťuje soulad daného textu s normou ISO 14155:2011 „Klinické zkoušky 
zdravotnických prostředků – Správná klinická praxe“.

Pozměňovací návrh 132
Peter Liese, Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 5 – bod 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) „nedostatkem prostředku“ se rozumí 
každý nedostatek, pokud jde o povahu, 
kvalitu, trvanlivost, spolehlivost, 
bezpečnost nebo funkční způsobilost 
prostředku pro hodnocení funkční 
způsobilosti, včetně poruchy, nesprávného 
použití, uživatelských chyb nebo 
nedostatečných informací poskytnutých 
výrobcem;

(48) „nedostatkem prostředku“ se rozumí 
každý nedostatek, pokud jde o povahu, 
kvalitu, stabilitu, spolehlivost, bezpečnost 
nebo funkční způsobilost prostředku pro 
hodnocení funkční způsobilosti, včetně 
poruchy, nesprávného použití, 
uživatelských chyb nebo nedostatečných 
informací poskytnutých výrobcem;

Or. en

Odůvodnění

Význam výrazu „trvanlivost“ není úplně jasný a mohl by působit nedorozumění.
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Pozměňovací návrh 133
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 7 – bod 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) „testem připraveným v laboratoři“ 
se rozumí prostředek, který je vyrobený a
používaný jen na jednom místě. Zahrnuje 
prostředky, které laboratoř nově vyrobí, 
vyvine nebo upraví z veřejného zdroje, 
nebo vyvine nebo upraví z jakéhokoli 
jiného zdroje, a prostředky, u nichž 
laboratoř:
- změní určený účel prostředku již 
uvedeného na trh nebo do provozu;
- upraví prostředek již uvedený na trh 
nebo do provozu takovým způsobem, že se 
to může dotknout souladu s použitelnými 
požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Body odůvodnění 9 a 15 a články 4 a 5 odrážejí přání zajistit, aby se požadavky tohoto 
nařízení vztahovaly na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro vyvinuté a používané jen 
na jednom místě (samozřejmě s ohledem na vyňaté zdravotnické instituce, viz níže). Nařízení 
však neobsahuje jasnou definici takových přípravků. Taková definice je nezbytná, aby 
nedocházelo k nejasnostem.

Pozměňovací návrh 134
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 7 – bod 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) „etickým výborem“ se rozumí 
nezávislý orgán v členském státě, který 
zajišťuje ochranu práv, bezpečnosti a 
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kvalitu života subjektů. Musí jednat v 
souladu s právními předpisy státu nebo 
států, v nichž má výzkum proběhnout, a 
dodržovat veškeré příslušné mezinárodní 
normy a standardy. Etický výbor se skládá 
z přiměřeného počtu členů, kteří společně 
disponují odpovídajícími kvalifikacemi a 
zkušenostmi k přezkoumání a hodnocení 
vědeckých, lékařských a etických aspektů 
navrženého hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu dosažení nejvyšší možné ochrany subjektu hodnocení je nutné, aby povolení ze strany 
členských států bylo podmíněno rozhodnutím interdisciplinárního a nezávislého etického 
výboru.

Pozměňovací návrh 135
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola II Kapitola VI

Dodání prostředků na trh, povinnosti 
hospodářských subjektů, označení CE, 
volný pohyb

Dodání prostředků na trh, povinnosti 
hospodářských subjektů, označení CE, 
volný pohyb

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C 
a vyráběné a používané v rámci jediné 
zdravotnické organizace za předpokladu, 
že k výrobě a používání takových 
prostředků dochází v rámci jediného 
systému řízení jakosti dané zdravotnické 
instituce a že tato zdravotnická instituce 
splňuje normu EN ISO 15189 či jakoukoli 
jinou rovnocennou uznávanou normu.
Členské státy mohou požadovat, aby 
zdravotnické instituce předložily 
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a mohou výrobu 
a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C 
a vyráběné a používané v rámci jediné 
zdravotnické organizace za předpokladu, 
že k výrobě a používání takových 
prostředků dochází v rámci jediného 
systému řízení jakosti dané zdravotnické 
instituce a že tato zdravotnická instituce 
splňuje normu EN ISO 15189 či jakoukoli 
jinou rovnocennou uznávanou normu.
Členské státy jsou povinny požadovat, aby 
zdravotnické instituce předložily 
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a podrobí
výrobu a používání příslušných prostředků 
dalším bezpečnostním požadavkům.

Or. en

Odůvodnění

Prostředky in vitro vyráběné v rámci jediné zdravotnické instituce a používané pro pacienty 
musí být veřejně známy tak, aby členské státy mohly zabezpečit příslušné požadavky na 
bezpečnost těchto prostředků.

Pozměňovací návrh 137
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C 
a vyráběné a používané v rámci jediné 
zdravotnické organizace za předpokladu, 
že k výrobě a používání takových 
prostředků dochází v rámci jediného 
systému řízení jakosti dané zdravotnické 
instituce a že tato zdravotnická instituce 
splňuje normu EN ISO 15189 či jakoukoli 
jinou rovnocennou uznávanou normu.
Členské státy mohou požadovat, aby 
zdravotnické instituce předložily 
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a mohou výrobu 
a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na testy 
připravené v laboratoři vyráběné a 
používané v rámci jediné zdravotnické 
organizace za předpokladu, že k výrobě a 
používání takových prostředků dochází 
v rámci jediného systému řízení jakosti 
dané zdravotnické instituce a že tato 
zdravotnická instituce získá schválení 
podle normy EN ISO 15189 či jakoukoli 
jinou rovnocennou uznávanou normu.
Členské státy mohou požadovat, aby 
zdravotnické instituce předložily 
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a mohou výrobu 
a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C
a vyráběné a používané v rámci jediné 
zdravotnické organizace za předpokladu, 
že k výrobě a používání takových 
prostředků dochází v rámci jediného 
systému řízení jakosti dané zdravotnické 
instituce a že tato zdravotnická instituce 
splňuje normu EN ISO 15189 či jakoukoli 
jinou rovnocennou uznávanou normu.

S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C
a vyráběné a používané v rámci jediné 
zdravotnické organizace za předpokladu, 
že k výrobě a používání takových 
prostředků dochází v rámci jediného 
systému řízení jakosti dané zdravotnické 
instituce a že tato zdravotnická instituce 
získá schválení podle normy EN ISO 
15189 či jakoukoli jinou rovnocennou 
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Členské státy mohou požadovat, aby 
zdravotnické instituce předložily 
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a mohou výrobu 
a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

uznávanou normu. Členské státy mohou 
požadovat, aby zdravotnické instituce 
předložily příslušnému orgánu seznam 
takových prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a mohou výrobu 
a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

Or. en

Odůvodnění

Opravená terminologie je „získat schválení“.

Pozměňovací návrh 139
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky zařazené do třídy D v souladu 
s pravidly stanovenými v příloze VII musí 
i v případě, že jsou vyráběny a používány v 
rámci jediné zdravotnické instituce, 
splňovat požadavky tohoto nařízení.
Ustanovení týkající se označení CE 
stanovená v článku 16 a povinnosti 
uvedené v článcích 21 až 25 se ale na tyto 
prostředky nevztahují.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky zařazené do třídy D v souladu s Prostředky zařazené do třídy D v souladu s 
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pravidly stanovenými v příloze VII musí i
v případě, že jsou vyráběny a používány v 
rámci jediné zdravotnické instituce, 
splňovat požadavky tohoto nařízení.
Ustanovení týkající se označení CE 
stanovená v článku 16 a povinnosti 
uvedené v článcích 21 až 25 se ale na tyto 
prostředky nevztahují.

pravidly stanovenými v příloze VII musí v 
případě, že jsou vyráběny a používány v 
rámci jediné zdravotnické instituce, být 
vyňaty z požadavků tohoto nařízení 
s výjimkou čl. 59 odst. 4 a obecných 
požadavků na bezpečnost stanovených 
v příloze 1, pokud splňují následující 
podmínky:
a) zvláštní potřeby pacienta-příjemce nebo 
skupiny pacientů nemohou být 
uspokojeny přípravkem s označením CE;
b) zdravotnické zařízení získalo schválení 
podle normy ISO 15189 pro systém řízení 
jakosti nebo jiné rovnocenné uznávané 
schválení;
c) zdravotnická instituce předloží 
příslušnému orgánu stanovenému 
v článku 26 seznam těchto prostředků, 
který bude obsahovat odůvodnění jejich 
výroby, úpravy nebo používání zejména 
v případě, že podobné prostředky jsou 
dostupné na trhu. Tyto informace se 
zveřejní.
Členské státy mají nadále právo omezit 
interní výrobu a používání jakéhokoli 
konkrétního druhu diagnostického 
prostředku in vitro, pokud jde o aspekty, 
na něž se nevztahuje toto nařízení, a na 
výrobu a používání dotyčných prostředků 
může uplatnit další bezpečnostní 
požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky zařazené do třídy D v souladu s 
pravidly stanovenými v příloze VII musí i

Prostředky zařazené do třídy D v souladu s 
pravidly stanovenými v příloze VII musí v 
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v případě, že jsou vyráběny a používány v 
rámci jediné zdravotnické instituce, 
splňovat požadavky tohoto nařízení.
Ustanovení týkající se označení CE 
stanovená v článku 16 a povinnosti 
uvedené v článcích 21 až 25 se ale na tyto 
prostředky nevztahují.

případě, že jsou vyráběny a používány v 
rámci jediné zdravotnické instituce, být 
vyňaty z požadavků tohoto nařízení 
s výjimkou čl. 59 odst. 4, pokud splňují 
následující podmínky:

a) zvláštní potřeby pacienta-příjemce nebo 
skupiny pacientů nemohou být 
uspokojeny přípravkem s označením CE;
b) zdravotnické zařízení získalo schválení 
podle normy ISO 15189 pro systém řízení 
jakosti nebo jiné rovnocenné uznávané 
schválení;
c) zdravotnická instituce předloží 
příslušnému orgánu stanovenému 
v článku 26 seznam těchto prostředků, 
který bude obsahovat odůvodnění jejich 
výroby, úpravy nebo používání zejména 
v případě, že podobné prostředky jsou 
dostupné na trhu. Tato informace se 
každoročně aktualizuje a zveřejní se.

Or. en

Odůvodnění

Návrh bere zdravotnickým institucím možnost vyrábět nebo upravovat prostředky ze třídy D.
Existují potřeby pacientů, pro něž nejsou k dispozici komerčně vyráběné diagnostické 
prostředky in vitro, například pokud jde o diagnostiku celmi vzácných chorob nebo o 
stanovení nových patogenů. Zdravotnické organizace hrají důležitou úlohu při ochraně 
veřejného zdraví tím, že interně vyrábějí tyto prostředky. Cílem těchto pozměňovacích návrhů 
je zachovat tuto funkci v oblasti veřejného zdraví, přičemž primární je zajistit bezpečnost 
pacienta.

Pozměňovací návrh 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mají nadále právo 
omezit interní výrobu a používání 
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jakéhokoli konkrétního druhu 
diagnostického prostředku in vitro, pokud 
jde o aspekty, na něž se nevztahuje toto 
nařízení, a na výrobu a používání 
dotyčných prostředků může uplatnit další 
bezpečnostní požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Návrh bere zdravotnickým institucím možnost vyrábět nebo upravovat prostředky ze třídy D.
Existují potřeby pacientů, pro něž nejsou k dispozici komerčně vyráběné diagnostické 
prostředky in vitro, například pokud jde o diagnostiku celmi vzácných chorob nebo o 
stanovení nových patogenů. Zdravotnické organizace hrají důležitou úlohu při ochraně 
veřejného zdraví tím, že interně vyrábějí tyto prostředky. Cílem těchto pozměňovacích návrhů 
je zachovat tuto funkci v oblasti veřejného zdraví, přičemž primární je zajistit bezpečnost 
pacienta.

Pozměňovací návrh 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Genetické informace, poradenství a 
svobodný souhlas
1. Prostředek lze pro účely genetické 
zkoušky použít pouze tehdy, provádí-li 
tuto zkoušku osoba přijatá podle platných 
vnitrostátních právních předpisů jako člen 
lékařské profese.
2. Výrobek lze pro účely genetické 
zkoušky použít pouze tehdy, jsou-li 
chráněna práva, bezpečnost a kvalita 
života subjektů testu a existuje-li 
předpoklad, že klinické údaje získané v 
průběhu zkoušky budou spolehlivé a 
významné.
3. Dříve, než je prostředek použit pro 
účely genetického testu, musí osoba 
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uvedená v odstavci 1 dotčenému subjektu 
testu poskytnout příslušné informace o 
povaze, závažnosti a důsledcích 
genetického testu.
4. Dříve, než je prostředek použit pro 
účely genetické zkoušky, musí osoba 
uvedená v odstavci 1 dotčenému subjektu 
zkoušky poskytnout příslušné a 
srozumitelné genetické poradenství a 
nesmí předjímat výsledek zkoušky.
Genetické poradenství musí zahrnovat 
lékařské, etické, sociální, psychologické a 
právní aspekty.
Formu a rozsah tohoto genetického 
poradenství určují důsledky výsledků 
zkoušky a jejich závažnost z hlediska dané 
osoby nebo jejích rodinných příslušníků, 
včetně případných důsledků týkajících se 
rozhodnutí o početí.
5. Prostředek lze pro účely genetické 
zkoušky použít pouze tehdy, jestliže 
dotčený subjekt zkoušky vyslovil s touto 
zkouškou svobodný a informovaný 
souhlas. Tento souhlas musí být poskytnut 
výslovně v písemné formě. Souhlas lze 
kdykoli písemně nebo ústně odvolat.
6. V případě nezletilých osob musí být 
získán informovaný souhlas rodičů nebo 
právního zástupce. Tento souhlas musí 
vyjadřovat předpokládanou vůli 
nezletilého a lze jej kdykoliv odvolat, aniž 
by tím nezletilý došel újmy. V případě 
nezpůsobilých dospělých osob, které 
nejsou schopny poskytnout informovaný 
právní souhlas, musí být získán 
informovaný souhlas právního zástupce.
Tento souhlas musí vyjadřovat 
předpokládanou vůli dotčené osoby a lze 
jej kdykoliv odvolat, aniž by tím tato osoba 
došla újmy.
U nezletilých se nepoužijí prostředky, 
které indikují genetickou chorobu, jež se 
rozvine v dospělosti, nebo má vliv na 
plánování rodiny, není-li před dosažením 
věku, kdy může testovaná osoba vyjádřit 
souhlas, k dispozici preventivní léčba, 
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která může být poskytnuta.
7. Prenatální genetické zkoušky určené ke 
stanovení genetické predispozice embrya 
nebo plodu k chorobě se nepoužijí, pokud 
se na základě stávajících lékařských 
znalostí a technologií obecně připouští, že 
se uvedená choroba neprojeví dříve, než 
dotyčný jedinec dosáhne věku 18 let.
8. Prostředek lze k určení pohlaví v rámci 
prenatální diagnostiky použít pouze tehdy, 
má-li určení pohlaví lékařský účel a 
existuje-li riziko závažných dědičných 
onemocnění specifických pro určité 
pohlaví. Odchylně od čl. 2 odst. 1 a 2 se 
totéž omezené použití vztahuje na výrobky, 
které nejsou určeny ke konkrétnímu 
lékařskému účelu.
9. Ustanovení tohoto článku o používání 
prostředků pro účely genetické zkoušky 
nebrání členským státům v zachování či 
přijetí přísnějších vnitrostátních předpisů 
v této oblasti z důvodu ochrany zdraví 
nebo veřejného pořádku.

Or. de

Odůvodnění

Tento nový článek zohledňuje dlouhodobé požadavky Evropského parlamentu a jiných 
mezinárodních institucí jako Rady Evropy a OECD. Genetické zkoušky by měl provádět 
zdravotnický pracovník poté, co bylo poskytnuto odpovídající genetické poradenství.
Informovaný souhlas je podle Listiny základních práv výsadou, a proto je třeba jej zahrnout 
do tohoto právního předpisu.

Pozměňovací návrh 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
1. Prostředek lze pro účely genetické 
zkoušky použít pouze tehdy, stanoví-li tak 
na základě osobní konzultace osoba 
přijatá podle platných vnitrostátních 
právních předpisů jako člen lékařské 
profese.
2. Prostředek lze pro účely genetické 
zkoušky použít pouze tehdy, jsou-li 
chráněna práva, bezpečnost a kvalita 
života subjektů testu a existuje-li 
předpoklad, že klinické údaje získané v 
průběhu zkoušky budou spolehlivé a 
významné.
3. Informace. Dříve, než je prostředek 
použit pro účely genetického testu, musí 
osoba uvedená v odstavci 1 poskytnout 
dotčené osobě příslušné informace o 
povaze, závažnosti a důsledcích 
genetického testu.
4. Genetické poradenství. Genetické 
poradenství je povinné před použitím 
prostředku pro účely prediktivního a 
prenatálního testování a po zjištění 
genetického stavu. Zahrnuje lékařské, 
etické, sociální, psychologické a právní 
aspekty a provádí je lékaři s příslušnou 
kvalifikací v genetickém poradenství.
Formu a rozsah tohoto genetického 
poradenství určují důsledky výsledků 
zkoušky a jejich závažnost z hlediska dané 
osoby nebo jejích rodinných příslušníků, 
včetně případných důsledků týkajících se 
rozhodnutí o početí.
5. Souhlas. Prostředek lze pro účely 
genetické zkoušky použít pouze tehdy, 
jestliže dotčená osoba vyslovila s touto 
zkouškou svobodný a informovaný 
souhlas. Souhlas musí být výslovný a 
písemný. Může být kdykoli písemně nebo 
ústně odvolán.
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6. Testování nezletilých. V případě 
nezletilých musí být získán informovaný 
souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. 
Souhlas musí vyjadřovat předpokládanou 
vůli nezletilého a může být kdykoli 
odvolán, aniž by nezletilý došel újmy.
V případě nezpůsobilých dospělých osob, 
které nejsou schopny poskytnout 
informovaný právní souhlas, musí být 
získán informovaný souhlas právního 
zástupce. Tento souhlas musí vyjadřovat 
předpokládanou vůli a lze jej kdykoliv 
odvolat, aniž by tím tato osoba došla újmy
U nezletilých se nepoužijí prostředky, 
které predikují genetickou situaci, jež má 
dopad na choroby v dospělosti nebo na 
plánování rodiny, nejsou-li před 
dosažením věku, kdy může testovaná 
osoba vyjádřit souhlas, k dispozici 
preventivní prostředky.
7. Prostředek lze k určení pohlaví v rámci 
prenatální diagnostiky použít pouze tehdy, 
má-li určení pohlaví lékařský účel a 
existuje-li riziko závažných dědičných 
onemocnění specifických pro určité 
pohlaví. Odchylně od čl. 2 odst. 1 a 2 se 
totéž vztahuje na výrobky, které nejsou 
určeny ke konkrétnímu lékařskému účelu.
8. Ustanovení tohoto článku o používání 
prostředků pro účely genetické zkoušky 
nebrání členským státům v zachování či 
přijetí přísnějších vnitrostátních předpisů 
v této oblasti z důvodu ochrany zdraví 
nebo veřejného pořádku.

Or. en

Odůvodnění

Nová součást odstavce 5 oproti znění v návrhu zprávy (pozměňovací návrh 30). Tento 
pozměňovací návrh vysvětluje po konzultaci se stínovými odborníky a s odborníky i účel čl. 4a 
odst. 4. Je třeba jasně říci, že genetické poradenství není povinné, pokud jen potvrzuje 
konkrétní diagnózu, a není nezbytné ani pro doprovodnou diagnostiku nebo v případě, že 
genetické testy vykazují obvyklý nález.
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Pozměňovací návrh 145
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy týkající se vykonávání lékařské 
profese, prostředek, který není uveden na 
trh nýbrž používán v rámci obchodní 
činnosti pro poskytování diagnostické či 
terapeutické služby nabízené 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti podle definice v čl. 1 odst. 2 
směrnice 98/34/ES nebo jinými 
komunikačními prostředky fyzické nebo 
právní osobě usazené v Unii, musí splňovat 
požadavky tohoto nařízení.

2. Prostředek, který není uveden na trh 
nýbrž používán v rámci obchodní činnosti 
pro poskytování diagnostické či 
terapeutické služby nabízené 
prostřednictvím jakýchkoli 
komunikačních prostředků (včetně služeb 
informační společnosti) fyzické nebo 
právní osobě usazené v Unii, musí splňovat 
požadavky tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Poskytovatelé služeb, kteří poskytují 
prostředky ke komunikaci na dálku, jsou 
po obdržení žádosti příslušného orgánu 
povinni poskytnout podrobné informace o 
subjektech zapojených do prodeje na 
dálku.  

Or. pl

Odůvodnění

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
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błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Pozměňovací návrh 147
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Platí zákaz marketingu, uvádění do 
provozu, distribuce, dodávání a 
zpřístupňování výrobků, jejichž názvy, 
označení nebo návody k užívání mohou 
být klamavé, pokud jde o vlastnosti a 
účinky výrobku, neboť:
a) připisují výrobku vlastnosti, funkce a 
účinky, které nemá;
b) vytvářejí falešný dojem, že léčení nebo 
diagnostika za použití tohoto výrobku je 
s určitostí úspěšná, nebo neinformují o 
pravděpodobných rizicích spojených 
s používáním výrobku v souladu s jeho 
zamýšleným použitím nebo po delší než 
předpokládanou dobu;
c) uvádějí odlišné použití nebo vlastnosti 
výrobku, než byly prohlášeny při 
provádění posouzení shody.
Reklamní materiály, prezentace a 
informace o výrobcích nesmí být klamavé 
ve smyslu uvedeném v první větě.

Or. pl

Odůvodnění

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
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przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż  wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Pozměňovací návrh 148
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy nebo pokud příslušné 
harmonizované normy nejsou dostatečné, 
má Komise pravomoc přijmout společné 
technické specifikace (specifikace), pokud 
jde o obecné požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické důkazy a následné 
klinické sledování po uvedení na trh 
stanovené v příloze XII. Tyto specifikace 
se přijímají prostřednictvím prováděcích 
aktů přezkumným postupem podle čl. 84 
odst. 3.

1. Pokud pro prostředky třídy D a podle 
potřeby i pro doprovodnou diagnostiku 
neexistují žádné harmonizované normy 
nebo pokud je třeba řešit obavy týkající se 
veřejného zdraví, má Komise pravomoc 
přijmout společné technické specifikace 
(specifikace), pokud jde o obecné 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické důkazy a následné 
klinické sledování po uvedení na trh 
stanovené v příloze XII. Tyto specifikace 
se přijímají prostřednictvím prováděcích 
aktů přezkumným postupem podle čl. 84 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
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performance of those tests.

Pozměňovací návrh 149
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Přípravy společných technických 
specifikací se zúčastní příslušní vědečtí 
odborníci různých zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s posunem od postupu konzultací k přípravě společné technické specifikace pro 
doprovodnou diagnostiku je třeba zajistit zapojení odborníků ze všech zúčastněných stran. Do 
vývoje společné technické specifikace týkající se doprovodné diagnostiky budou zapojeni 
zejména odborníci z oblasti diagnostických prostředků in vitro, z příslušných orgánů v oblasti 
zdravotnických produktů a/nebo z Evropské agentury pro léčivé přípravky.

Pozměňovací návrh 150
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci zpracují technickou 
dokumentaci, která umožní posouzení 
shody prostředku s požadavky tohoto 
nařízení. Technická dokumentace obsahuje 
prvky stanovené v příloze II.

2. Výrobci zpracují technickou 
dokumentaci, která umožní posouzení 
shody prostředku s požadavky tohoto 
nařízení. Technická dokumentace obsahuje 
prvky stanovené v příloze II a bude 
zpřístupněna veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Technické údaje a klinické důkazy předkládané výrobci musí být přístupné veřejnosti, aby
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spotřebitelé měli záruku, že výrobky jsou bezpečné a kvalitní.

Pozměňovací návrh 151
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 152
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U prostředků pro sebetestování nebo 
prostředků pro testování v blízkosti 
pacienta musí být informace předložené 
podle oddílu 17 přílohy I v jazyce 
(jazycích) členského státu, kde se 
prostředek dostane ke svému určenému 
uživateli.

U prostředků pro sebetestování nebo 
prostředků pro testování v blízkosti 
pacienta musí být informace předložené 
podle oddílu 17 přílohy I snadno 
srozumitelné a v jazyce (jazycích) 
členského státu, kde se prostředek dostane 
ke svému určenému uživateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení výrobku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Náležitě informují 
distributory a případně zplnomocněného 
zástupce.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení výrobku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Náležitě informují 
distributory, dovozce a případně 
zplnomocněného zástupce.

Or. cs

Pozměňovací návrh 154
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení výrobku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Náležitě informují 
distributory a případně zplnomocněného 
zástupce.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení výrobku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Náležitě informují příslušné 
odpovědné vnitrostátní orgány, 
distributory a případně zplnomocněného 
zástupce.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

Existují-li skutečnosti, na jejichž základě 
se lze domnívat, že zdravotnický 
prostředek in vitro způsobil újmu, může 
potenciálně poškozený uživatel, jeho 
právní zástupce, jeho povinná zdravotní 
pojišťovna nebo třetí strany, které jsou 
dotčeny újmou, požadovat od výrobce 
nebo od jeho oprávněného zástupce 
informace uvedené v první větě.
Za podmínek stanovených v první větě 
toto právo na informace existuje rovněž 
vůči příslušným orgánům členských států 
odpovědných za dohled nad příslušným 
zdravotnickým prostředkem a vůči všem 
informovaným orgánům, které vystavily 
certifikát podle článku 45 nebo byly jiným 
způsobem zapojeny do postupu 
posuzování shody dotyčného 
zdravotnického prostředku.  

Or. en

Odůvodnění

Toto nové právo na informace by obnovilo rovnováhu ve prospěch uživatelů a zajistilo přístup 
uživatelů k informacím, které by poukazovaly na vady zdravotnických prostředků in vitro, jež 
poškodily uživatele.

Pozměňovací návrh 156
Andrés Perelló Rodríguez
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu 
nebo zdravotnickému sdružení nebo 
instituci na základě jejich odůvodněné 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody prostředku v 
úředním jazyce Unie, kterému žadatel
snadno rozumí. Spolupracují s příslušným
orgánem na jeho žádost na každém 
nápravném opatření přijatém s cílem 
odstranit rizika vyvolaná prostředky, které 
uvedli na trh nebo do provozu.

Or. es

Pozměňovací návrh 157
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Výrobce produktu odpovídá za 
výrobek, za provedení posouzení shody 
výrobku před jeho uvedením na trh a za 
uvedení výrobku na trh. Pokud výrobce 
není rezidentem v členském státě, ani 
v něm není usazen, nese tuto odpovědnost 
zplnomocněný zástupce pro tento výrobek.
Jestliže výrobce nejmenoval 
zplnomocněného zástupce, nebo jestliže 
výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
neodpovídá za uvedení výrobku na trh, 
nese odpovědnost subjekt, který uvedl 
výrobek na trh. 

Or. pl

Odůvodnění

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
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mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające,  nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Pozměňovací návrh 158
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Výrobci zdravotnických prostředků 
musí mít uzavřenou pojistku nebo 
odpovídající finanční záruku, aby mohli 
uspokojit žádosti o náhradu za poškození 
zdraví vyplývající z nebezpečných 
zdravotnických prostředků.
Výrobci odpovídají za náklady vzniklé ve 
zdravotnickém systému za léčení, operace 
a diagnostické postupy provedené u 
pacientů v důsledku vad nebo špatného 
fungování zdravotnických prostředků, 
které zjistily orgány v oblasti zdravotnictví 
nebo sami výrobci.
Odpovídají i za náklady na odstranění, 
opravu nebo náhradu příslušných 
výrobků v těchto situacích.

Or. es

Odůvodnění

Nedávné nehody, mezi něž patří podvodné prsní implantáty, při nichž pacientky musely 
podstoupit korekční chirurgické zákroky a další nákladnou léčbu obnášející sledování nebo 
diagnostikování jejich stavu, upozornily na potřebu právního ustanovení, které by vyžadovalo, 
aby výrobci měli pojištění na krytí újmy způsobené pacientům a nákladů vzniklých při 
poskytování služeb ve zdravotnictví.
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Pozměňovací návrh 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Výrobci zdravotnických prostředků 
musí mít uzavřenou pojistku nebo 
odpovídající finanční záruku, aby mohli 
uspokojit žádosti o náhradu za poškození 
zdraví vyplývající z nebezpečných 
zdravotnických prostředků.

Or. es

Odůvodnění

Nedávné nehody, mezi něž patří podvodné prsní implantáty, při nichž pacientky musely 
podstoupit korekční chirurgické zákroky a další nákladnou léčbu obnášející sledování nebo 
diagnostikování jejich stavu, upozornily na potřebu právního ustanovení, které by vyžadovalo, 
aby výrobci měli pojištění na krytí újmy způsobené pacientům a nákladů vzniklých při 
poskytování služeb ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. Výrobci odpovídají za náklady 
vzniklé ve zdravotnickém systému za 
léčení, operace a diagnostické postupy 
provedené u pacientů v důsledku vad nebo 
špatného fungování zdravotnických 
prostředků, které zjistily orgány v oblasti 
zdravotnictví nebo sami výrobci.
Odpovídají i za náklady na odstranění, 
opravu nebo náhradu příslušných 
výrobků v těchto situacích.

Or. es
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Odůvodnění

Nedávné nehody, mezi něž patří podvodné prsní implantáty, při nichž pacientky musely 
podstoupit korekční chirurgické zákroky a další nákladnou léčbu obnášející sledování nebo 
diagnostikování jejich stavu, upozornily na potřebu právního ustanovení, které by vyžadovalo, 
aby výrobci měli pojištění na krytí újmy způsobené pacientům a nákladů vzniklých při 
poskytování služeb ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 161
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Má-li být zajištěno, aby poškození pacienti 
získali odškodnění za jakoukoli újmu a 
zamezilo se platební neschopnosti 
výrobce, výrobci budou mít povinnost 
uzavřít pojištění odpovědnosti 
s dostatečnou výší minimálního krytí.

Or. en

Odůvodnění

Pojištění odpovědnosti s dostatečnou výší minimálního krytí by zajistilo, aby dotčeným 
pacientům a plátcům nesoucím náklady na léčení nehrozilo riziko újmy, ani riziko platební 
neschopnosti výrobce.

Pozměňovací návrh 162
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jmenování je platné pouze tehdy, je-li 
zplnomocněným zástupcem písemně 
přijato, a je platné přinejmenším pro 

2. Jmenování je platné pouze tehdy, je-li 
zplnomocněným zástupcem písemně 
přijato
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všechny prostředky stejné generické 
skupiny prostředků.

Or. cs

Pozměňovací návrh 163
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) uchovávat technickou dokumentaci, 
prohlášení EU o shodě a případně kopii 
příslušného certifikátu včetně veškerých 
dodatků vydaných v souladu s článkem 43 
k dispozici příslušným orgánům po dobu 
uvedenou v čl. 8 odst. 4;

(a) uchovávat Souhrn technické 
dokumentace, prohlášení EU o shodě a 
případně kopii příslušného certifikátu 
včetně veškerých dodatků vydaných v 
souladu s článkem 43 k dispozici 
příslušným orgánům po dobu uvedenou v 
čl. 8 odst. 4;

Or. cs

Pozměňovací návrh 164
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) že byl výrobcem proveden náležitý
postup posouzení shody;

(a) ověří, že byl výrobcem proveden postup 
posouzení shody;

Or. cs

Pozměňovací návrh 165
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod 
se domnívat, že prostředek není v souladu 
s požadavky tohoto nařízení, nesmí uvést 
prostředek na trh, dokud nebude uveden 
do souladu. Jestliže prostředek představuje 
riziko, informuje dovozce v tomto ohledu 
výrobce a jeho zplnomocněného zástupce,
jakož i příslušný orgán členského státu, ve 
kterém je usazen.

Domnívá-li se dovozce, že prostředek není 
v souladu s požadavky tohoto nařízení 
nebo představuje riziko, informuje dovozce 
v tomto ohledu výrobce a jeho 
zplnomocněného zástupce jakož i příslušný 
orgán členského státu, a uvede prostředek 
na trh pouze se souhlasem výrobce.

Or. cs

Pozměňovací návrh 166
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Dovozci zajistí, aby byl jejich 
prostředek registrován v elektronickém 
systému v souladu s čl. 23 odst. 2.

Or. cs

Pozměňovací návrh 167
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou 
za prostředek odpovědnost, skladovací a 
přepravní podmínky neohrožovaly soulad
výrobku s obecnými požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost 
stanovenými v příloze I.

5. V případě potřeby s ohledem na rizika, 
která prostředek představuje, dovozci 
posoudí a zaevidují stížnosti, nevyhovující 
výrobky a případy stažení výrobku z trhu 
nebo z oběhu, a informují o tom výrobce, 
zplnomocněného zástupce a distributory.

Or. cs

Pozměňovací návrh 168
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
jeho zplnomocněného zástupce. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
informují příslušné orgány členského 
státu, ve kterém dodali prostředek na trh, a 
případně oznámený subjekt, který vydal 
certifikát v souladu s článkem 43 pro 
dotčený prostředek, a uvedou přitom 
zejména podrobnosti o nedodržení 
požadavků a o veškerých přijatých 
nápravných opatřeních.

Or. cs

Pozměňovací návrh 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předtím, než prostředek dodají na trh, 
distributoři ověří, že byly splněny tyto 
požadavky:

Předtím, než prostředek poprvé dodají na 
trh, distributoři ověří, že byly splněny tyto 
požadavky:

Or. de

Odůvodnění

V rámci dodavatelského řetězce jsou za bezpečnost prostředků odpovědní distributoři. Mimo 
dodavatelský řetězec nese odpovědnost za bezpečnost prostředku a za úplnost dokumentace 
výrobce či dovozce.

Pozměňovací návrh 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) k výrobku jsou přiloženy informace, 
které mají být předloženy výrobcem 
v souladu s čl. 8 odst. 7;

(b) v případě neexistence prohlášení o 
shodě vydaného výrobcem nebo dovozcem 
jsou k výrobku přiloženy informace, které 
mají být předloženy výrobcem v souladu s 
čl. 8 odst. 7;

Or. de

Odůvodnění

V rámci dodavatelského řetězce jsou za bezpečnost prostředků odpovědní distributoři. Mimo 
dodavatelský řetězec nese odpovědnost za bezpečnost prostředku a za úplnost dokumentace 
výrobce či dovozce.

Pozměňovací návrh 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c



PE510.740v01-00 64/98 AM\935941CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v článku 22 příp.
čl. 11 odst. 3.

(c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v čl. 11 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

V rámci dodavatelského řetězce jsou za bezpečnost prostředků odpovědní distributoři. Mimo 
dodavatelský řetězec nese odpovědnost za bezpečnost prostředku a za úplnost dokumentace 
výrobce či dovozce.

Pozměňovací návrh 172
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Domnívá-li se distributor nebo má-li 
důvod se domnívat, že prostředek není v 
souladu s požadavky tohoto nařízení, 
nesmí prostředek dodat na trh, dokud 
nebude uveden do souladu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, informuje v 
tomto ohledu distributor výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce, jakož i příslušný orgán členského 
státu, kde je usazen.

Domnívá-li se distributor, že prostředek 
není v souladu s požadavky tohoto nařízení 
nebo představuje riziko, informuje 
distributor v tomto ohledu výrobce a jeho 
zplnomocněného zástupce jakož i příslušný 
orgán členského státu, a uvede prostředek 
na trh pouze se souhlasem výrobce.

Or. cs

Pozměňovací návrh 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a v rámci své oblasti činnosti 
zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná 
opatření k uvedení tohoto prostředku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Jestliže prostředek 
představuje riziko, okamžitě rovněž 
informují příslušné orgány členských států, 
ve kterých je prostředek dodán na trh, a 
poskytnou podrobnosti, zejména pokud jde 
o nedodržení požadavků a o veškerá 
nápravná opatření.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být rozlišováno mezi různými účastníky dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby v rámci jejich 
příslušné činnosti byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
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členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nerozlišuje mezi různými úlohami a povinnostmi zúčastněných stran zapojených do 
dodavatelského řetězce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Všichni 
distributoři mají stejné povinnosti, ale některé z nich jsou prakticky neproveditelné. Tento 
návrh by propojil povinnost s činností, kterou distributor provádí. Pozměňovací návrh 
přejímá přístup uplatňovaný v čl. 19 odst. 2 nařízení č. 18/2002 o bezpečnosti potravin.

Pozměňovací návrh 175
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Distributoři předloží příslušnému 
orgánu na základě jeho žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku. Tato 
povinnost se považuje za splněnou, když 
zplnomocněný zástupce pro dotčený 
prostředek případně poskytne požadované 
informace. Distributoři spolupracují s 
příslušnými vnitrostátními orgány na jejich 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika, která prostředky jimi 
dodané na trh představují.

6. Distributoři spolupracují s příslušnými 
vnitrostátními orgány na jejich žádost při 
činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika, 
která prostředky jimi dodané na trh 
představují.

Or. cs

Pozměňovací návrh 176
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a



AM\935941CS.doc 67/98 PE510.740v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti s diagnostickými 
zdravotnickými prostředky in vitro;

(a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia na vysokoškolské 
úrovni v oblasti přírodních věd, lékařství, 
farmacie, inženýrství nebo dalšího 
příslušného oboru a alespoň pětiletá
odborná praxe ve věcech týkajících se 
regulace nebo systémů řízení jakosti v 
souvislosti s diagnostickými 
zdravotnickými prostředky in vitro;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby diplom nebo certifikát kvalifikované osoby měl dostatečně vysokou 
úroveň. Dvouletá odborná praxe navíc nezaručuje dostatečnou úroveň odborných znalostí.

Pozměňovací návrh 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti s diagnostickými 
zdravotnickými prostředky in vitro;

(a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru;

Or. en



PE510.740v01-00 68/98 AM\935941CS.doc

CS

Odůvodnění

Ve stávající směrnici neexisuje institut kvalifikované osoby. Pro podniky, zejména pro malé a 
střední podniky, to představuje novou zátěž. Je to nezbytné, ale neměli bychom zacházet dále 
než pokročilejší členské státy.

Pozměňovací návrh 178
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro.

(b) desetiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro a 
prokázaná hluboká znalost terapeutické 
oblasti a druhu (druhů) dotyčných 
produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro.

(b) dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro.

Or. en

Odůvodnění

Ve stávající směrnici neexisuje institut kvalifikované osoby. Pro podniky, zejména pro malé a 
střední podniky, to představuje novou zátěž. Je to nezbytné, ale neměli bychom zacházet dále 
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než pokročilejší členské státy.

Pozměňovací návrh 180
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti s diagnostickými 
zdravotnickými prostředky in vitro;

(a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia na vysokoškolské 
úrovni v oblasti přírodních věd, lékařství, 
farmacie, inženýrství nebo dalšího 
příslušného oboru a alespoň pětiletá
odborná praxe ve věcech týkajících se 
regulace nebo systémů řízení jakosti v 
souvislosti s diagnostickými 
zdravotnickými prostředky in vitro;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby diplom nebo certifikát kvalifikované osoby měl dostatečně vysokou 
úroveň. Dvouletá odborná praxe navíc nezaručuje dostatečnou úroveň odborných znalostí.

Pozměňovací návrh 181
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro.

(b) desetiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro a 
prokázaná hluboká znalost terapeutické 
oblasti a druhu (druhů) dotyčných 
produktů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 182
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Distributoři nebo přidružené subjekty, 
které jménem výrobce provádí jednu nebo 
více aktivit uvedených v odst. 2 písm. a) a 
b), jsou osvobozeni od dodatečných 
požadavků podle bodů 3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci prodávají v jednotlivých členských státech své výrobky prostřednictvím dceřiných 
podniků a distributorů. Distributoři vykonávají jménem výrobce i činnosti uvedené v čl. 14 
odst. 2 a jednají tak na základě pokynů výrobce a koordinují s ním svou činnost. V tomto 
případě jsou dodatečné požadavky týkající se popisu činnosti nebo procedurálních záležitostí 
a komunikace s výrobcem a s orgány neopodstatněné a tyto požadavky by měly za následek 
nemalé výdaje.

Pozměňovací návrh 183
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Po udělení označení shody CE následuje 
zveřejnění souhrnu popisujícího základ 
pro udělení označení CE.

Or. en
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Odůvodnění

Udělení označení shody CE ze strany oznámených subjektů musí být odůvodněno v souhrnu, v 
němž je vysvětlen důvod pro udělení přístupu na trh.

Pozměňovací návrh 184
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Kapitola 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola III Kapitola VII

Identifikace a sledovatelnost prostředků, 
registrace prostředků a hospodářských 
subjektů, souhrn bezpečnosti a funkční 
způsobilosti, Evropská databanka 
zdravotnických prostředků

Identifikace a sledovatelnost prostředků, 
registrace prostředků a hospodářských 
subjektů, souhrn bezpečnosti a funkční 
způsobilosti, Evropská databanka 
zdravotnických prostředků

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 U všech prostředků s výjimkou prostředků 
pro hodnocení funkční způsobilosti musí 
být hospodářské subjekty schopny po dobu 
uvedenou v čl. 8 odst. 4 identifikovat 
následující:

U všech prostředků s výjimkou prostředků 
pro hodnocení funkční způsobilosti musí 
být hospodářské subjekty schopny po dobu 
10 let identifikovat následující:

Or. cs

Pozměňovací návrh 186
Alda Sousa
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) všechny zdravotnické instituce nebo 
zdravotnické pracovníky, kterým 
prostředek dodaly.

(c) všechny organizace nebo zdravotnické 
pracovníky, kterým prostředek dodaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) provozuje svůj systém pro zadávání 
jedinečných identifikací prostředku po 
dobu, která je stanovena v pověření a která 
by měla trvat nejméně tři roky od pověření;

i) provozuje svůj systém pro zadávání 
jedinečných identifikací prostředku po 
dobu, která je stanovena v pověření a která 
by měla trvat nejméně pět let od pověření;

Or. en

Odůvodnění

Systém pro zadávání jedinečných identifikací prostředku je velmi důležitou součástí nového 
systému regulace a provozovatelé systému pro zadávání jedinečných identifikací prostředku 
by měli zajistit, aby jejich úloha byla trvalejší. 

Pozměňovací návrh 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 8 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) slučitelnost se systémy identifikace 
zdravotnického prostředku, které již na 
trhu existují.
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Or. de

Odůvodnění

V zájmu hladkého průběhu procesu je důležité, aby byly systémy sledovatelnosti technicky
slučitelné.

Pozměňovací návrh 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 8 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) kompatibilita s ostatními systémy 
sledovatelnosti využívanými subjekty 
zúčastněnými na zdravotnickém 
prostředku.

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že v souladu se směrnicí o padělaných léčivých přípravcích bude zaveden 
systém elektronického ověřování léčivých přípravků. Je důležité, aby systémy pro 
zdravotnické prostředky in vitro a léčiva byly slučitelné. Jinak budou představovat značnou a 
nezvladatelnou zátěž pro subjekty dodavatelského řetězce s oběma typy produktů.

Pozměňovací návrh 190
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zřídí a spravuje elektronický systém pro 
shromažďování a zpracování informací, 
které jsou nezbytné a přiměřené pro popis a 
identifikaci prostředku a identifikaci 
výrobce a případně zplnomocněného 

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zřídí a spravuje elektronický systém pro 
shromažďování a zpracování informací, 
které jsou nezbytné a přiměřené pro popis a 
identifikaci prostředku a identifikaci 
výrobce a případně zplnomocněného 
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zástupce a dovozce. Podrobnosti týkající se 
informací, které mají být hospodářskými 
subjekty předloženy, jsou stanoveny v 
příloze V části A.

zástupce a dovozce, a zajistí jeho 
transparentnost a bezpečné a účinné 
používání tím, že uživatelům zpřístupní 
stávající důkazy o klinické platnosti a 
případně i užitkovosti prostředku.
Podrobnosti týkající se informací, které 
mají být hospodářskými subjekty 
předloženy, jsou stanoveny v příloze V 
části A.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním úkolem elektronického systému zřízeného Komisí je zajistit veřejný náhled do 
systému pomocí transparentního přístupu k informacím týkajícím se klinické platnosti a 
bezpečné funkce přípravků in vitro.

Pozměňovací návrh 191
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných do 
tříd C a D, s výjimkou prostředků pro 
hodnocení funkční způsobilosti, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a funkční 
způsobilosti. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele.
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 40, 
a je tímto subjektem schválen.

1. V případě prostředků klasifikovaných do 
tříd C a D, s výjimkou prostředků pro 
hodnocení funkční způsobilosti, výrobce 
vypracuje rozsáhlou zprávu bezpečnosti a 
funkční způsobilosti. Je napsána formou 
snadno srozumitelnou pro určeného 
uživatele. Návrh této rozsáhlé zprávy je 
součástí dokumentace, která má být 
předložena oznámenému subjektu 
zapojenému do posuzování shody v 
souladu s článkem 40, a je tímto subjektem 
schválen.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Antonyia Parvanova
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných do 
tříd C a D, s výjimkou prostředků pro 
hodnocení funkční způsobilosti, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a funkční 
způsobilosti. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele.
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 40, 
a je tímto subjektem schválen.

1. V případě prostředků klasifikovaných do 
tříd C a D, s výjimkou prostředků pro 
hodnocení funkční způsobilosti, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a funkční 
způsobilosti. Je zveřejněn a napsán formou 
snadno srozumitelnou pro určeného 
uživatele. Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 40, 
a je tímto subjektem schválen.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vytvoří a spravuje Evropskou 
databanku zdravotnických prostředků 
(Eudamed) v souladu s podmínkami a 
způsoby stanovenými článkem 27 nařízení 
(EU) [odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích].

Komise vytvoří a spravuje Evropskou 
databanku zdravotnických prostředků 
(Eudamed) v souladu s podmínkami a 
způsoby stanovenými článkem 27 nařízení 
(EU) [odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích] a přístup 
veřejnosti do této databanky.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna plná transparentnost týkající se kvality produktů, musí být všechny 
příslušné informace týkající se bezpečnosti, funkce a nehod spojených s prostředky in vitro 
veřejně dostupné.
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Pozměňovací návrh 194
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vytvoří a spravuje Evropskou 
databanku zdravotnických prostředků 
(Eudamed) v souladu s podmínkami a 
způsoby stanovenými článkem 27 nařízení 
(EU) [odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích].

Komise vytvoří a spravuje Evropskou 
databanku zdravotnických prostředků 
(Eudamed) v souladu s podmínkami a 
způsoby stanovenými článkem 27 nařízení 
(EU) [odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích].

V rámci přípravy Evropské databanky 
Komise provede konzultace se skupinami 
pacientů a zdravotnických pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Evropská databanka je hlavním portálem, jehož prostřednictvím se lze dostat k důležitým 
informacím souvisejícím s veřejným zdravím. Informace týkající se registrovaných prostředků, 
hospodářských subjektů, klinických zkoušek, údajů týkajících se vigilance a činností 
souvisejících s dozorem nad trhem by měly být dostupné jak široké veřejnosti, tak 
zdravotnickým pracovníkům.

Pozměňovací návrh 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout o tom, že 
posuzování a kontrolu uvedené v prvním 
pododstavci provádí vnitrostátní 
akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) 
č. 765/2008 a v souladu s ním.

Or. en
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Odůvodnění

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be apboded for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Pozměňovací návrh 196
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty má k dispozici
dostatečný počet způsobilých zaměstnanců 
k řádnému plnění svých úkolů.

Vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty má dostatečný počet stálých a
způsobilých interních zaměstnanců 
k řádnému plnění svých úkolů. Soulad 
s tímto požadavkem bude posouzen 
v rámci odborného přezkumu uvedeného 
v odstavci 8.
Zaměstnanci vnitrostátního orgánu 
odpovědného za audit práce zaměstnanců 
oznámených subjektů, jež mají provádět 
přezkumy týkající se výrobků, mají 
rovnocennou kvalifikaci jako zaměstnanci 
oznámených subjektů stanovených v bodě 
3.5.5 přílohy VI.
Obdobně zaměstnanci vnitrostátního 
orgánu odpovědného za audit práce 
zaměstnanců oznámených subjektů, jež 
mají provádět audit systému řízení jakosti 
výrobce, mají rovnocennou kvalifikaci 
jako zaměstnanci oznámených subjektů 
stanovených v bodě 3.2.6. přílohy VI.

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je vnitrostátní orgán odpovědný za 
jmenování oznámených subjektů v oblasti 
výrobků jiných, než jsou diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro, 
konzultuje se, aniž jsou dotčena 
ustanovení čl. 31 odst. 3, příslušný orgán 
pro diagnostické zdravotnické prostředky 
in vitro ohledně všech aspektů, které se 
takových prostředků konkrétně týkají.

Pokud je vnitrostátní orgán odpovědný za 
jmenování oznámených subjektů v oblasti 
výrobků jiných, než jsou diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro, 
konzultuje se příslušný orgán pro 
diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro ohledně všech aspektů, které se 
takových prostředků konkrétně týkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy informují Komisi a ostatní 
členské státy o svých vnitrostátních 
postupech posuzování, jmenování 
a oznamování subjektů posuzování shody 
a monitorování oznámených 
subjektů a o veškerých změnách týkajících 
se těchto informací.

7. Členské státy informují Komisi, ostatní 
členské státy a veřejnost o svých 
vnitrostátních postupech posuzování, 
jmenování a oznamování subjektů 
posuzování shody a monitorování 
oznámených subjektů a o veškerých 
změnách týkajících se těchto informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy informují Komisi a ostatní 
členské státy o svých vnitrostátních 
postupech posuzování, jmenování 
a oznamování subjektů posuzování shody 
a monitorování oznámených 
subjektů a o veškerých změnách týkajících 
se těchto informací.

7. Členské státy informují Komisi a ostatní
členské státy podle jejich požadavku o 
svých vnitrostátních postupech posuzování, 
jmenování a oznamování subjektů 
posuzování shody a monitorování 
oznámených subjektů a o veškerých 
změnách týkajících se těchto informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují roční plán pro 
odborný přezkum, který zajistí náležitou 
rotaci přezkoumávajících a 
přezkoumávaných orgánů, a předloží tento 
plán Komisi. Komise se tohoto přezkumu 
může zúčastnit. Výsledky odborného 
přezkumu jsou sděleny všem členským 
státům a Komisi a souhrn výsledků je 
zpřístupněn veřejnosti.

Členské státy vypracují roční plán pro 
odborný přezkum, který zajistí náležitou 
rotaci přezkoumávajících a 
přezkoumávaných orgánů, a předloží tento
plán Komisi ke kontrole. Komise se tohoto 
přezkumu může zúčastnit. Výsledky 
odborného přezkumu jsou sděleny všem 
členským státům a Komisi a souhrn 
výsledků je zpřístupněn veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 8 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují roční plán pro 
odborný přezkum, který zajistí náležitou 
rotaci přezkoumávajících a 
přezkoumávaných orgánů, a předloží tento 
plán Komisi. Komise se tohoto přezkumu 
může zúčastnit. Výsledky odborného 
přezkumu jsou sděleny všem členským 
státům a Komisi a souhrn výsledků je 
zpřístupněn veřejnosti.

Členské státy vypracují roční plán pro 
odborný přezkum, který zajistí náležitou 
rotaci přezkoumávajících a 
přezkoumávaných orgánů, a předloží tento 
plán Komisi. Komise se tohoto přezkumu 
zúčastní. Výsledky odborného přezkumu 
jsou sděleny všem členským státům a 
Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznámené subjekty splňují organizační 
a obecné požadavky a požadavky na řízení 
jakosti, zdroje a postupy, které jsou 
nezbytné pro plnění jejich úkolů, pro které 
byly v souladu s tímto nařízením 
jmenovány. Minimální požadavky, které 
mají oznámené subjekty splnit, jsou 
stanoveny v příloze VI.

1. Oznámené subjekty splňují organizační 
a obecné požadavky a požadavky na řízení 
jakosti, zdroje a postupy, které jsou 
nezbytné pro plnění jejich úkolů, pro které 
byly v souladu s tímto nařízením 
jmenovány. V tomto ohledu je zásadní 
stálý interní administrativní, technický a 
vědecký personál se znalostmi ve 
farmakologické, zdravotnické a technické 
oblasti. Minimální požadavky, které mají 
oznámené subjekty splnit, jsou stanoveny v 
příloze VI. Zejména v souladu s bodem 
1.2. přílohy VI je oznámený subjekt 
organizován a provozován tak, aby 
chránil nezávislost, objektivitu a 
nestrannost svých činností a zabránil 
střetu zájmů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při smluvním zajišťování zvláštních 
úkolů spojených s posuzováním shody 
nebo při využití služeb pobočky pro 
zvláštní úkoly spojené s posuzováním 
shody ověří oznámený subjekt, že 
subdodavatel nebo pobočka splňují 
příslušné požadavky stanovené v příloze 
VI a odpovídajícím způsobem informuje 
vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty.

1. Oznámený subjekt má stálé interní 
způsobilé zaměstnance a odborné znalosti 
jak v technických oblastech souvisejících 
s hodnocením funkční způsobilosti 
prostředků, tak v oblasti zdravotnické.
Tito zaměstnanci jsou schopni interně 
posoudit kvalitu subdodavatelů.

Subdodavatelem jsou veřejné subjekty.
Zakázky mohou být pro posouzení 
inovativních zdravotnických prostředků 
nebo technologií, jejichž klinická odborná 
znalost je omezená, přiděleny externím 
odborníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při smluvním zajišťování zvláštních 
úkolů spojených s posuzováním shody 
nebo při využití služeb pobočky pro 
zvláštní úkoly spojené s posuzováním 
shody ověří oznámený subjekt, že 
subdodavatel nebo pobočka splňují 
příslušné požadavky stanovené v příloze 
VI a odpovídajícím způsobem informuje 
vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty.
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Or. en

Pozměňovací návrh 205
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Oznámené orgány zveřejní seznam 
subdodavatelů či poboček, jakož i 
konkrétní úkoly, za něž nesou 
odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Činnosti posuzování shody mohou být 
zajištěny smluvně subdodavatelem nebo 
provedeny pobočkou pouze se souhlasem 
právnické nebo fyzické osoby, která 
o posouzení shody zažádala.

3. Činnosti posuzování shody mohou být 
zajištěny smluvně subdodavatelem nebo 
provedeny pobočkou pouze s výslovným
souhlasem právnické nebo fyzické osoby, 
která o posouzení shody zažádala.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámený subjekt uchovává pro 4. Oznámený subjekt alespoň jednou 
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potřebu vnitrostátního orgánu 
odpovědného za oznámené subjekty 
příslušné doklady týkající se ověření 
kvalifikací subdodavatele nebo pobočky 
a práce provedené subdodavatelem nebo 
pobočkou podle tohoto nařízení.

ročně předloží vnitrostátnímu orgánu 
odpovědnému za oznámené subjekty 
příslušné doklady týkající se ověření 
kvalifikací subdodavatele nebo pobočky 
a práce provedené subdodavatelem nebo 
pobočkou podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádost uvede činnosti posuzování shody, 
postupy posuzování shody a prostředky, 
pro něž se subjekt považuje za způsobilý, a
je doplněna podklady prokazujícími 
splnění všech požadavků stanovených v 
příloze VI.

Součástí žádosti je popis činností
posuzování shody, postupy posuzování 
shody a prostředky, pro něž se subjekt 
považuje za způsobilý, jakož i osvědčení 
o akreditaci, pokud existuje, vydané 
vnitrostátním akreditačním orgánem, 
které potvrzuje, že subjekt posuzování 
shody splňuje požadavky stanovené 
v příloze VI, nebo je doplněna podklady 
prokazujícími splnění všech požadavků 
stanovených v příloze VI.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o organizační a obecné 
požadavky a požadavky na řízení jakosti 
stanovené v příloze VI oddílech 1 a 2, lze 
příslušnou dokumentaci předložit ve 
formě platného certifikátu a odpovídající 

vypouští se
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hodnotící zprávu může dodat vnitrostátní 
akreditační orgán v souladu s nařízením 
(ES) č. 765/2008. Předpokládá se, že 
subjekt posuzování shody je ve shodě s 
požadavky, na které se vztahuje certifikát 
vydaný takovým akreditačním orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 14 dnů od předložení uvedeného v 
odstavci 2 jmenuje Komise společný tým 
pro posuzování složený alespoň ze dvou
odborníků vybraných ze seznamu 
odborníků, kteří jsou kvalifikovaní pro 
posouzení subjektů posuzování shody.
Seznam vypracuje Komise ve spolupráci s 
koordinační skupinou pro zdravotnické 
prostředky. Alespoň jeden z těchto 
odborníků je zástupcem Komise, která 
společný tým pro posuzování povede.

3. Do 14 dnů od předložení uvedeného v 
odstavci 2 jmenuje Komise společný tým 
pro posuzování složený alespoň ze tří
odborníků vybraných ze seznamu 
odborníků, kteří jsou kvalifikovaní pro 
posouzení subjektů posuzování shody.
Seznam vypracuje Komise ve spolupráci s 
koordinační skupinou pro zdravotnické 
prostředky. Alespoň jeden z těchto 
odborníků je zástupcem Komise, která 
společný tým pro posuzování povede.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno, že odborníci mají nezbytnou kvalifikaci a mohou o záležitosti podrobně 
diskutovat, měl by se společný tým pro posuzování skládat alespoň ze tří odborníků.

Pozměňovací návrh 211
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 90 dnů od jmenování společného týmu 
pro posuzování vnitrostátní orgán 
odpovědný za oznámené subjekty a 
společný tým pro posuzování přezkoumají 
dokumentaci předloženou se žádostí v 
souladu s článkem 29 a provedou 
posouzení na místě žádajícího subjektu 
posuzování shody a případně i u kterékoli 
z poboček a subdodavatelů umístěných v 
Unii nebo mimo ni, kteří mají být do 
postupu posuzování shody zapojeni.
Takové posouzení na místě nezahrnuje 
požadavky, na které žádající subjekt 
posuzování shody získal certifikát dodaný 
vnitrostátním akreditačním orgánem podle 
čl. 29 odst. 2, pokud zástupce Komise
uvedený v čl. 32 odst. 3 nepožaduje 
posouzení na místě.

Do 90 dnů od jmenování společného týmu 
pro posuzování vnitrostátní orgán 
odpovědný za oznámené subjekty a 
společný tým pro posuzování přezkoumají
dokumentaci předloženou se žádostí v 
souladu s článkem 29 a provedou 
posouzení na místě žádajícího subjektu 
posuzování shody a případně i u kterékoli 
z poboček a subdodavatelů umístěných v 
Unii nebo mimo ni, kteří mají být do 
postupu posuzování shody zapojeni.
Takové posouzení na místě nezahrnuje 
požadavky, na které žádající subjekt 
posuzování shody získal certifikát dodaný 
vnitrostátním akreditačním orgánem podle 
čl. 29 odst. 2, pokud člen společného týmu 
pro posuzování uvedený v čl. 32 odst. 3 
nepožaduje posouzení na místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zjištění ohledně nedodržení požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
subjektu budou vznesena během postupu 
posuzování a projednána mezi 
vnitrostátním orgánem odpovědným za 
oznámené subjekty a společným týmem 
pro posuzování s cílem dohodnout se 
ohledně posuzování žádosti. Rozdílná 
stanoviska se uvedou ve zprávě o 
posuzování odpovědného vnitrostátního 
orgánu.

Zjištění ohledně nedodržení požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
žádajícího subjektu posuzování shody
budou vznesena během postupu 
posuzování a projednána mezi 
vnitrostátním orgánem odpovědným za 
oznámené subjekty a společným týmem 
pro posuzování. Vnitrostátní orgán ve 
zprávě o posuzování uvede opatření, jež 
přijme pro zajištění souladu tohoto 
žádajícího subjektu posuzování shody 
s požadavky stanovenými v příloze VI.

Or. en
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Pozměňovací návrh 213
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Společný tým pro posuzování poskytne 
své stanovisko ohledně zprávy 
o posuzování a návrhu oznámení do 21 dnů 
od přijetí uvedených dokumentů a Komise 
toto stanovisko okamžitě předá 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky do 21 dnů od 
obdržení stanoviska společného týmu pro 
posuzování vydá doporučení ohledně 
návrhu oznámení, které příslušný 
vnitrostátní orgán náležitě zohlední při 
svém rozhodnutí o jmenování oznámeného 
subjektu.

6. Společný tým pro posuzování poskytne 
své stanovisko ohledně zprávy 
o posuzování a návrhu oznámení do 21 dnů 
od přijetí uvedených dokumentů a Komise 
toto stanovisko okamžitě předá 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky do 21 dnů od 
obdržení stanoviska společného týmu pro 
posuzování vydá závazné doporučení 
ohledně návrhu oznámení. Příslušný 
vnitrostátní orgán bude toto závazné 
doporučení při svém rozhodnutí o 
jmenování oznámeného subjektu plně 
respektovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Společný tým pro posuzování poskytne 
své stanovisko ohledně zprávy 
o posuzování a návrhu oznámení do 21 dnů 
od přijetí uvedených dokumentů a Komise 
toto stanovisko okamžitě předá 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky do 21 dnů od 
obdržení stanoviska společného týmu pro 

6. Společný tým pro posuzování poskytne 
své stanovisko ohledně zprávy 
o posuzování a návrhu oznámení do 21 dnů 
od přijetí uvedených dokumentů a Komise 
toto stanovisko okamžitě předá 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky do 21 dnů od 
obdržení stanoviska společného týmu pro 
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posuzování vydá doporučení ohledně 
návrhu oznámení, které příslušný 
vnitrostátní orgán náležitě zohlední při 
svém rozhodnutí o jmenování oznámeného 
subjektu.

posuzování vydá doporučení ohledně 
návrhu oznámení. Příslušný vnitrostátní 
orgán vyjde při svém rozhodnutí o 
jmenování oznámeného subjektu 
z doporučení koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky. V případě, že se 
jeho rozhodnutí od tohoto doporučení liší, 
oznámí koordinační skupině veškeré 
k tomu nezbytné důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou oznámit pouze 
subjekty posuzování shody, které splňují 
požadavky stanovené v příloze VI.

2. Členské státy oznámí pouze subjekty 
posuzování shody, které splňují požadavky 
stanovené v příloze VI.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty odpovídá za 
jmenování oznámených subjektů v jiných 
oblastech výrobků, než jsou diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro, příslušný 
orgán pro diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro před oznámením 
poskytne pozitivní stanovisko ohledně 
oznamování a jeho rozsahu.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 217
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. K oznámení je přiložena konečná zpráva 
o posuzování od vnitrostátního orgánu 
odpovědného za oznámené subjekty, 
stanovisko společného týmu pro 
posuzování a doporučení koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky.
Pokud se oznamující členský stát 
doporučením koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky neřídí, poskytne
pro to řádně odůvodněné vysvětlení.

5. K oznámení je přiložena konečná zpráva 
o posuzování od vnitrostátního orgánu 
odpovědného za oznámené subjekty, 
stanovisko společného týmu pro 
posuzování a závazné doporučení 
koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky. Pokud oznamující členský stát 
s doporučením koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky nesouhlasí, může 
pro své stanovisko poskytnout řádně 
odůvodněné argumenty, které budou 
veřejně přístupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jestliže členský stát nebo Komise vznese 
námitky v souladu s odstavcem 7, účinek 
oznámení se pozastavuje. V tomto případě 
Komise do 15 dnů od uplynutí doby 
uvedené v odstavci 7 předloží záležitost 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky. Po konzultaci zúčastněných 
stran vydá koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky stanovisko, a to 
nejpozději do 28 dnů poté, co jí byla 

8. Jestliže členský stát nebo Komise vznese 
námitky v souladu s odstavcem 7, účinek 
oznámení se s okamžitou platností
pozastavuje. V tomto případě Komise do 
15 dnů od uplynutí doby uvedené 
v odstavci 7 předloží záležitost koordinační 
skupině pro zdravotnické prostředky. Po 
konzultaci zúčastněných stran vydá 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky stanovisko, a to nejpozději do 
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záležitost předložena. Jestliže oznamující 
členský stát se stanoviskem koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky 
nesouhlasí, může požádat o vydání 
stanoviska Komisi.

28 dnů poté, co jí byla záležitost 
předložena. Jestliže oznamující členský stát 
se stanoviskem koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky nesouhlasí, může 
požádat o vydání stanoviska Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zveřejní seznam subjektů 
oznámených podle tohoto nařízení, včetně 
identifikačních čísel, která jim byla 
přidělena, a činností, pro něž byly 
oznámeny. Komise zajistí, aby byl tento 
seznam aktualizován.

2. Komise zveřejní seznam subjektů 
oznámených podle tohoto nařízení, včetně 
identifikačních čísel, která jim byla 
přidělena, činností, pro něž byly 
oznámeny, a veškeré dokumenty pro 
postup oznamování podle čl. 31 odst. 5.
Komise zajistí, aby byl tento seznam 
aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zveřejní seznam subjektů 
oznámených podle tohoto nařízení, včetně 
identifikačních čísel, která jim byla 
přidělena, a činností, pro něž byly 
oznámeny. Komise zajistí, aby byl tento 
seznam aktualizován.

2. Komise zveřejní seznam subjektů 
oznámených podle tohoto nařízení tak, aby 
byl snadno přístupný, včetně 
identifikačních čísel, která jim byla 
přidělena, a činností, pro něž byly 
oznámeny. Komise zajistí, aby byl tento 
seznam aktualizován.
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Or. en

Pozměňovací návrh 221
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámené subjekty neprodleně informují 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty o jakýchkoli změnách, zejména 
týkají-li se jejich zaměstnanců, zařízení, 
poboček a dodavatelů, které mohou 
ovlivnit plnění požadavků stanovených v 
příloze VI nebo jejich schopnost provádět 
postupy posuzování shody týkající se 
prostředků, pro které byly jmenovány.

Oznámené subjekty neprodleně, nejpozději 
však do 15 dnů, informují vnitrostátní 
orgán odpovědný za oznámené subjekty o 
jakýchkoli změnách, zejména týkají-li se 
jejich zaměstnanců, zařízení, poboček a 
dodavatelů, které mohou ovlivnit plnění 
požadavků stanovených v příloze VI nebo 
jejich schopnost provádět postupy 
posuzování shody týkající se prostředků, 
pro které byly jmenovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznámené subjekty neprodleně odpoví 
na požadavky ohledně posuzování shody, 
které provedly, předložené orgánem jejich 
nebo jiného členského státu nebo Komisí.
Vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty členského státu, v němž je subjekt 
usazen, prosazuje požadavky předložené 
orgány všech jiných členských států nebo 
Komisí, neexistuje-li proti tomu oprávněný 
důvod; v takovém případě mohou obě 
strany konzultovat koordinační skupinu 
pro zdravotnické prostředky. Oznámený 
subjekt nebo vnitrostátní orgány 

2. Oznámené subjekty neprodleně, 
nejpozději však do 15 dnů, odpoví na 
požadavky ohledně posuzování shody, 
které provedly, předložené orgánem jejich 
nebo jiného členského státu nebo Komisí.
Vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty členského státu, v němž je subjekt 
usazen, prosazuje požadavky předložené 
orgány všech jiných členských států nebo 
Komisí. Existuje-li proti tomu oprávněný 
důvod, oznámený subjekt jej sdělí a 
konzultuje koordinační skupinu pro 
zdravotnické prostředky, která poté vydá 
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odpovědné za oznámené subjekty mohou 
požadovat, aby s informacemi předanými 
orgánům jiného členského státu nebo 
Komisi bylo nakládáno jako s důvěrnými.

doporučení. Vnitrostátní orgány 
odpovědné za oznámené subjekty se řídí 
doporučením koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy podávají o svých 
monitorovacích činnostech alespoň jednou 
ročně zprávu Komisi a ostatním členským 
státům. Tato zpráva obsahuje souhrn, 
který je veřejně zpřístupněn.

5. Členské státy podávají o svých 
monitorovacích činnostech alespoň jednou 
ročně zprávu Komisi a ostatním členským 
státům. Zpráva je veřejně zpřístupněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty zjistí, že oznámený 
subjekt již nesplňuje požadavky stanovené 
v příloze VI nebo neplní své povinnosti, 
pozastaví, omezí nebo případně zcela nebo 
částečně odvolá oznámení podle toho, jak 
je neplnění těchto požadavků nebo 
povinností závažné. Pozastavení 
nepřekročí dobu jednoho roku a lze ho 
jednou prodloužit na stejnou dobu. Pokud 
oznámený subjekt ukončil svou činnost, 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 

Pokud vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty zjistí, že oznámený 
subjekt již nesplňuje požadavky stanovené 
v příloze VI nebo neplní své povinnosti, 
pozastaví, omezí nebo případně zcela nebo 
částečně odvolá oznámení podle toho, jak 
je neplnění těchto požadavků nebo 
povinností závažné. Pozastavení platí, 
dokud koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky nerozhodne o 
jeho zrušení poté, co společný tým pro 
posuzování jmenovaný postupem podle čl. 
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subjekty odvolá oznámení. 30 odst. 3 a 4 provede posouzení. Pokud 
oznámený subjekt ukončil svou činnost, 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty odvolá oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Společný tým pro posuzování a koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měly 
účinně monitorovat činnost oznámených subjketů. Bude-li koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky pověřena úkolem zrušit rozhodnutí o pozastavení vydané oznámeným 
subjektem, dojde k posílení dohledu nad oznámenými subjekty.

Pozměňovací návrh 225
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty o jakémkoli 
pozastavení, omezení nebo odvolání 
oznámení okamžitě informuje Komisi a 
ostatní členské státy.

Vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty o jakémkoli pozastavení, omezení 
nebo odvolání oznámení okamžitě, 
nejpozději však do 10 dnů, informuje 
Komisi a ostatní členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty posoudí, zda důvody, 
které vedly ke změně oznámení, mají 
dopad na certifikáty vydané oznámeným 
subjektem a do tří měsíců po oznámení 
změn předloží Komisi a ostatním členským 

4. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty posoudí, zda důvody, 
které vedly ke změně oznámení, mají 
dopad na certifikáty vydané oznámeným 
subjektem a do tří měsíců po oznámení 
změn předloží Komisi a ostatním členským 
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státům zprávu o svých zjištěních. Je-li 
nezbytné zajistit bezpečnost prostředků na 
trhu, dá orgán pokyny oznámenému 
subjektu, aby v přiměřeném časovém 
období stanoveném orgánem pozastavil 
nebo odvolal veškeré certifikáty, které byly 
neoprávněně vydány. Jestliže tak 
oznámený subjekt neučiní ve stanoveném 
časovém období nebo pokud ukončil svoji 
činnost, pozastaví nebo odvolá 
neoprávněně vydané certifikáty sám 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty.

státům zprávu o svých zjištěních. Je-li
nezbytné zajistit bezpečnost prostředků na 
trhu, dá orgán pokyny oznámenému 
subjektu, aby v přiměřeném časovém 
období stanoveném orgánem, nejpozději 
však do 30 dnů od zveřejnění zprávy, 
pozastavil nebo odvolal veškeré certifikáty, 
které byly neoprávněně vydány. Jestliže 
tak oznámený subjekt neučiní ve 
stanoveném časovém období nebo pokud 
ukončil svoji činnost, pozastaví nebo 
odvolá neoprávněně vydané certifikáty sám 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán nebo oznámený subjekt přebírající 
funkce oznámeného subjektu, kterého se 
týká změna oznámení, o tom okamžitě 
informuje Komisi, ostatní členské státy a 
ostatní oznámené subjekty.

Orgán nebo oznámený subjekt přebírající 
funkce oznámeného subjektu, kterého se 
týká změna oznámení, o tom okamžitě, 
nejpozději však do 10 dnů, informuje 
Komisi, ostatní členské státy a ostatní 
oznámené subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise zjistí, že oznámený 
subjekt přestal splňovat požadavky pro své 

3. Pokud Komise po konzultaci s 
koordinační skupinou pro zdravotnické 
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oznámení, informuje o tom oznamující 
členský stát a požádá ho, aby přijal 
nezbytná nápravná opatření, včetně 
případného pozastavení, omezení nebo 
odvolání oznámení.

prostředky rozhodne, že oznámený subjekt 
přestal splňovat požadavky pro své 
oznámení, informuje o tom oznamující 
členský stát a požádá ho, aby přijal 
nezbytná nápravná opatření, včetně 
případného pozastavení, omezení nebo 
odvolání oznámení, podle čl. 34 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Společný tým pro posuzování a koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měly 
účinně monitorovat činnost oznámených subjketů. Bude-li koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky pověřena úkolem zrušit rozhodnutí o pozastavení vydané oznámeným 
subjektem, dojde k posílení dohledu nad oznámenými subjekty.

Pozměňovací návrh 229
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby byla mezi 
oznámenými subjekty zavedena náležitá 
koordinace a spolupráce, které se provádějí 
formou koordinační skupiny oznámených 
subjektů uvedených v článku 39 nařízení 
[odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích].

Komise po konzultaci s koordinační 
skupinou pro zdravotnické prostředky 
zajistí, aby byla mezi oznámenými 
subjekty zavedena náležitá koordinace a 
spolupráce, které se provádějí formou 
koordinační skupiny oznámených subjektů 
uvedených v článku 39 nařízení [odkaz na 
budoucí nařízení o zdravotnických 
prostředcích].

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina by měla být účinným fórem pro diskusi a měla by umožnit sdílení 
zkušeností mezi oznámenými subjekty navzájem, ale i mezi oznámenými subjekty a příslušnými 
orgány.
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Pozměňovací návrh 230
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby byla mezi 
oznámenými subjekty zavedena náležitá 
koordinace a spolupráce, které se provádějí 
formou koordinační skupiny oznámených 
subjektů uvedených v článku 39 nařízení 
[odkaz na budoucí nařízení o 
zdravotnických prostředcích].

Komise zajistí, aby byla mezi oznámenými 
subjekty zavedena náležitá koordinace a 
spolupráce, které se provádějí formou 
koordinační skupiny oznámených subjektů 
uvedených v článku 39 nařízení [odkaz na 
budoucí nařízení o zdravotnických 
prostředcích]. Tato skupina se schází 
pravidelně alespoň dvakrát ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina se schází nejméně každých šest 
měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina by měla být účinným fórem pro diskusi a měla by umožnit kontrolu ze 
strany Komise a příslušných orgánů. Minimální frekvence setkávání skupiny by měla být 
stanovena v textu.

Pozměňovací návrh 232
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nebo koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky může požádat o 
účast kteréhokoli oznámeného subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina by měla být účinným fórem pro diskusi a měla by umožnit kontrolu ze 
strany Komise a příslušných orgánů. Mělo by být jasně uvedeno, že pokud je účast vyžádána 
Komisí nebo koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky, je povinná.

Pozměňovací návrh 233
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijímat opatření, jimiž se stanoví 
způsob fungování koordinační skupiny 
oznámených subjektů, jak je stanoveno 
v tomto článku. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 84 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina by měla být účinným fórem pro diskusi a měla by umožnit sdílení 
zkušeností mezi oznámenými subjekty navzájem, ale i mezi oznámenými subjekty a příslušnými 
orgány. Způsoby fungování koordinační skupiny by měly být dále upřesněny pomocí 
prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 234
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 38 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poplatky Poplatky za činnosti vnitrostátních orgánů

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, ve kterém jsou subjekty 
usazeny, vybírá od žádajících subjektů 
posuzování shody a oznámených subjektů 
poplatky. Tyto poplatky zcela nebo zčásti 
pokrývají náklady související s činnostmi 
prováděnými vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty v 
souladu s tímto nařízením.

1. Členský stát, ve kterém jsou subjekty 
usazeny, vybírá od žádajících subjektů 
posuzování shody a oznámených subjektů 
poplatky. Tyto poplatky zcela nebo zčásti 
pokrývají náklady související s činnostmi 
prováděnými vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty v 
souladu s tímto nařízením. Tyto poplatky 
jsou srovnatelné ve všech členských 
státech a jejich výše se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
85 za účelem stanovení struktury a výše 
poplatků uvedených v odstavci 1, při 
zohlednění cílů ochrany lidského zdraví a 
bezpečnosti, podpory inovací a efektivity 
nákladů. Zvláštní pozornost se věnuje 
zájmům těch oznámených subjektů, které 

2. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 85 za účelem stanovení 
struktury a srovnatelné výše poplatků 
uvedených v odstavci 1, při zohlednění cílů 
ochrany lidského zdraví a bezpečnosti, 
podpory inovací, efektivity nákladů a 
potřeby vytvořit rovné podmínky ve všech 
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obdržely platný certifikát dodaný 
vnitrostátním akreditačním orgánem podle 
čl. 31 odst. 2, a oznámených subjektů, 
které se podle definice doporučení Komise 
2003/361/ES počítají k malým a středně 
velkým podnikům.

členských státech. Zvláštní pozornost se 
věnuje zájmům těch oznámených subjektů, 
které obdržely platný certifikát dodaný 
vnitrostátním akreditačním orgánem podle 
čl. 31 odst. 2, a oznámených subjektů, 
které se podle definice doporučení Komise 
2003/361/ES počítají k malým a středně 
velkým podnikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a
Transparentnost poplatků účtovaných 

oznámenými subjekty za činnosti v rámci 
posuzování shody

1. Členské státy přijmou předpisy o 
standardních poplatcích účtovaných 
oznámenými subjekty.
2. Tyto poplatky jsou ve všech členských 
státech srovnatelné. Komise vypracuje do 
24 měsíců od data vstupu tohoto nařízení 
v platnost pokyny pro usnadnění 
srovnatelnosti těchto poplatků.
3. Členské státy předají svůj seznam 
standardních poplatků Komisi.
4. Vnitrostátní orgány zajistí, že oznámené 
subjekty seznamy standardních poplatků 
za činnosti v rámci posuzování shody 
zveřejní.

Or. en


