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Pozmeňujúci návrh 75
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Diagnostické zdravotnícke pomôcky in 
vitro majú špecifické črty, najmä pokiaľ 
ide o klasifikáciu rizika, postupy 
posudzovania zhody a klinické dôkazy, 
a tieto špecifické črty týchto pomôcok ako 
aj ich odvetvia si vyžadujú prijatie 
špecifickej legislatívy odlišujúcej sa od 
legislatívy o ostatných zdravotníckych 
pomôckach, zatiaľ čo horizontálne aspekty 
spoločné obom odvetviam by sa mali 
zjednotiť.

(5) Diagnostické zdravotnícke pomôcky in 
vitro majú špecifické črty, najmä pokiaľ 
ide o klasifikáciu rizika, postupy 
posudzovania zhody a klinické dôkazy, 
a tieto špecifické črty týchto pomôcok ako 
aj ich odvetvia si vyžadujú prijatie 
špecifickej legislatívy odlišujúcej sa od 
legislatívy o ostatných zdravotníckych 
pomôckach, zatiaľ čo horizontálne aspekty 
spoločné obom odvetviam by sa mali
zjednotiť bez toho, aby to malo vplyv na 
potrebu inovácie v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V prípadoch, keď výrobca svoj 
výrobok nezhotovil na to, aby sa používal 
na liečebné účely, nemožno požadovať, 
aby bol certifikovaný ako zdravotnícka 
pomôcka; výrobok takisto nemôže byť 
príslušenstvom konkrétnej diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro, ak ho 
výrobca nevyrobil so špecifickým cieľom 
umožniť alebo pomôcť tejto diagnostickej 
zdravotníckej pomôcke in vitro, aby sa 
dala používať v súlade s jej účelom 
určenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, či výrobok patrí alebo nepatrí do 
pojmového vymedzenia diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro alebo 
príslušenstva diagnostickej zdravotníckej 
pomôcky in vitro.

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie, či 
výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, či výrobok patrí alebo nepatrí do 
pojmového vymedzenia diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro alebo 
príslušenstva diagnostickej zdravotníckej 
pomôcky in vitro.

Or. en

Odôvodnenie

V jednotlivých členských štátoch je potrebné zaručiť jednotné vykonávanie nariadení.

Pozmeňujúci návrh 78
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, či výrobok patrí alebo nepatrí do 
pojmového vymedzenia diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro alebo 

(8) V záujme zabezpečenia konzistentnej 
klasifikácie medzi členskými štátmi, malo 
by patriť do zodpovednosti, pokiaľ ide o 
rozhodnutie, či výrobok alebo skupina 
výrobkov patria alebo nepatria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu a do pojmového 
vymedzenia diagnostickej zdravotníckej 
pomôcky in vitro alebo príslušenstva 
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príslušenstva diagnostickej zdravotníckej 
pomôcky in vitro.

diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Mal by sa zriadiť multidisciplinárny 
poradný výbor expertov a zástupcov 
zúčastnených strán a organizácií 
občianskej spoločnosti v súlade s 
podmienkami a metódami vymedzenými v 
článku 78a nariadenia (EÚ) [odkaz na
budúce nariadenie o zdravotníckych 
pomôckach] s cieľom poskytnúť Komisii, 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky a členským štátom vedecké 
odporúčania v otázkach diagnostických 
zdravotníckych technológií in vitro, 
klasifikácie a v prípade potreby ostatných 
aspektov týkajúcich sa vykonávania tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme zabezpečenia najvyššieho 
stupňa ochrany zdravia by sa mali vyjasniť 
a sprísniť pravidlá týkajúce diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, ktoré sú 
vyrábané a používané, vrátane merania 

(9) V záujme zabezpečenia najvyššieho 
stupňa ochrany zdravia by sa mali vyjasniť 
a sprísniť pravidlá týkajúce diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, ktoré sú 
vyrábané a používané v rámci jediného 
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a poskytovania výsledkov, v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia.

miesta.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „zdravotnícke zariadenie“ bol vypustený, keďže zdravotnícke zariadenia budú z tohto 
nariadenia vyňaté, pretože cieľom tohto odôvodnenia sú komerčné laboratóriá, na ktoré sa 
nebude vzťahovať výnimka.

Pozmeňujúci návrh 81
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Vzhľadom na zásadu subsidiarity sa 
toto nariadenie nevzťahuje na pomôcky, 
ktoré sa vyrábajú v laboratóriách 
zdravotníckeho zariadenia na použitie v 
rámci tohto zariadenia a nie sú 
predmetom obchodných transakcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Je nanajvýš dôležité, aby pacienti v 
prípade závažných nehôd dostali 
zrozumiteľné informácie o 
zdravotníckych pomôckach. Členské štáty 
by svojim občanom nemali dávať žiadne 
protichodné rady o tom, aké opatrenia 
majú prijať v prípade závažných nehôd s 
cieľom predísť rozporuplným 
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informáciám poskytovaným pacientom v 
jednotlivých členských štátoch, ktoré by u 
nich mohli vyvolať zmätok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) V prípade akútnych alebo 
neliečených chorôb pacientov, ako sú 
vznikajúce patogény a zriedkavé 
ochorenia, by jediné zdravotnícke 
zariadenie malo mať možnosť interne 
vyrábať, upravovať a používať pomôcky 
a preto sa v kontexte nekomerčného a 
flexibilného rámca zaoberá špecifickými 
potrebami, ktoré nemožno uspokojiť 
pomocou dostupného zariadenia s 
označením CE.

Or. en

Odôvodnenie

Z tohto návrhu sa vypúšťa možnosť, aby zdravotnícke zariadenia vyrábali alebo upravovali 
pomôcky triedy D. V prípade niektorých chorôb pacientov neexistujú komerčne dostupné 
pomôcky IVD, napríklad diagnostikovanie veľmi zriedkavých ochorení alebo určenie 
vznikajúcich patogénov. Zdravotnícke zariadenia zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane 
verejného zdravia tým, že tieto pomôcky vyrábajú interne. Cieľom týchto pozmeňujúcich 
návrhov je zachovať túto funkciu verejného zdravia, pričom je nevyhnutné zaistiť bezpečnosť 
pacientov.

Pozmeňujúci návrh 84
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Toto nariadenie sa vzťahuje na 
pomôcky, ktoré sa vyrábajú v 
laboratóriách iných ako zdravotníckych 
zariadení a zavádzajú sa bez toho, aby boli 
uvedené na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 
výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc.

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 
výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc, lekární a 
veľkoobchodu. Systém unikátnej 
identifikácie pomôcky by mal byť 
zlučiteľný s ostatnými systémami na trhu.

Or. de

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 
výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc.

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 
výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc, 
veľkoobchodníkov a farmaceutov, a malo 
by byť zlučiteľné s ostatnými systémami 
overovania, ktoré sú už v tejto súvislosti 
zavedené.

Or. en

Odôvodnenie

Je pravdepodobné, že v súlade so smernicou o boji proti falošným liekom sa zavedie 
elektronický systém overovania liekov. Dôležité je, aby boli systémy pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky a lieky in vitro zlučiteľné. V opačnom prípade to pre subjekty v 
dodávateľskom reťazci pre oba druhy výrobkov bude predstavovať veľkú a zrejme aj 
nekontrolovateľnú záťaž.

Pozmeňujúci návrh 87
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Transparentnosť a lepšia
informovanosť sú silnou zbraňou 
pacientov i zdravotníckych pracovníkov 
a umožňujú im prijímať informované 
rozhodnutia, poskytovať podložené 
argumenty v rozhodovacom procese 
regulácie a budovať dôveru v regulačný 
systém.

(28) Transparentnosť a primeraný prístup 
k informáciám, ktoré sú náležite 
prezentované zamýšľanému 
používateľovi, sú silnou zbraňou 
pacientov, používateľov i zdravotníckych 
pracovníkov a umožňujú im prijímať 
informované rozhodnutia, poskytovať 
podložené argumenty v rozhodovacom 
procese regulácie a budovať dôveru 
v regulačný systém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Jedným z kľúčových aspektov je 
vytvorenie centrálnej databázy, ktorá by 
mala do seba zakomponovať odlišné 
elektronické systémy (unikátna 
identifikácia pomôcky je jej integrálnou 
súčasťou) a zhromažďovať a spracúvať 
informácie týkajúce sa diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro na trhu 
a príslušných hospodárskych subjektov, 
certifikátov, intervenčných štúdií 
klinického výkonu a iných štúdií 
klinického výkonu, v rámci ktorých 
účastníci podstupujú riziko, vigilancie 
a dohľadu nad trhom. Cieľom databázy je 
posilniť celkovú transparentnosť, 
zjednodušiť a uľahčiť tok informácií medzi 
hospodárskymi subjektmi, notifikovanými 
subjektmi či zadávateľmi a členskými 
štátmi, ako aj medzi samotnými členskými 
štátmi a pri komunikácii s Komisiou, ďalej 
zabrániť duplicitným ohlasovacím 
požiadavkám a posilniť koordináciu medzi 

(29) Jedným z kľúčových aspektov je 
vytvorenie centrálnej databázy, ktorá by 
mala do seba zakomponovať odlišné 
elektronické systémy (unikátna 
identifikácia pomôcky je jej integrálnou 
súčasťou) a zhromažďovať a spracúvať 
informácie týkajúce sa diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro na trhu 
a príslušných hospodárskych subjektov, 
povolení na uvedenie na trh, certifikátov, 
intervenčných štúdií klinického výkonu 
a iných štúdií klinického výkonu, v rámci 
ktorých účastníci podstupujú riziko, 
vigilancie a dohľadu nad trhom. Cieľom 
databázy je posilniť celkovú 
transparentnosť lepším prístupom 
k informáciám pre verejnosť 
a zdravotníckych pracovníkov,
zjednodušiť a uľahčiť tok informácií medzi 
hospodárskymi subjektmi, agentúrou,
notifikovanými subjektmi či zadávateľmi 
a členskými štátmi, ako aj medzi 
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členskými štátmi. Na vnútornom trhu 
možno uvedené účinne dosiahnuť iba na 
úrovni Únie a Komisia by preto mala ďalej 
vyvíjať a riadiť Európsku databanku 
zdravotníckych pomôcok (Eudamed) 
ďalším vyvíjaním databanky zriadenej 
rozhodnutím Komisie 2010/227/EÚ z 19. 
apríla 2010 o Európskej databanke 
zdravotníckych pomôcok.

samotnými členskými štátmi a pri 
komunikácii s Komisiou, ďalej zabrániť 
duplicitným ohlasovacím požiadavkám a 
posilniť koordináciu medzi členskými 
štátmi. Na vnútornom trhu možno uvedené 
účinne dosiahnuť iba na úrovni Únie 
a Komisia by preto mala ďalej vyvíjať 
a riadiť Európsku databanku 
zdravotníckych pomôcok (Eudamed) 
ďalším vyvíjaním databanky zriadenej 
rozhodnutím Komisie 2010/227/EÚ z 19. 
apríla 2010 o Európskej databanke 
zdravotníckych pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Elektronický systém Euamed 
registrujúci pomôcky, príslušné 
hospodárske subjekty a certifikáty by mal 
poskytnúť verejnosti adekvátnu 
informovanosť o pomôckach na trhu Únie. 
Elektronický systém štúdií klinického 
výkonu by mal byť nástrojom spolupráce 
medzi členskými štátmi a mal by umožniť 
zadávateľom podať, na základe 
dobrovoľnosti, jedinú žiadosť pre viaceré 
členské štáty a, v tomto prípade, hlásiť 
závažné nežiaduce udalosti. Elektronický 
systém vigilancie by mal umožniť 
výrobcom hlásiť závažné nehody a iné 
ohlasovacie udalosti a napomáhať 
koordináciu posudzovania týchto udalostí 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. 
Elektronický systém dohľadu nad trhom by 
mal byť nástrojom na výmenu informácií 
medzi príslušnými orgánmi.

(30) Elektronický systém Euamed 
registrujúci pomôcky, príslušné 
hospodárske subjekty a certifikáty by mal 
poskytnúť verejnosti adekvátnu 
informovanosť o pomôckach na trhu Únie. 
Elektronický systém štúdií klinického 
výkonu by mal byť nástrojom spolupráce 
medzi členskými štátmi a mal by umožniť 
zadávateľom podať, na základe 
dobrovoľnosti, jedinú žiadosť pre viaceré 
členské štáty a, v tomto prípade, hlásiť 
závažné nežiaduce udalosti. Elektronický 
systém vigilancie by mal umožniť 
výrobcom hlásiť závažné nehody a iné 
ohlasovacie udalosti a napomáhať 
koordináciu posudzovania týchto udalostí 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. 
Elektronický systém dohľadu nad trhom by 
mal byť nástrojom na výmenu informácií 
medzi príslušnými orgánmi. Pravidelný 
prehľad o informáciách týkajúcich sa 
dohľadu a kontroly nad trhom by sa mal 
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sprístupniť zdravotníckym pracovníkom a 
verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Pre zdravotníckych pracovníkov a verejnosť bude prehľad o informáciách týkajúcich sa 
dohľadu a kontroly nad trhom prínosom. Keďže tieto informácie budú vyžadovať citlivé 
zaobchádzanie, Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je vhodným fórom na 
poskytovanie týchto informácií pre Európsku databanku.

Pozmeňujúci návrh 90
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Elektronický systém Euamed 
registrujúci pomôcky, príslušné 
hospodárske subjekty a certifikáty by mal 
poskytnúť verejnosti adekvátnu 
informovanosť o pomôckach na trhu Únie. 
Elektronický systém štúdií klinického 
výkonu by mal byť nástrojom spolupráce 
medzi členskými štátmi a mal by umožniť 
zadávateľom podať, na základe 
dobrovoľnosti, jedinú žiadosť pre viaceré 
členské štáty a, v tomto prípade, hlásiť 
závažné nežiaduce udalosti. Elektronický 
systém vigilancie by mal umožniť 
výrobcom hlásiť závažné nehody a iné 
ohlasovacie udalosti a napomáhať 
koordináciu posudzovania týchto udalostí 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. 
Elektronický systém dohľadu nad trhom by 
mal byť nástrojom na výmenu informácií 
medzi príslušnými orgánmi.

(30) Elektronický systém Euamed 
registrujúci pomôcky, príslušné 
hospodárske subjekty a certifikáty by mal 
poskytnúť verejnosti a zdravotníckym 
pracovníkom adekvátnu informovanosť 
o pomôckach na trhu Únie. Je nevyhnutné, 
aby verejnosť a zdravotnícki pracovníci 
mali adekvátny prístup do tých častí 
elektronického systému Eudamed, ktoré 
poskytujú kľúčové informácie 
o diagnostických zdravotníckych 
pomôckach in vitro, ktoré môžu byť 
rizikové pre verejné zdravie a bezpečnosť. 
V prípade obmedzenia takéhoto prístupu 
by malo byť na základe odôvodnenej 
žiadosti možné zverejniť existujúce 
informácie o diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro, 
s výnimkou prípadov, keď je obmedzenie 
prístupu oprávnené z dôvodu dôvernosti.
Elektronický systém štúdií klinického 
výkonu by mal byť nástrojom spolupráce 
medzi členskými štátmi a mal by umožniť 
zadávateľom podať, na základe 
dobrovoľnosti, jedinú žiadosť pre viaceré 
členské štáty a, v tomto prípade, hlásiť 
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závažné nežiaduce udalosti. Elektronický 
systém vigilancie by mal umožniť 
výrobcom hlásiť závažné nehody a iné 
ohlasovacie udalosti a napomáhať 
koordináciu posudzovania týchto udalostí 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. 
Elektronický systém dohľadu nad trhom by 
mal byť nástrojom na výmenu informácií 
medzi príslušnými orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(32) Pre diagnostické zdravotnícke 
pomôcky in vitro triedy C a triedy D by 
mali výrobcovia zosumarizovať hlavné 
bezpečnostné a výkonové aspekty 
pomôcky ako aj výsledky klinického 
hodnotenia v jednom dokumente, ktorý by 
mal byť verejne prístupný.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je tak v súlade s článkom 24.

Pozmeňujúci návrh 92
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Pre vysokorizikové diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro by mali 

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

potreby vnútroštátnemu orgánu alebo 
agentúre zapojenej do postupu 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh 
poskytnúť úplnú správu o výkone 
konkrétnej pomôcky z bezpečnostného a
klinického hľadiska. Súhrn tejto správy 
by mal byť verejne prístupný 
prostredníctvom systému Eudamed.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Pri vysokorizikových diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro by 
mali byť orgány zavčasu informované 
o pomôckach, ktoré podliehajú 
posudzovaniu zhody, a mali by mať právo 
na základe vedecky podložených dôvodov 
podrobne preskúmať predbežné 
posúdenie vykonané notifikovanými 
subjektmi, najmä pokiaľ ide o pomôcky, 
pre ktoré neexistujú spoločné technické 
špecifikácie, o pomôcky, ktoré sú 
novátorské alebo v ktorých sú použité 
novátorské technológie, o pomôcky 
patriace do kategórie pomôcok so 
zvýšenou mierou závažných nehôd alebo o 
pomôcky, pri ktorých notifikované 
subjekty zistili významné nezrovnalosti 
v posudzovaniach zhody vo vzťahu 
k výrazne podobným pomôckam. Postupy 
stanovené v tomto nariadení nebránia 
výrobcovi, aby dobrovoľne informoval 
príslušný orgán o svojom zámere podať 
žiadosť o posúdenie zhody vysokorizikovej 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro a až potom predložil žiadosť 
notifikovanému subjektu.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Pri vysokorizikových diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro by mali 
byť orgány zavčasu informované 
o pomôckach, ktoré podliehajú 
posudzovaniu zhody, a mali by mať právo 
na základe vedecky podložených dôvodov 
podrobne preskúmať predbežné posúdenie 
vykonané notifikovanými subjektmi, najmä 
pokiaľ ide o pomôcky, pre ktoré neexistujú 
spoločné technické špecifikácie, o 
pomôcky, ktoré sú novátorské alebo v 
ktorých sú použité novátorské technológie, 
o pomôcky patriace do kategórie pomôcok 
so zvýšenou mierou závažných nehôd 
alebo o pomôcky, pri ktorých notifikované 
subjekty zistili významné nezrovnalosti 
v posudzovaniach zhody vo vzťahu 
k výrazne podobným pomôckam. Postupy 
stanovené v tomto nariadení nebránia 
výrobcovi, aby dobrovoľne informoval 
príslušný orgán o svojom zámere podať 
žiadosť o posúdenie zhody vysokorizikovej 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro a až potom predložil žiadosť 
notifikovanému subjektu.

(35) Pri vysokorizikových diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro by mali 
byť príslušné orgány na vnútroštátnej 
úrovni a úrovni EÚ zavčasu informované 
o pomôckach, ktoré podliehajú 
posudzovaniu zhody, a mali by mať právo 
na základe vedecky podložených dôvodov 
podrobne preskúmať predbežné posúdenie 
vykonané notifikovanými subjektmi, najmä 
pokiaľ ide o pomôcky, pre ktoré neexistujú 
spoločné technické špecifikácie, o 
pomôcky, ktoré sú novátorské alebo v 
ktorých sú použité novátorské technológie, 
o pomôcky patriace do kategórie pomôcok 
so zvýšenou mierou závažných nehôd 
alebo o pomôcky, pri ktorých notifikované 
subjekty zistili významné nezrovnalosti 
v posudzovaniach zhody vo vzťahu 
k výrazne podobným pomôckam. Postupy 
stanovené v tomto nariadení nebránia 
výrobcovi, aby dobrovoľne informoval 
príslušný orgán o svojom zámere podať 
žiadosť o posúdenie zhody vysokorizikovej 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro a až potom predložil žiadosť 
notifikovanému subjektu.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, na ktoré orgány toto odôvodnenie odkazuje.
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Pozmeňujúci návrh 95
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Pri vysokorizikových diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro by mali 
byť orgány zavčasu informované 
o pomôckach, ktoré podliehajú 
posudzovaniu zhody, a mali by mať právo 
na základe vedecky podložených dôvodov 
podrobne preskúmať predbežné posúdenie 
vykonané notifikovanými subjektmi, najmä 
pokiaľ ide o pomôcky, pre ktoré neexistujú 
spoločné technické špecifikácie, o 
pomôcky, ktoré sú novátorské alebo v 
ktorých sú použité novátorské technológie, 
o pomôcky patriace do kategórie pomôcok 
so zvýšenou mierou závažných nehôd 
alebo o pomôcky, pri ktorých notifikované 
subjekty zistili významné nezrovnalosti 
v posudzovaniach zhody vo vzťahu 
k výrazne podobným pomôckam. Postupy 
stanovené v tomto nariadení nebránia 
výrobcovi, aby dobrovoľne informoval 
príslušný orgán o svojom zámere podať 
žiadosť o posúdenie zhody vysokorizikovej 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro a až potom predložil žiadosť
notifikovanému subjektu.

(35) Pri vysokorizikových diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro by mali 
byť orgány zavčasu informované 
o pomôckach, ktoré podliehajú 
posudzovaniu zhody, a mali by mať právo 
na základe vedecky podložených dôvodov 
podrobne preskúmať predbežné posúdenie 
vykonané notifikovanými subjektmi, najmä 
pokiaľ ide o pomôcky, pre ktoré neexistujú 
spoločné technické špecifikácie, o 
pomôcky, ktoré sú novátorské alebo v 
ktorých sú použité novátorské technológie, 
o pomôcky patriace do kategórie pomôcok 
so zvýšenou mierou závažných nehôd 
alebo o pomôcky, pri ktorých notifikované 
subjekty zistili významné nezrovnalosti 
v posudzovaniach zhody vo vzťahu 
k výrazne podobným pomôckam. Postupy 
stanovené v tomto nariadení nebránia 
výrobcovi, aby dobrovoľne informoval 
príslušný orgán o svojom zámere podať 
žiadosť o posúdenie zhody vysokorizikovej 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro a až potom predložil žiadosť 
notifikovanému subjektu. Pri 
vysokorizikových diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro triedy 
D sa zriadil postup povolenia na uvedenie 
na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Postup posudzovania zhody by sa 
nemal uplatňovať pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro triedy D. 
Pre inovačné pomôcky triedy D by sa mal 
zaviesť zrýchlený postup povolenia na 
uvedenie na trh. Zrýchlený 
decentralizovaný postup povolenia na 
uvedenie na trh by sa mal zaviesť pre 
všetky ostatné pomôcky triedy D, pričom 
výrobcovia týchto typov pomôcok by mali 
mať možnosť uplatňovať skôr 
centralizovaný postup povolenia na 
uvedenie na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Postup posudzovania zhody 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro triedy A by mal byť spravidla 
vykonávaný samotným výrobcom, keďže 
tieto pomôcky predstavujú pre pacientov 
iba nízke riziko. Pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro v triedach 
B, C a D by mala byť istá primeraná 
úroveň zahrnutia notifikovaného subjektu 
do postupu povinná.

(38) Postup posudzovania zhody 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro triedy A by mal byť spravidla 
vykonávaný samotným výrobcom, keďže 
tieto pomôcky predstavujú pre pacientov 
iba nízke riziko. Pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro v triedach B 
a C by mala byť istá primeraná úroveň 
zahrnutia notifikovaného subjektu do 
postupu povinná. Pre pomôcky triedy D by 
sa malo povinne zaviesť povolenie na 
uvedenie na trh.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 98
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Postup posudzovania zhody 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro triedy A by mal byť spravidla 
vykonávaný samotným výrobcom, keďže 
tieto pomôcky predstavujú pre pacientov 
iba nízke riziko. Pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro v triedach 
B, C a D by mala byť istá primeraná 
úroveň zahrnutia notifikovaného subjektu 
do postupu povinná.

(38) Postup posudzovania zhody 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro triedy A by mal byť spravidla 
vykonávaný samotným výrobcom, keďže 
tieto pomôcky predstavujú pre pacientov 
iba nízke riziko. Pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro v triedach B 
a C by mala byť istá primeraná úroveň 
zahrnutia notifikovaného subjektu do 
postupu povinná. Pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro v triede D 
by mala byť povinná účasť agentúry 
alebo členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Na zaistenie bezpečnosti trhu vo 
všeobecnosti majú fyzické alebo právnické 
osoby právo zverejniť alebo distribuovať v 
dobrej viere informácie o faktoch, 
údajoch alebo činnostiach, ak sa zistí, že 
nedostatok takýchto informácií o faktoch, 
údajoch alebo opatreniach ohrozuje 
zdravie alebo životné prostredie.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto odôvodnenia je ochrana informátorov.

Pozmeňujúci návrh 100
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) Intervenčné štúdie klinického 
výkonu alebo akékoľvek iné štúdie 
klinického výkonu by sa mali spustiť až 
po pozitívnom hodnotení nezávislého 
etického výboru. Ak členské štáty ešte 
nezriadili etické komisie, mali by prijať 
potrebné opatrenia a takéto výbory 
zriadiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Zadávatelia intervenčných štúdií 
klinického výkonu a iných štúdií 
klinického výkonu, v rámci ktorých 
účastníci podstupujú riziko, ktoré sa majú 
vykonávať vo viac ako jednom členskom 
štáte, by mali mať možnosť podať jedinú 
žiadosť v záujme zníženia 
administratívneho zaťaženia. V snahe 
umožniť spoločné využívanie zdrojov 
a zabezpečiť konzistentnosť pri 
posudzovaní zdravotných 
a bezpečnostných aspektov pomôcky na 
hodnotenie výkonu a vedeckého návrhu 

(45) Zadávatelia intervenčných štúdií 
klinického výkonu a iných štúdií 
klinického výkonu, v rámci ktorých 
účastníci podstupujú riziko, ktoré sa majú 
vykonávať vo viac ako jednom členskom 
štáte, by mali mať možnosť podať jedinú 
žiadosť v záujme zníženia 
administratívneho zaťaženia. V snahe 
umožniť spoločné využívanie zdrojov 
a zabezpečiť konzistentnosť pri 
posudzovaní zdravotných 
a bezpečnostných aspektov pomôcky na 
hodnotenie výkonu a vedeckého návrhu 
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štúdie klinického výkonu, ktorá sa má 
vykonávať vo viacerých členských štátoch, 
by takáto jediná žiadosť mala uľahčiť 
koordináciu medzi členskými štátmi pod 
vedením koordinujúceho členského štátu. 
Koordinované posudzovanie by nemalo 
zahŕňať posudzovanie jednoznačne 
vnútroštátnych, miestnych a etických 
aspektov štúdie klinického výkonu vrátane 
informovaného súhlasu. Každý členský 
štát by si mal ponechať výlučnú 
zodpovednosť za rozhodovanie, či sa štúdia 
klinického výkonu môže vykonať na jeho 
území.

štúdie klinického výkonu, ktorá sa má 
vykonávať vo viacerých členských štátoch, 
by takáto jediná žiadosť mala uľahčiť 
koordináciu medzi členskými štátmi pod 
vedením koordinujúceho členského štátu.
Každý členský štát by si mal ponechať 
výlučnú zodpovednosť za rozhodovanie, či 
sa štúdia klinického výkonu môže vykonať 
na jeho území.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Postupy dohľadu uvedené v kapitole VII budú správne fungovať iba vtedy, ak budú 
zdravotnícki pracovníci schopní ohlasovať nehody bez obavy z odplaty. V niektorých 
prípadoch môže byť potrebná ochrana informátorov v záujme zabezpečenia úplného a 
otvoreného ohlasovania nehôd.
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Pozmeňujúci návrh 103
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(49) Členské by mali prijať všetky 
nevyhnutné opatrenia na zvýšenie 
informovanosti zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
o dôležitosti ohlasovania podozrení na 
závažné nehody. Zdravotnícki pracovníci a 
pacienti by mali disponovať možnosťou 
hlásiť podozrenia na závažné nehody na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
harmonizovaných formátov. S cieľom 
minimalizovať opätovný výskyt takýchto 
nehôd, príslušné vnútroštátne orgány by 
mali informovať výrobcov a ohlasovať 
informácie prostredníctvom príslušného 
elektronického systému Eudamed
v prípade, keď potvrdia výskyt závažnej 
nehody, aby sa minimalizoval opätovný 
výskyt tejto nehody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Členské štáty by mali vyberať 
poplatky za určenie a monitorovanie 
notifikovaných subjektov v záujme 
zabezpečenia udržateľnosti monitorovania 
týchto subjektov členskými štátmi 
a vytvorenia rovnakých podmienok pre 
všetky notifikované subjekty.

(53) Členské štáty by mali vyberať 
poplatky za určenie a monitorovanie 
notifikovaných subjektov v záujme 
zabezpečenia udržateľnosti monitorovania 
týchto subjektov členskými štátmi 
a vytvorenia rovnakých podmienok pre 
všetky notifikované subjekty. Tieto 
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poplatky by mali byť porovnateľné medzi 
členskými štátmi a mali by za zverejňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Zatiaľ čo týmto nariadením nie sú 
dotknuté práva členských štátov vyberať 
poplatky za činnosti na vnútroštátnej 
úrovni, členské štáty by mali informovať 
Komisiu a ostatné členské štáty pred 
rozhodnutím o výške a štruktúre týchto 
poplatkov s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť.

(54) Zatiaľ čo týmto nariadením nie sú 
dotknuté práva členských štátov vyberať 
poplatky za činnosti na vnútroštátnej 
úrovni, členské štáty by mali informovať 
Komisiu a ostatné členské štáty pred 
rozhodnutím o porovnateľnej výške 
a štruktúre týchto poplatkov s cieľom 
zabezpečiť transparentnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54a) Členské štáty by mali prijať 
nariadenia o štandardných poplatkoch 
pre notifikované subjekty, ktoré by mali 
byť porovnateľné vo všetkých členských 
štátoch. Komisia by mala poskytnúť 
usmernenia na uľahčenie 
porovnateľnosti týchto poplatkov. Členské 
štáty by mali postúpiť zoznam 
štandardných poplatkov Komisii 
a zabezpečiť, aby notifikované subjekty 
registrované na ich území zverejnili 
zoznamy štandardných poplatkov za svoje 
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činnosti posudzovania zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) V súlade s podmienkami a postupmi 
vymedzenými v článku 78 nariadenia (EÚ) 
[odkaz na budúce nariadenie 
o zdravotníckych pomôckach] 
o zdravotníckych pomôckach by sa mal 
zriadiť výbor expertov nazvaný
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky, tvorený členmi určenými 
členskými štátmi na základe úlohy 
zohrávanej na poli zdravotníckych 
pomôcok a diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro ako aj na základe 
skúseností v tejto oblasti, aby plnil úlohy, 
ktoré mu budú zverené týmto nariadením 
a nariadením (EÚ) [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach] o 
zdravotníckych pomôckach, radil Komisii 
a pomáhal Komisii a členským štátom pri 
zabezpečení harmonizovaného 
vykonávania tohto nariadenia.

(55) V súlade s podmienkami a postupmi 
vymedzenými v článku 78 nariadenia (EÚ) 
[odkaz na budúce nariadenie 
o zdravotníckych pomôckach] 
o zdravotníckych pomôckach by sa mala 
zriadiť Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky, tvorená členmi 
určenými členskými štátmi na základe 
úlohy zohrávanej na poli zdravotníckych 
pomôcok a diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro ako aj na základe 
skúseností v tejto oblasti, aby plnila úlohy, 
ktoré jej budú zverené týmto nariadením 
a nariadením (EÚ) [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach] o 
zdravotníckych pomôckach, radila Komisii 
a pomáhala Komisii a členským štátom pri 
zabezpečení harmonizovaného 
vykonávania tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) V súlade s podmienkami a postupmi 
vymedzenými v článku 78 nariadenia (EÚ) 
[odkaz na budúce nariadenie 
o zdravotníckych pomôckach] 
o zdravotníckych pomôckach by sa mal 
zriadiť výbor expertov nazvaný 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky, tvorený členmi určenými 
členskými štátmi na základe úlohy 
zohrávanej na poli zdravotníckych 
pomôcok a diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro ako aj na základe 
skúseností v tejto oblasti, aby plnil úlohy, 
ktoré mu budú zverené týmto nariadením 
a nariadením (EÚ) [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach] o 
zdravotníckych pomôckach, radil Komisii 
a pomáhal Komisii a členským štátom pri 
zabezpečení harmonizovaného 
vykonávania tohto nariadenia.

(55) V súlade s podmienkami a postupmi 
vymedzenými v článku 78 nariadenia (EÚ) 
[odkaz na budúce nariadenie 
o zdravotníckych pomôckach] 
o zdravotníckych pomôckach by sa mal 
zriadiť výbor expertov nazvaný 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky, tvorený členmi určenými 
členskými štátmi na základe úlohy 
zohrávanej na poli zdravotníckych 
pomôcok a diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro ako aj na základe 
skúseností v tejto oblasti, aby plnil úlohy, 
ktoré mu budú zverené týmto nariadením 
a nariadením (EÚ) [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach] o 
zdravotníckych pomôckach, radil Komisii 
a pomáhal Komisii a členským štátom pri 
zabezpečení harmonizovaného 
vykonávania tohto nariadenia. Pred tým, 
ako začnú vykonávať svoje úlohy, 
členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky vydajú vyhlásenie 
o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch, 
pričom uvedú, že neexistujú záujmy, ktoré 
by sa mohli považovať za škodlivé pre ich 
nezávislosť, ani žiadne priame ani 
nepriame záujmy, ktoré by mohli 
poškodzovať ich nezávislosť. Tieto 
vyhlásenia overí Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) V záujme zabezpečenia hladkého (65) V záujme zabezpečenia hladkého 
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prechodu k registrácii diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, 
príslušných hospodárskych subjektov a 
certifikátov by mala povinnosť vkladať 
príslušné informácie do elektronických 
systémov zavedených týmto nariadením na 
úrovni Únie nadobudnúť účinnosť až 18
mesiacov po dátume začatia uplatňovania 
tohto nariadenia. Počas tohto prechodného 
obdobia by mali zostať v platnosti článok 
10 a článok 12 ods. 1 písm. a) a b) 
smernice 98/79/ES. Avšak hospodárske 
subjekty a notifikované subjekty, ktoré sa 
zaregistrujú v príslušných elektronických 
systémoch zriadených na úrovni Únie, by 
mali byť pokladané za dodržiavajúce 
registračné požiadavky prijaté členskými 
štátmi podľa ustanovení uvedenej 
smernice, aby sa zabránilo duplicitným 
registráciám.

prechodu k registrácii diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, 
príslušných hospodárskych subjektov a 
certifikátov by mala povinnosť vkladať 
príslušné informácie do elektronických 
systémov zavedených týmto nariadením na 
úrovni Únie nadobudnúť účinnosť 12
mesiacov po dátume začatia uplatňovania 
tohto nariadenia. Počas tohto prechodného 
obdobia by mali zostať v platnosti článok 
10 a článok 12 ods. 1 písm. a) a b) 
smernice 98/79/ES. Avšak hospodárske 
subjekty a notifikované subjekty, ktoré sa 
zaregistrujú v príslušných elektronických 
systémoch zriadených na úrovni Únie, by 
mali byť pokladané za dodržiavajúce 
registračné požiadavky prijaté členskými 
štátmi podľa ustanovení uvedenej 
smernice, aby sa zabránilo duplicitným 
registráciám.

Or. en

Odôvodnenie

Elektronický systém zohráva v tomto nariadení dôležitú úlohu a mal by sa zaviesť a efektívne 
uplatňovať po 12 rokoch.

Pozmeňujúci návrh 110
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Týmto nariadením nie sú dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
vyžadujú, aby určité pomôcky boli 
k dispozícii iba na lekársky predpis.

6. Týmto nariadením nie sú dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
vyžadujú, aby určité pomôcky boli 
k dispozícii iba na lekársky predpis. 
Propagovanie pomôcok klasifikovaných 
na predpis priamo spotrebiteľom iba na 
základe tohto nariadenia je nezákonné.
Na lekársky predpis možno vydať iba tieto 
pomôcky:
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1) Pomôcky triedy D
2) Pomôcky triedy C v týchto kategóriách:
(a). pomôcky na genetické testovanie;
(b). sprievodná diagnostika.
Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 85 s 
cieľom rozhodnúť o pomôckach na 
samotestovanie a ostatných testoch 
kategórie C po konzultácii so 
zúčastnenými stranami.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Týmto nariadením nie sú dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
vyžadujú, aby určité pomôcky boli 
k dispozícii iba na lekársky predpis.

6. Týmto nariadením sa vyžaduje, aby 
určité pomôcky boli k dispozícii iba na 
lekársky predpis, pričom nie sú dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
vyžadujú, aby určité iné pomôcky boli 
k dispozícii iba na lekársky predpis. 
Propagovanie pomôcok klasifikovaných 
na predpis priamo spotrebiteľom iba na 
základe tohto nariadenia je nezákonné.
Na lekársky predpis možno vydať iba tieto 
pomôcky:
1) Pomôcky triedy D
2) Pomôcky triedy C v týchto kategóriách:
(a) pomôcky na genetické testovanie;
(b) sprievodná diagnostika.
Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 85 s 
cieľom rozhodnúť o ostatných testoch 
kategórie C po konzultácii so 
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zúčastnenými stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Rebecca Taylor

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– diagnóza, prevencia, monitorovanie, 
liečba alebo zmiernenie choroby,

– diagnóza, prevencia, monitorovanie, 
predikcia, prognóza, liečba alebo 
zmiernenie choroby,

Or. en

Odôvodnenie

Predikcia a prognóza ochorení patria medzi dôležité funkcie pomôcok.

Pozmeňujúci návrh 113
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „príslušenstvo diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro“ je 
predmet, ktorý hoci nie je diagnostickou 
zdravotníckou pomôckou in vitro, je 
výrobcom určený na používanie spolu 
s jednou alebo viacerými konkrétnymi 
diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro so špecifickým cieľom 
umožniť alebo pomôcť tejto/týmto 
diagnostickej(-kým) pomôcke(-am) in 
vitro, aby sa dala(-i) používať v súlade 
s jej/ich účelom(-mi) určenia;

(3) „príslušenstvo diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro“ je 
predmet, ktorý hoci nie je diagnostickou 
zdravotníckou pomôckou in vitro, je 
výrobcom určený na používanie spolu 
s jednou alebo viacerými konkrétnymi 
diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro so špecifickým cieľom 
umožniť tejto/týmto diagnostickej(-kým) 
pomôcke(-am) in vitro, aby sa dala(-i) 
používať v súlade s jej/ich účelom(-mi) 
určenia alebo konkrétne prispieť k 
zdravotnej funkčnosti diagnostickej(-kým) 
pomôcke(-am) in vitro v súlade s jej/ich 
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účelom(-mi) určenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4) „príslušenstvo diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro“ je 
predmet, ktorý hoci nie je diagnostickou 
zdravotníckou pomôckou in vitro, je 
výrobcom určený na používanie spolu 
s jednou alebo viacerými konkrétnymi 
diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro so špecifickým cieľom 
umožniť alebo pomôcť tejto/týmto 
diagnostickej(-kým) pomôcke(-am) in 
vitro, aby sa dala(-i) používať v súlade 
s jej/ich účelom(-mi) určenia;

(4) „príslušenstvo diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro“ je 
predmet, ktorý hoci nie je diagnostickou 
zdravotníckou pomôckou in vitro, je 
výrobcom určený na používanie spolu 
s jednou alebo viacerými konkrétnymi 
diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro so špecifickým cieľom 
umožniť tejto/týmto diagnostickej(-kým) 
pomôcke(-am) in vitro, aby sa dala(-i) 
používať v súlade s jej/ich účelom(-mi) 
určenia alebo konkrétne podporiť 
zdravotnícke funkcie pomôcky(-ok) 
v súlade s jej/ich účelom(-mi) určenia;

Or. cs

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „pomôcka na samotestovanie“ je 
akákoľvek pomôcka určená výrobcom na 
používanie laickými osobami;

(4) „pomôcka na samotestovanie“ je 
akákoľvek pomôcka určená výrobcom na 
používanie laickými osobami vrátane 
testovacích služieb poskytovaných laikom 
prostredníctvom služieb informačnej 
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spoločnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Pomôcky určené na samotestovanie majú špecifické požiadavky spojené s posudzovaním 
zhody, napr. štúdie s používateľmi a pokynmi atď. v jazyku cielených používateľov, ktoré sú 
zamerané na minimalizáciu rizika pre takéto pomôcky, t. j. nedostatočné 
lekárske/technické/vedecké vzdelanie laikov. Tento konkrétny typ rizika je rovnaký bez ohľadu 
na čo, či sa daný test zakúpil ako set v obchode alebo ako služba cez internet.

Pozmeňujúci návrh 116
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „sprievodná diagnostika“ je pomôcka 
špecificky určená na to, aby vyberala 
pacientov s predtým diagnostikovaným 
zdravotným stavom alebo predispozíciou 
ako vhodných na cielenú liečbu;

(6) „sprievodná diagnostika“ je pomôcka 
špecificky určená na to, aby vyberala 
pacientov s predtým diagnostikovaným 
zdravotným stavom alebo predispozíciou 
ako vhodných na konkrétnu liečbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „sprievodná diagnostika“ je pomôcka 
špecificky určená na to, aby vyberala
pacientov s predtým diagnostikovaným 
zdravotným stavom alebo predispozíciou 
ako vhodných na cielenú liečbu;

(6) „sprievodná diagnostika“ je pomôcka 
určená na poskytovanie informácií 
potrebných pre bezpečné a účinné 
používanie príslušného terapeutického 
výrobku. Využívanie sprievodnej 
diagnostiky pri konkrétnom 
terapeutickom výrobku sa v návode na 
používanie pri označovaní diagnostickej 
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pomôcky a príslušného terapeutického 
výrobku považuje za žiaduce, rovnako ako 
pri označovaní všetkých generických 
ekvivalentov terapeutického výrobku, 
alebo na spomínaný účel diagnostickej 
pomôcky.
Sprievodná diagnostická pomôcka IVD by 
mohla byť zásadná pre bezpečné a účinné 
používanie príslušného terapeutického 
výrobku s cieľom:
– určiť pacientov, ktorí budú s najväčšou 
pravdepodobnosťou profitovať z 
konkrétneho terapeutického výrobku;

– určiť pacientov, ktorí by mohli byť 
vystavení zvýšenému riziku závažných 
nežiaducich účinkov v dôsledku liečby 
konkrétnym terapeutickým výrobkom;

– monitorovať reakciu na liečbu na účely 
jej prispôsobenia (napr. program, dávka, 
ukončenie) v záujme dosiahnutia lepšej 
bezpečnosti alebo účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná definícia je príliš obmedzená, napr. nezahŕňa sprievodnú diagnostiku používanú pri 
prijímaní rozhodnutí o príslušnom dávkovaní (napr. farmakokinetické testy pre liečbu 
warfarínom), ktoré môžu mať veľký význam pre zaistenie bezpečnosti a účinnosti konkrétneho 
lieku.

Pozmeňujúci návrh 118
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) „označenie“ je písomná, tlačená alebo 
grafická informácia nachádzajúca sa buď 
na samotnej pomôcke, alebo na 
jednotlivom obale každej pomôcky či na 

(10) „označenie“ je písomná, tlačená alebo 
grafická informácia nachádzajúca sa buď 
na samotnej pomôcke, alebo na 
jednotlivom obale každej pomôcky či na 
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spoločnom obale viacerých pomôcok; spoločnom obale viacerých pomôcok alebo 
na webovej stránke výrobcu;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná definícia označenia sa nevzťahuje na laboratórne skúšky. Príjemcovia výsledkov 
pochádzajúcich z takýchto pomôcok by mali mať rovnaký prístup k informáciám uvedeným na 
označení ako používatelia iných diagnostických pomôcok in vitro.

Pozmeňujúci návrh 119
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) „nová pomôcka“ je:
– pomôcka, ktorá obsahuje technológiu 
(analyt, technológia alebo tester), ktorá 
nebola použitá na diagnostiku, alebo;
– existujúca pomôcka, ktorá sa po 
prvýkrát používa na nový vyhranený účel;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) „pomôcka na genetické testovanie“ 
je diagnostická zdravotnícka pomôcka in 
vitro, ktorej účelom je identifikovať 
dedičné genetické znaky osoby alebo 
znaky získané v období prenatálneho 
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vývoja.

Or. en

Odôvodnenie

Iná definícia v porovnaní s pozmeňujúcim návrhom 18 v návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov alebo presadzovanie verejného 
zdravia;

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov;

Or. en

Odôvodnenie

Vôbec nie je jasné, čo by malo patriť do kategórie organizácie, ktorej hlavným účelom je 
„presadzovanie verejného zdravia“, keďže nie je definované. Preto by sa mal tento pojem 
odstrániť, aby sa predišlo zmätku a neistote.

Pozmeňujúci návrh 122
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov alebo presadzovanie verejného 
zdravia;

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia v rámci systému verejného 
zdravotníctva členského štátu, ktorej 
primárny účel je starostlivosť o pacientov 
alebo liečba pacientov alebo presadzovanie 
verejného zdravia; komerčné laboratóriá, 
ktoré poskytujú diagnostické služby, nie 
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sú zdravotnícke inštitúcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov alebo presadzovanie verejného 
zdravia;

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov alebo presadzovanie verejného 
zdravia, okrem laboratórií poskytujúcich 
komerčné klinické služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov alebo presadzovanie verejného 
zdravia;

(22) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov a má právnu spôsobilosť na 
vykonávanie týchto činností;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 125
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 5 – bod 32
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) „klinický výkon“ je schopnosť 
pomôcky poskytnúť výsledky, ktoré 
korelujú s konkrétnym klinickým alebo 
fyziologickým stavom v súlade s cieľovou 
populáciou a zamýšľaným používateľom;

(32) „klinický výkon“ je klinická platnosť, 
a v prípade potreby klinická užitočnosť 
pomôcky vzhľadom na jej zamýšľaný 
účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 5 – bod 32a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32a) „klinická platnosť“ je schopnosť 
pomôcky zistiť alebo predvídať konkrétny 
klinický alebo fyziologický stav vzhľadom 
na jeho zamýšľaný účel (napr. skríning, 
diagnóza, prognóza);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 5 – bod 32b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32b) „klinická užitočnosť“ je 
predpokladaný účinok klinického použitia 
testovaného výsledku vrátane zdravotných 
výsledkov, pričom zamýšľaný účel 
pomôcky udávaný výrobcom zahŕňa 
klinické použitie, napríklad výber liečby 
(napr. sprievodná diagnostika);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 128
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 5 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) „diagnostická špecificita“ je 
schopnosť pomôcky rozoznať 
neprítomnosť cieľového markera 
spájaného s konkrétnou chorobou alebo 
zdravotným stavom;

(38) „diagnostická špecificita“ je časť 
subjektov, ktoré nemajú alebo majú 
špecifikovanú klinickú poruchu, ktorej 
výsledky testovania sú negatívne alebo v 
stanovenom limite rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 5 – bod 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) „diagnostická citlivosť“ je schopnosť 
pomôcky identifikovať prítomnosť 
cieľového markera spájaného 
s konkrétnou chorobou alebo zdravotným 
stavom;

(39) „diagnostická citlivosť“ je časť 
subjektov s definovanou klinickou 
poruchou, ktorých hodnoty testovania sú 
pozitívne alebo presahujú stanovený limit 
rozhodnutia (t. j. pozitívny výsledok a 
určenie subjektov s ochorením);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 5 – bod 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) „zadávateľ“ je jednotlivec, (45) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
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spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie a 
riadenie štúdie klinického výkonu;

spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie, 
riadenie alebo financovanie štúdie 
klinického výkonu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 5 – bod 47 – zarážka 2 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) hospitalizácia alebo predĺženie trvania
hospitalizácie,

(iii) hospitalizácia alebo predĺženie 
hospitalizácie pacienta,

Or. en

Odôvodnenie

Týmto znením sa text zosúlaďuje s normou ISO 14155:2011 Klinické skúšanie zdravotníckych 
pomôcok na humánne použitie — Správna klinická prax

Pozmeňujúci návrh 132
Peter Liese, Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 5 – bod 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) „nedostatok pomôcky“ je akýkoľvek 
nedostatok v identifikácii, kvalite, 
trvanlivosti, spoľahlivosti, bezpečnosti 
alebo vo výkone pomôcky na hodnotenie 
výkonu vrátane jej nesprávneho 
fungovania, chýb pri používaní alebo 
nedostatočnosti v informáciách dodaných 
výrobcom.

(48) „nedostatok pomôcky“ je akýkoľvek 
nedostatok v identifikácii, kvalite, stabilite, 
spoľahlivosti, bezpečnosti alebo vo výkone 
pomôcky na hodnotenie výkonu vrátane jej 
nesprávneho fungovania, chýb pri 
používaní alebo nedostatočnosti v 
informáciách dodaných výrobcom.

Or. en
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Odôvodnenie

Význam pojmu „trvanlivosť“ nie je celkom jasný a mohlo by dôjsť k nedorozumeniu.

Pozmeňujúci návrh 133
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 7 – bod 58a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) „laboratórny test“ je pomôcka, 
ktorá sa vyrába a používa len na jednom 
mieste. Patria sem pomôcky, ktoré 
laboratórium vyvíja de novo, alebo ktoré 
vyvíja či upravuje na základe 
uverejneného zdroja, alebo ktoré vyvíja či 
upravuje na základe iného zdroja, a 
pomôcky, v prípade ktorých laboratórium:
– mení účel určenia pomôcky už uvedenej 
na trh alebo do používania;
– upravuje pomôcku už uvedenú na trh 
alebo do používania takým spôsobom, že 
by mohol byť ovplyvnený súlad 
s uplatniteľnými požiadavkami.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenia 9 a 15 a články 4 a 5 poukazujú na snahu zabezpečiť, aby diagnostické 
pomôcky in vitro vyvíjané a používané na jednom mieste (na ktoré sa, pravdaže, vzťahuje 
výnimka pre zdravotnícke zariadenia, pozri nižšie) podliehali požiadavkám tohto nariadenia. 
Tieto pomôcky však v nariadení nie sú jasne definované. Takáto definícia je potrebná, aby sa 
predišlo nejasnostiam.

Pozmeňujúci návrh 134
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 7 – bod 58a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) „etická komisia“ je nezávislý orgán 
v členskom štáte, ktorý zaisťuje ochranu 
práv, bezpečnosti a celkovej duševnej a 
fyzickej pohody subjektov. Koná v súlade 
so zákonmi a predpismi krajiny alebo 
krajín, v ktorých sa má výskum 
uskutočniť, a musí dodržiavať všetky 
relevantné medzinárodné normy 
a štandardy. Etickú komisiu tvorí 
primeraný počet členov, ktorí ako kolektív 
majú relevantnú kvalifikáciu a skúsenosti 
na to, aby mohli posudzovať a hodnotiť 
vedecké, lekárske etické aspekty 
navrhovaného skúšania.

Or. en

Odôvodnenie

Na dosiahnutie čo najlepšej ochrany subjektu je potrebné, aby členské štáty vykonali 
registráciu na základe rozhodnutia interdisciplinárnej a nezávislej etickej komisie.

Pozmeňujúci návrh 135
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola II Kapitola VI

 Sprístupnenie pomôcok, povinnosti 
hospodárskych subjektov, označenie CE, 
voľný pohyb

Sprístupnenie pomôcok, povinnosti 
hospodárskych subjektov, označenie CE, 
voľný pohyb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre pomôcky 
klasifikované do tried A, B, a C v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII, 
ktoré sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia za 
predpokladu, že výroba a používanie 
týchto pomôcok sú zastrešené jedným 
systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie spĺňa normu EN ISO 15189 
alebo akúkoľvek inú ekvivalentnú uznanú 
normu. Členské štáty môžu vyžadovať, aby 
toto zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané 
na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre pomôcky 
klasifikované do tried A, B, a C v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII, 
ktoré sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia za 
predpokladu, že výroba a používanie 
týchto pomôcok sú zastrešené jedným 
systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie spĺňa normu EN ISO 15189 
alebo akúkoľvek inú ekvivalentnú uznanú 
normu. Členské štáty musia vyžadovať, 
aby toto zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané 
na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Pomôcky in vitro vyrábané v rámci jediného zdravotníckeho zariadenia a používané u 
pacientov musia byť verejne známe, na základe čoho budú môcť členské štáty pre tieto 
pomôcky zaistiť primerané bezpečnostné požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 137
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre pomôcky 
klasifikované do tried A, B, a C v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII, 
ktoré sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia za 
predpokladu, že výroba a používanie 
týchto pomôcok sú zastrešené jedným 
systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie spĺňa normu EN ISO 15189 
alebo akúkoľvek inú ekvivalentnú uznanú 
normu. Členské štáty môžu vyžadovať, aby 
toto zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané 
na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre laboratórne 
testy, ktoré sú vyrábané a používané iba 
v rámci jediného zdravotníckeho 
zariadenia za predpokladu, že výroba 
a používanie týchto pomôcok sú zastrešené 
jedným systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie je v súlade s normou EN ISO 
15189 alebo akoukoľvek inou 
ekvivalentnou uznanou normou. Členské 
štáty môžu vyžadovať, aby toto 
zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané 
na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre pomôcky 
klasifikované do tried A, B, a C v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII, 
ktoré sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia za 
predpokladu, že výroba a používanie 
týchto pomôcok sú zastrešené jedným 
systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie spĺňa normu EN ISO 15189 
alebo akúkoľvek inú ekvivalentnú uznanú 

S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre pomôcky 
klasifikované do tried A, B, a C v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII, 
ktoré sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia za 
predpokladu, že výroba a používanie 
týchto pomôcok sú zastrešené jedným 
systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie je v súlade s normou EN ISO 
15189 alebo akoukoľvek inou 
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normu. Členské štáty môžu vyžadovať, 
aby toto zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané 
na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

ekvivalentnou uznanou normou. Členské 
štáty môžu vyžadovať, aby toto 
zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané 
na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Opravuje sa pojem „v súlade s“

Pozmeňujúci návrh 139
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pomôcky klasifikované do triedy D 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII musia spĺňať požiadavky 
tohto nariadenia, aj keď sú vyrábané a 
používané iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia. Avšak 
ustanovenia týkajúce sa označenia CE 
uvedené v článku 16 a povinnosti 
vymedzené v článkoch 21 až 25 pre tieto 
pomôcky neplatia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pomôcky klasifikované do triedy D 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII musia spĺňať požiadavky
tohto nariadenia, aj keď sú vyrábané a 
používané iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia. Avšak 
ustanovenia týkajúce sa označenia CE 
uvedené v článku 16 a povinnosti 
vymedzené v článkoch 21 až 25 pre tieto 
pomôcky neplatia.

Pomôcky klasifikované do triedy D 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII musia byť vyňaté z 
požiadaviek tohto nariadenia, keď sú 
vyrábané a používané iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia, s výnimkou 
článku 59 ods. 4 a všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť výkonu 
stanovenými v prílohe 1 za predpokladu, 
že boli splnené tieto podmienky:
(a) konkrétne podmienky prijímajúceho 
pacienta alebo skupiny pacientov 
nemožno splniť pomocou dostupnej 
pomôcky s označením CE;
(b) zdravotnícke zariadenie dodržiava 
normu ISO 15189 systému riadenia 
kvality alebo akúkoľvek ekvivalentnú 
uznanú normu;
(c) zdravotnícke zariadenie poskytuje 
príslušnému orgánu vymedzenému v 
článku 26 zoznam takýchto pomôcok, 
ktorý obsahuje odôvodnenie na ich 
výrobu, úpravu alebo použitie, najmä v 
prípade, keď boli na trh uvedené podobné 
pomôcky. Tieto informácie sa zverejnia. 
Členské štáty si ponechajú právo 
obmedziť internú výrobu a používanie 
konkrétneho typu diagnostických 
pomôcok in vitro v súvislosti s aspektmi, 
na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje, 
pričom výroba a používanie príslušných 
pomôcok môže podliehať aj ďalším 
požiadavkám týkajúcim sa bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2



AM\935941SK.doc 43/100 PE510.740v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pomôcky klasifikované do triedy D 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII musia spĺňať požiadavky
tohto nariadenia, aj keď sú vyrábané a 
používané iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia. Avšak 
ustanovenia týkajúce sa označenia CE 
uvedené v článku 16 a povinnosti 
vymedzené v článkoch 21 až 25 pre tieto 
pomôcky neplatia.

Pomôcky klasifikované do triedy D 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII musia byť vyňaté z 
požiadaviek tohto nariadenia, keď sú 
vyrábané a používané iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia, s výnimkou 
článku 59 ods. 4 za predpokladu, že boli 
splnené tieto podmienky:

(a) konkrétne podmienky prijímajúceho 
pacienta alebo skupiny pacientov 
nemožno splniť pomocou dostupnej 
pomôcky s označením CE;
(b) zdravotnícke zariadenie dodržiava 
normu EN ISO 15189 systému riadenia 
kvality alebo akúkoľvek ekvivalentnú 
uznanú normu;
(c) zdravotnícke zariadenie poskytuje 
príslušnému orgánu vymedzenému v 
článku 26 zoznam takýchto pomôcok, 
ktorý obsahuje odôvodnenie na ich výrobu 
alebo úpravu, najmä v prípade, keď boli 
na trh uvedené podobné pomôcky. Tieto 
informácie sa každoročne aktualizujú a 
zverejňujú.

Or. en

Odôvodnenie

Z tohto návrhu sa vypúšťa možnosť, aby zdravotnícke zariadenia vyrábali alebo upravovali 
pomôcky triedy D. V prípade niektorých chorôb pacientov neexistujú komerčne dostupné 
pomôcky IVD, napríklad diagnostikovanie veľmi zriedkavých ochorení alebo určenie 
vznikajúcich patogénov. Zdravotnícke zariadenia zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane 
verejného zdravia tým, že tieto pomôcky vyrábajú interne. Cieľom týchto pozmeňujúcich 
návrhov je zachovať túto funkciu verejného zdravia, pričom je nevyhnutné zaistiť bezpečnosť 
pacientov.

Pozmeňujúci návrh 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty si ponechajú právo 
obmedziť internú výrobu a používanie 
konkrétneho typu diagnostických 
pomôcok in vitro v súvislosti s aspektmi, 
na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje, 
pričom výroba a používanie príslušných 
pomôcok môže podliehať aj ďalším 
požiadavkám týkajúcim sa bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Z tohto návrhu sa vypúšťa možnosť, aby zdravotnícke zariadenia vyrábali alebo upravovali 
pomôcky triedy D. V prípade niektorých chorôb pacientov neexistujú komerčne dostupné 
pomôcky IVD, napríklad diagnostikovanie veľmi zriedkavých ochorení alebo určenie 
vznikajúcich patogénov. Zdravotnícke zariadenia zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane 
verejného zdravia tým, že tieto pomôcky vyrábajú interne. Cieľom týchto pozmeňujúcich 
návrhov je zachovať túto funkciu verejného zdravia, pričom je nevyhnutné zaistiť bezpečnosť 
pacientov.

Pozmeňujúci návrh 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Genetické informácie, poradenstvo a 
dobrovoľný súhlas
1. Pomôcka sa môže používať na účely 
genetického testovania iba vtedy, keď 
testovanie vykonávajú osoby prijaté do 
zdravotníckeho povolania podľa platných 
vnútroštátnych právnych predpisov.
2. Výrobok sa môže používať na účely 
genetického testovania iba vtedy, keď sú 
chránené práva, bezpečnosť a zdravie 
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testovacích subjektov a keď sa 
predpokladá, že klinické údaje získané 
počas testovania budú spoľahlivé 
a stabilné.
3. Pred použitím pomôcky na účely 
genetického testu osoba uvedená v odseku 
1 poskytne príslušnému testovaciemu 
subjektu potrebné informácie o povahe, 
význame a dôsledkoch genetického testu.
4. Pred použitím pomôcky na účely 
genetického testu osoba uvedená v odseku 
1 poskytne príslušnému testovaciemu 
subjektu potrebné a komplexné genetické 
poradenstvo bez toho, aby to malo vplyv 
na jeho výsledok. Genetické poradenstvo 
zahŕňa zdravotné, etické, sociálne, 
psychologické a právne aspekty.
Forma a rozsah genetického poradenstva 
sa vymedzuje podľa dôsledkov výsledkov 
testu a ich významu pre osobu alebo 
príbuzných, vrátane možných dôsledkov 
voľby v otázke reprodukcie.
5. Pomôcka sa môže používať na účely 
genetického testu iba vtedy, keď príslušný 
testovací subjekt dal na to dobrovoľný 
a informovaný súhlas. Súhlas sa vydáva 
jasne písomnou formou. Súhlas možno 
zrušiť kedykoľvek, a to písomne alebo 
ústne.
6. V prípade neplnoletých osôb sa získava 
informovaný súhlas rodičov alebo 
právneho zástupcu. Tento súhlas 
predstavuje predpokladanú vôľu 
neplnoletej osoby a možno ho kedykoľvek 
zrušiť bez ujmy pre neplnoletú osobu. 
V prípade právne nespôsobilých 
dospelých, ktorý nie sú schopní dať 
informovaný súhlas, sa získava 
informovaný súhlas právneho zástupcu. 
Súhlas predstavuje predpokladanú vôľu 
dotyčnej osoby a možno ho kedykoľvek 
zrušiť bez ujmy pre túto osobu.
Pomôcky, ktoré poukazujú na genetické 
ochorenie rozvíjajúce sa v dospelosti alebo 
ktoré má vplyv plánované rodičovstvo, sa 
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nemôžu používať u neplnoletých osôb, 
pokiaľ nie je k dispozícii preventívna 
liečba, a môžu sa poskytovať predtým, ako 
testovaná osoba dosiahne vek, kedy môže 
dať svoj súhlas na základe poskytnutých 
informácií.
7. Ak sa na základe súčasných znalostí v 
oblasti zdravotníctva a technológie vo 
všeobecnosti predpokladá, že dané 
ochorenie sa neprejaví skôr, ako dotknutá 
osoba dosiahne vek 18 rokov, nie je 
možné vykonať žiadne prenatálne 
genetické vyšetrenie, ktorého cieľom je 
zistiť genetickú predispozíciu embrya 
alebo plodu na ochorenie.
8. Pomôcku možno použiť na zistenie 
pohlavia v rámci prenatálnej diagnózy iba 
vtedy, keď zistenie napĺňa zdravotnícky 
účel a keď existuje riziko vážnych 
dedičných chorôb súvisiacich s pohlavím. 
Odchylne od článku 2 ods. 1 a 2 rovnaké 
obmedzenia platia pre výrobky, ktoré nie 
sú určené na naplnenie konkrétneho 
zdravotníckeho účelu.
9. Ustanovenia tohto článku o používaní 
pomôcky na účely genetických testov 
nebránia členským štátom v tom, aby 
z dôvodov ochrany zdravia či verejného 
poriadku ďalej uplatňovali alebo 
zavádzali prísnejšie vnútroštátne právne 
predpisy pre túto oblasť.

Or. de

Odôvodnenie

Tento nový článok odkazuje na dlhodobé žiadosti Európskeho parlamentu a ostatných 
medzinárodných inštitúcií, ako sú Rada Európy a OECD. Genetické testy by mal vykonávať 
zdravotnícky pracovník na základe vhodného genetického poradenstva. Informovaný súhlas je 
výsadou Charty základných práv a preto je potrebné ho zaviesť do právnych predpisov.

Pozmeňujúci 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
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Návrh nariadenia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
1. Pomôcka sa môže používať na účely 
genetického testovania iba vtedy, keď 
testovanie vykonávajú osoby prijaté do 
zdravotníckeho povolania podľa platných 
vnútroštátnych právnych predpisov po 
osobnej konzultácii.
2. Pomôcka sa môže používať na účely 
genetického testovania iba vtedy, keď sú 
chránené práva, bezpečnosť a zdravie 
subjektov a keď sa predpokladá, že 
klinické údaje získané počas genetického 
testovania budú spoľahlivé a stabilné.
3. Informovanosť. Pred použitím 
pomôcky na účely genetického testu osoba 
uvedená v odseku 1 poskytne príslušnému 
subjektu potrebné informácie o povahe, 
význame a dôsledkoch genetického testu.
4. Genetické poradenstvo. Primerané 
genetické poradenstvo je povinné pred 
použitím pomôcky na účely 
prognostického alebo prenatálneho 
testovania a po diagnostikovaní 
genetických predpokladov. Zahŕňa 
zdravotné, etické, sociálne, psychologické 
a právne aspekty a vykonávajú ho lekári 
oprávnení poskytovať genetické 
poradenstvo.
Forma a rozsah genetického poradenstva 
sa vymedzuje podľa dôsledkov výsledkov 
testu a ich významu pre osobu alebo 
príbuzných, vrátane možných dôsledkov 
voľby v otázke reprodukcie.
5. Súhlas. Pomôcka sa môže používať na 
účely genetického testu iba vtedy, keď 
príslušný subjekt dal na to dobrovoľný 
a informovaný súhlas. Tento súhlas sa 
vydáva výslovne a v písomnej podobe. 
Súhlas možno zrušiť kedykoľvek, a to 
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písomne alebo ústne.
6. Testovanie neplnoletých osôb. 
V prípade neplnoletých osôb sa získava 
informovaný súhlas rodičov alebo 
právneho zástupcu; tento súhlas 
predstavuje predpokladanú vôľu 
neplnoletej osoby a možno ho kedykoľvek 
zrušiť bez ujmy pre neplnoletú osobu. 
V prípade právne nespôsobilých 
dospelých, ktorý nie sú schopní dať 
informovaný súhlas, sa získava 
informovaný súhlas právneho zástupcu; 
súhlas predstavuje predpokladanú vôľu 
dotyčnej osoby a možno ho kedykoľvek 
zrušiť bez ujmy pre túto osobu.
Pomôcky určené na predpovedanie 
genetických predpokladov, ktoré majú 
vplyv na ochorenia v dospelosti alebo pri 
plánovanom rodičovstve sa nesmú 
používať u neplnoletých osôb, pokiaľ 
predtým, ako testovaná osoba dosiahne 
vek, kedy môže dať svoj súhlas,  nie je k 
dispozícii preventívna liečba.
7. Pomôcku možno použiť na zistenie 
pohlavia v rámci prenatálnej diagnózy iba 
vtedy, keď zistenie napĺňa zdravotnícky 
účel a keď existuje riziko vážnych 
dedičných chorôb súvisiacich s pohlavím. 
Odchylne od článku 2 ods. 1 a 2 rovnaké 
obmedzenia platia pre výrobky, ktoré nie 
sú určené na naplnenie konkrétneho 
zdravotníckeho účelu.
8. Ustanovenia tohto článku o používaní 
pomôcky na účely genetických testov 
nebránia členským štátom v tom, aby 
z dôvodov ochrany zdravia či verejného 
poriadku ďalej uplatňovali alebo 
zavádzali prísnejšie vnútroštátne právne 
predpisy pre túto oblasť.

Or. en

Odôvodnenie

Do odseku 5 bol v porovnaní so znením v návrhu správy (pozmeňujúci návrh 30) pridaný nový 
prvok. Tento pozmeňujúci návrh objasňuje aj účel článku 4a ods. 4 po konzultácii s tieňovými 
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spravodajcami a expertmi. Treba však uviesť, že genetické poradenstvo nie je povinné v 
prípade, že iba potvrdí konkrétnu diagnózu, a takisto nie je potrebná sprievodná diagnostika 
alebo ak genetické testy preukážu normálny nález.

Pozmeňujúci návrh 145
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby boli dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ ide 
o výkon zdravotníckej profesie, pomôcka, 
ktorá nie je uvedená na trh, ale používa sa 
v rámci obchodnej činnosti na 
poskytovanie diagnostických alebo 
terapeutických služieb ponúkaných 
prostredníctvom služieb informačnej 
spoločnosti, ako sa vymedzuje v článku 1 
ods. 2 smernice 98/34/ES, alebo 
prostredníctvom iných spôsobov 
komunikácie fyzickej alebo právnickej 
osobe usadenej v Únii, musí spĺňať 
požiadavky tohto nariadenia.

2. Pomôcka, ktorá nie je uvedená na trh, 
ale používa sa v rámci obchodnej činnosti 
na poskytovanie diagnostických alebo 
terapeutických služieb ponúkaných 
prostredníctvom akýchkoľvek spôsobov 
komunikácie (aj prostredníctvom služieb 
informačnej spoločnosti) fyzickej alebo 
právnickej osobe usadenej v Únii, musí 
spĺňať požiadavky tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Poskytovatelia služieb, ktorí 
zabezpečujú prostriedky komunikácie na 
diaľku sú po prijatí žiadosti od 
príslušného orgánu povinní uverejniť 
údaje o subjektoch vykonávajúcich predaj 
na diaľku.
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Or. pl

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci návrh 147
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Predaj, používanie, distribúcia, 
dodávka a sprístupňovanie výrobkov, 
ktorých názvy, označenie alebo návod na 
používanie môžu byť zavádzajúce, sú 
zakázané, pokiaľ ide o charakteristické 
vlastnosti a účinky výrobku na základe:
a) prisudzovania vlastností, funkcií alebo 
účinkov výrobku, ktoré daný výrobok 
nemá; 
b) vytvárania falošného dojmu, že liečba 
alebo diagnóza pomocou tohto výrobku 
bude určite úspešná, alebo 
neinformovania o pravdepodobných 
rizikách spojených s používaním výrobku 
v súlade s jeho zamýšľaným použitím 
alebo na dlhšie obdobie, ako sa 
predpokladalo;
c) návrhu iného použitia alebo iných 
charakteristických vlastností výrobku, ako 
sú tie, ktoré boli uvedené pri posudzované 
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zhody.
Propagačné materiály, prezentácie a 
informácie o výrobkoch nesmú byť 
zavádzajúce spôsobom uvedeným v prvej 
vete.

Or. pl

Odôvodnenie

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
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.

Pozmeňujúci návrh 148
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak príslušné harmonizované normy 
nie sú dostatočné, Komisia je 
splnomocnená prijať spoločné technické 
špecifikácie (ďalej len „STŠ“), pokiaľ ide 
o všeobecné požiadavky na bezpečnosť 
a výkon vymedzené v prílohe I, o 
technickú dokumentáciu vymedzenú 
v prílohe II alebo o klinické dôkazy a 
sledovanie po uvedení na trh vymedzené 
v prílohe XII. STŠ sa prijímajú 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 84 ods. 3.

1. Ak v prípade pomôcok triedy D a 
prípadne pri sprievodnej diagnostike 
existujú harmonizované normy alebo ak je 
potrebné zaoberať sa aspektmi verejného 
zdravia, Komisia je splnomocnená prijať 
spoločné technické špecifikácie (ďalej len 
„STŠ“), pokiaľ ide o všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon 
vymedzené v prílohe I, o technickú 
dokumentáciu vymedzenú v prílohe II 
alebo o klinické dôkazy a sledovanie po 
uvedení na trh vymedzené v prílohe XII. 
STŠ sa prijímajú prostredníctvom 
vykonávacích aktov v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 84 ods. 3.
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Or. en

Odôvodnenie

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 
performance of those tests.

Pozmeňujúci návrh 149
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Na návrhu spoločných technických 
špecifikácií sa musia podieľať príslušní 
vedeckí experti z rôznych 
zainteresovaných strán.

Or. en

Odôvodnenie

V kontexte prechodu z konzultačného procesu na rozvoj spoločných technických špecifikácií 
pre sprievodnú diagnostiku sa musí zabezpečiť účasť expertov zo všetkých zainteresovaných 
strán. Najmä pri rozvoji STŠ v rámci sprievodnej diagnostiky by sa mali zapojiť experti z 
odvetvia IVD, ako aj z príslušných orgánov pre lieky a/alebo z agentúry EMA.

Pozmeňujúci návrh 150
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výrobcovia vypracujú technickú 2. Výrobcovia vypracujú technickú 
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dokumentáciu, ktorá umožní posudzovanie 
zhody pomôcky s požiadavkami tohto 
nariadenia. Technická dokumentácia 
obsahuje prvky vymedzené v prílohe II.

dokumentáciu, ktorá umožní posudzovanie 
zhody pomôcky s požiadavkami tohto 
nariadenia. Technická dokumentácia 
obsahuje prvky vymedzené v prílohe II a 
sprístupní sa verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Technické údaje a klinické dôkazy, ktoré predložili výrobcovia, sa musia zverejniť, aby sa 
zaistila bezpečnosť a kvalita výrobkov pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 151
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 85 delegované akty, 
ktorými sa menia alebo dopĺňajú prvky 
požadované v technickej dokumentácii 
vymedzenej v prílohe II, a to so zreteľom 
na technický pokrok.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 152
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre pomôcky na samotestovanie alebo na 
delokalizovanú diagnostiku sa informácie 
dodávané v súlade s oddielom 17 prílohy 
I poskytujú v jazyku(-och) toho členského 
štátu, kde pomôcka prichádza do kontaktu 
so zamýšľaným používateľom.

Pre pomôcky na samotestovanie alebo na 
delokalizovanú diagnostiku sa informácie 
dodávané v súlade s oddielom 17 prílohy 
I poskytujú v ľahko zrozumiteľnej podobe 
a v jazyku(-och) toho členského štátu, kde 
pomôcka prichádza do kontaktu so 
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zamýšľaným používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
podľa potreby zhodu tejto pomôcky, 
stiahnuť ju z trhu alebo ju stiahnuť z 
používania. Informujú distribútorov 
a, v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu.

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
podľa potreby zhodu tejto pomôcky, 
stiahnuť ju z trhu alebo ju stiahnuť z 
používania. Informujú distribútorov, 
dovozcov a, v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 154
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
podľa potreby zhodu tejto pomôcky, 
stiahnuť ju z trhu alebo ju stiahnuť z 
používania. Informujú distribútorov 
a, v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu.

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
podľa potreby zhodu tejto pomôcky, 
stiahnuť ju z trhu alebo ju stiahnuť z 
používania. Informujú príslušný 
kompetentný vnútroštátny orgán,
distribútorov a, v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

Ak existujú skutočnosti, ktoré umožňujú 
domnievať sa, že zdravotnícka pomôcka 
in vitro spôsobila škodu, potenciálne 
poškodený používateľ, jeho právny 
zástupca, povinné zdravotné poistenie 
alebo iné tretie strany zasiahnuté touto 
škodou môžu výrobcu alebo jeho 
splnomocneného zástupcu takisto 
požiadať o informácie uvedené v prvej 
vete.
Toto právo na informácie existuje aj s 
výhradou podmienok uvedených v prvej 
vete voči príslušným orgánom členských 
štátov, ktoré sú zodpovedné za dohľad 
nad príslušnou zdravotnou pomôckou, 
ako aj voči notifikovanému orgánu, ktorý 
vydal osvedčenie podľa článku 45 alebo 
sa inak zúčastnil na postupe posudzovania 
zhody predmetnej zdravotníckej pomôcky.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, že používatelia budú mať prístup k informáciám, ktoré preukážu 
chybovosť zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorá viedla k zraneniu používateľov, toto nové 
právo na informácie by obnovilo rovnováhu v prospech používateľov.

Pozmeňujúci návrh 156
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu alebo zdravotníckemu združeniu či 
zariadeniu na základe odôvodnenej 
žiadosti všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tohto 
žiadateľa zrozumiteľný. Na požiadanie 
príslušného orgánu s ním spolupracujú na 
akomkoľvek nápravnom opatrení prijatom 
s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 157
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Výrobca tohto výrobku je zodpovedný 
za výrobok, vykonávanie posudzovania 
zhody výrobku pred jeho uvedením na 
trhu a za jeho uvedenie na trh. Ak 
výrobca nemá bydlisko ani sídlo v 
členskom štáte, zodpovednosť za tento 
výrobok nesie splnomocnený zástupca. Ak 
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výrobca neurčil splnomocneného 
zástupcu alebo ak výrobca alebo 
splnomocnený zástupca nenesú 
zodpovednosť za uvedenie výrobku na trh, 
zodpovednosť nesie subjekt, ktorý tento 
výrobok uviedol na trh.

Or. pl

Odôvodnenie

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
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.

Pozmeňujúci návrh 158
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Výrobcovia zdravotníckych pomôcok 
musia byť krytí poistnou zmluvou alebo 
ekvivalentnou finančnou zárukou, aby 
mohli vyplatiť žiadosti o odškodnenie za 
poškodenie zdravia vyplývajúce z 
nebezpečných zdravotníckych pomôcok.
Výrobcovia musia hradiť náklady na 
zdravotnú liečbu, operáciu a diagnostické 
postupy pacientov v dôsledku poruchy 
alebo chybného fungovania 
zdravotníckych pomôcok, ktorí zistili 
zdravotné orgány alebo samotní 
výrobcovia.
V takýchto situáciách musia zároveň 
uhradiť náklady na stiahnutie, opravu 
alebo výmenu predmetných výrobkov.
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Or. es

Odôvodnenie

Nedávne incidenty týkajúce sa falošných prsných implantátov, pri ktorých pacientky museli 
podstúpiť korektívnu operáciu a ďalšiu nákladnú liečbu súvisiacu s monitorovaním alebo 
diagnostikovaním ich stavu poukázali na potrebu zavedenia právnej doložky, podľa ktorej 
musia byť výrobcovia poistení, aby mohli pacientom uhradiť škody a náklady spôsobené v 
rámci zdravotníckej služby.

Pozmeňujúci návrh 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Výrobcovia zdravotníckych pomôcok 
musia byť krytí poistnou zmluvou alebo 
ekvivalentnou finančnou zárukou, aby 
mohli vyplatiť žiadosti o odškodnenie za 
poškodenie zdravia vyplývajúce z 
nebezpečných zdravotníckych pomôcok.

Or. es

Odôvodnenie

Nedávne incidenty týkajúce sa falošných prsných implantátov, pri ktorých pacientky museli 
podstúpiť korektívnu operáciu a ďalšiu nákladnú liečbu súvisiacu s monitorovaním alebo 
diagnostikovaním ich stavu poukázali na potrebu zavedenia právnej doložky, podľa ktorej 
musia byť výrobcovia poistení, aby mohli pacientom uhradiť škody a náklady spôsobené v 
rámci zdravotníckej služby.

Pozmeňujúci návrh 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10b. Výrobcovia musia hradiť náklady na 
zdravotnú liečbu, operáciu a diagnostické 
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postupy pacientov v dôsledku poruchy 
alebo chybného fungovania 
zdravotníckych pomôcok, ktorí zistili 
zdravotné orgány alebo samotní 
výrobcovia.
V takýchto situáciách musia zároveň 
uhradiť náklady na stiahnutie, opravu 
alebo výmenu predmetných výrobkov.

Or. es

Odôvodnenie

Nedávne incidenty týkajúce sa falošných prsných implantátov, pri ktorých pacientky museli 
podstúpiť korektívnu operáciu a ďalšiu nákladnú liečbu súvisiacu s monitorovaním alebo 
diagnostikovaním ich stavu poukázali na potrebu zavedenia právnej doložky, podľa ktorej 
musia byť výrobcovia poistení, aby mohli pacientom uhradiť škody a náklady spôsobené v 
rámci zdravotníckej služby.

Pozmeňujúci návrh 161
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8 a
Výrobcovia sú povinní uzatvoriť poistenie 
zodpovednosti za škodu s dostatočným 
minimálnym krytím s cieľom zabezpečiť 
vyplatenie odškodného poškodeným 
pacientom za akékoľvek škody a predísť 
platobnej neschopnosti výrobcu.

Or. en

Odôvodnenie

Poistenie zodpovednosti za škodu s dostatočným minimálnym krytím zabezpečí, že sa v 
prípade zranených pacientov a platiteľov, ktorí ručia za náklady liečby, zníži riziko vzniku 
škody, ako aj riziko platobnej neschopnosti výrobcu.
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Pozmeňujúci návrh 162
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Určenie je platné len vtedy, keď je 
písomne akceptované splnomocneným 
zástupcom, a je účinné minimálne pre 
všetky pomôcky tej istej všeobecnej 
skupiny pomôcok.

2. Určenie je platné len vtedy, keď je 
písomne akceptované splnomocneným 
zástupcom.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 163
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) uchovávať technickú dokumentáciu, 
vyhlásenie o zhode EÚ a, v uplatniteľnom 
prípade, kópiu príslušného certifikátu 
vrátane akéhokoľvek dodatku vydaných 
v súlade s článkom 43 na poskytnutie 
príslušným orgánom počas obdobia 
uvedeného v článku 8 ods. 4;

(a) uchovávať súhrn technickej 
dokumentácie, vyhlásenie o zhode EÚ a, 
v uplatniteľnom prípade, kópiu príslušného 
certifikátu vrátane akéhokoľvek dodatku 
vydaných v súlade s článkom 43 na 
poskytnutie príslušným orgánom počas 
obdobia uvedeného v článku 8 ods. 4;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 164
Milan Cabrnoch

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) že výrobca uskutočnil náležitý postup 
posudzovania zhody;

(a) overia, že výrobca uskutočnil postup 
posudzovania zhody;
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 165
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod 
domnievať sa, že pomôcka nie je v zhode 
s požiadavkami tohto nariadenia, nesmie 
uviesť pomôcku na trh, kým sa nezaručí 
požadovaná zhoda. Ak pomôcka
predstavuje riziko, dovozca o tom 
informuje výrobcu a jeho splnomocneného 
zástupcu, ako aj príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom je usadený.

Ak sa dovozca domnieva, že pomôcka nie 
je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia 
alebo predstavuje riziko, dovozca o tom 
informuje výrobcu a jeho splnomocneného 
zástupcu, ako aj príslušný orgán členského 
štátu, a uvedie pomôcku na trh iba so 
súhlasom výrobcu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 166
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Dovozcovia sa ubezpečia, že ich 
pomôcka bola zaregistrovaná v 
elektronickom systéme v súlade s článkom 
23 ods. 2.

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 167
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Dovozcovia sa ubezpečia, že v čase, kým 
sú za pomôcku zodpovední, skladovacie 
ani prepravné podmienky neohrozia 
dodržanie všeobecných požiadaviek na 
bezpečnosť a výkon vymedzených v 
prílohe I.

5. V prípade potreby s ohľadom na riziká, 
ktoré táto pomôcka predstavuje, 
dovozcovia posúdia a zaevidujú sťažnosti, 
nevyhovujúce výrobky a prípady 
stiahnutia výrobku z trhu alebo z obehu, a 
informujú o tom výrobcu,
splnomocneného zástupcu a distribútorov.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 168
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod sa domnievať, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v súlade s 
týmto nariadením, informujú výrobcu a 
splnomocneného zástupcu. Keď pomôcka 
predstavuje riziko, bezodkladne informujú 
príslušné orgány členských štátov, 
v ktorých sprístupnili pomôcku, a, 
v uplatniteľnom prípade, aj notifikovaný 
subjekt, ktorý vydal certifikát pre 
príslušnú pomôcku v súlade s článkom 43, 
uvádzajúc podrobnosti najmä o 
nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pred sprístupnením pomôcky na trhu 
distribútori overia, či sú splnené tieto 
požiadavky:

Pred prvým sprístupnením pomôcky na 
trhu distribútori overia, či sú splnené tieto 
požiadavky:

Or. de

Odôvodnenie

Distribútori sú zodpovední za bezpečnosť výrobku v rámci dodávateľského reťazca. Mimo 
neho zodpovednosť za bezpečnosť výrobku a úplnosť dokumentácie spočíva na výrobcoch a 
dovozcoch.

Pozmeňujúci návrh 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) výrobok je dodávaný spolu 
s informáciami dodávanými výrobcom 
v súlade s článkom 8 ods. 7;

(b) bez vyhlásenia o zhode od výrobcu a 
dovozcu je výrobok dodávaný spolu 
s informáciami dodávanými výrobcom 
v súlade s článkom 8 ods. 7;

Or. de

Odôvodnenie

Distribútori sú zodpovední za bezpečnosť výrobku v rámci dodávateľského reťazca. Mimo 
neho zodpovednosť za bezpečnosť výrobku a úplnosť dokumentácie spočíva na výrobcoch a 
dovozcoch.

Pozmeňujúci návrh 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) výrobca a, v uplatniteľnom prípade, aj 
dovozca splnili požiadavky vymedzené 
v článku 22 a v článku 11 ods. 3 v 
uvedenom poradí.

(c) výrobca a, v uplatniteľnom prípade, aj 
dovozca splnili požiadavky vymedzené 
v článku 11 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Distribútori sú zodpovední za bezpečnosť výrobku v rámci dodávateľského reťazca. Mimo 
neho zodpovednosť za bezpečnosť výrobku a úplnosť dokumentácie spočíva na výrobcoch a 
dovozcoch.

Pozmeňujúci návrh 172
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa distribútor domnieva alebo má 
dôvod domnievať sa, že pomôcka nie je 
v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, 
nesmie pomôcku sprístupniť na trhu, kým 
sa nezaručí požadovaná zhoda. Ak 
pomôcka predstavuje riziko, distribútor
o tom informuje výrobcu a, 
v uplatniteľnom prípade, aj jeho 
splnomocneného zástupcu a dovozcu, ako 
aj príslušný orgán členského štátu, 
v ktorom je usadený.

Ak sa dovozca domnieva, že pomôcka nie 
je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia 
alebo predstavuje riziko, dovozca o tom 
informuje výrobcu a jeho splnomocneného 
zástupcu, ako aj príslušný orgán členského 
štátu, a uvedie pomôcku na trh iba so 
súhlasom výrobcu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä o 
nedodržaní uplatniteľných požiadaviek a o 
akomkoľvek prijatom nápravnom opatrení.

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu v príslušnej oblasti činnosti,
a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä o 
nedodržaní uplatniteľných požiadaviek a o 
akomkoľvek prijatom nápravnom opatrení.

Or. de

Odôvodnenie

Malo by sa rozlišovať medzi rôznymi účastníkmi dodávateľského reťazca.

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

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a v rámci jeho príslušných 
aktivít zabezpečia prijatie potrebného 
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zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä o 
nedodržaní uplatniteľných požiadaviek a o 
akomkoľvek prijatom nápravnom opatrení.

nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä o 
nedodržaní uplatniteľných požiadaviek a o 
akomkoľvek prijatom nápravnom opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu sa nerozlišuje medzi jednotlivými úlohami a povinnosťami zúčastnených strán v 
rámci dodávateľského reťazca pre diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Všetci 
distribútori majú rovnaké povinnosti, pričom niektoré z nich sú v praxi nepoužiteľné. Týmto 
návrhom sa zosúladí povinnosť s činnosťou, ktorú vykonáva distribútor. Tento pozmeňujúci 
návrh prijíma prístup uvedený v článku 19 ods. 2 nariadenia 18/2002 o bezpečnosti potravín.

Pozmeňujúci návrh 175
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na odôvodnenú žiadosť príslušného 
vnútroštátneho orgánu distribútori 
poskytnú tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody pomôcky. Táto 
povinnosť sa pokladá za splnenú, keď 
splnomocnený zástupca pre príslušnú 
pomôcku, v uplatniteľnom prípade, 
poskytne požadované informácie. Na 
požiadanie príslušného vnútroštátneho 
orgánu s ním distribútori spolupracujú na 
akomkoľvek opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré sprístupnili na trhu.

6. Na požiadanie príslušného 
vnútroštátneho orgánu s ním distribútori 
spolupracujú na akomkoľvek opatrení 
prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré 
predstavujú pomôcky, ktoré sprístupnili na 
trhu.

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 176
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad o 
formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne a aspoň dva roky
odbornej praxe v problematike regulácie 
alebo systémov riadenia kvality v súvislosti 
s diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro;

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad o 
formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
univerzitného ekvivalentného štúdia 
v oblasti práva, prírodných vied, medicíny, 
farmácie, strojárstva alebo v inej náležitej 
disciplíne a aspoň päť rokov odbornej 
praxe v problematike regulácie alebo 
systémov riadenia kvality v súvislosti s 
diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro;

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby bol diplom alebo osvedčenie kvalifikovanej osoby na dostatočne 
vysokej úrovni. Ďalšie dva roky odbornej praxe nezaručia dostatočnú úroveň „odborných 
znalostí“.

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

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad o 
formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne a aspoň dva roky 
odbornej praxe v problematike regulácie 
alebo systémov riadenia kvality 
v súvislosti s 

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad o 
formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne;



PE510.740v01-00 68/100 AM\935941SK.doc

SK

diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica sa nezaoberá vzdelávaním kvalifikovaných osôb. Pre podniky, najmä pre 
MSP, predstavuje novú záťaž. Je to nevyhnutné, ale nemali by sme ísť nad rámec situácie v 
pokrokovejších členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 178
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe v 
problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro.

(b) 10 rokov odbornej praxe v 
problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro, ako aj preukázaných 
podrobných znalostí v terapeutickej 
oblasti a v súvislosti s príslušným typom 
výrobku.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe v 
problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro.

dva roky odbornej praxe v problematike 
regulácie alebo systémov riadenia kvality 
v súvislosti s diagnostickými 
zdravotníckymi pomôckami in vitro.



AM\935941SK.doc 69/100 PE510.740v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica sa nezaoberá vzdelávaním kvalifikovaných osôb. Pre podniky, najmä pre 
MSP, predstavuje novú záťaž. Je to nevyhnutné, ale nemali by sme ísť nad rámec situácie v 
pokrokovejších členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 180
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad o 
formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti práva, 
prírodných vied, medicíny, farmácie, 
strojárstva alebo v inej náležitej disciplíne 
a aspoň dva roky odbornej praxe v 
problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti s 
diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro;

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad o 
formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
univerzitného ekvivalentného štúdia 
v oblasti práva, prírodných vied, medicíny, 
farmácie, strojárstva alebo v inej náležitej 
disciplíne a aspoň päť rokov odbornej 
praxe v problematike regulácie alebo 
systémov riadenia kvality v súvislosti s 
diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro;

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby bol diplom alebo osvedčenie kvalifikovanej osoby na dostatočne 
vysokej úrovni. Ďalšie dva roky odbornej praxe nezaručia dostatočnú úroveň „odborných 
znalostí“.

Pozmeňujúci návrh 181
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe v (b) 10 rokov odbornej praxe v 
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problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro.

problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro, ako aj preukázaných 
podrobných znalostí v terapeutickej 
oblasti a v súvislosti s príslušným typom 
výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Distribútori alebo pobočky, ktorí v 
mene výrobcu vykonávajú jednu alebo 
viacero činností uvedených v odseku 2 
písm. a) a b), sú oslobodení od ďalších 
požiadaviek podľa bodov (3) a (4).

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia predávajú svoje výrobky v jednotlivých členských štátoch prostredníctvom 
pobočiek alebo distribútorov. Distribútori v mene výrobcu vykonávajú činnosti uvedené v 
článku 14 ods. 2, pričom konajú podľa jeho pokynov a koordinujú s ním svoju činnosť. V 
takomto prípade neexistuje žiadny dôvod na ďalšie požiadavky týkajúce sa charakteristiky 
činnosti alebo týkajúce sa procedurálnych otázok a komunikácie s výrobcom a orgánmi, a 
takéto požiadavky by viedli k vysokým nákladom.

Pozmeňujúci návrh 183
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)



AM\935941SK.doc 71/100 PE510.740v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Označenie CE sa udelí po uverejnení 
súhrnu opisujúceho základ pre udelenie 
označenia CE.

Or. en

Odôvodnenie

Udelenie označenia CE notifikovanými orgánmi musí byť odôvodnené v súhrne spolu s 
uvedením dôvodu pre udelenie prístupu na trh.

Pozmeňujúci návrh 184
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola III Kapitola VII

Identifikácia a vysledovateľnosť pomôcok, 
registrácia pomôcok a hospodárskych 
subjektov, súhrn parametrov bezpečnosti 
a výkonu, Európska databanka 
zdravotníckych pomôcok

Identifikácia a vysledovateľnosť pomôcok, 
registrácia pomôcok a hospodárskych 
subjektov, súhrn parametrov bezpečnosti 
a výkonu, Európska databanka 
zdravotníckych pomôcok

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri pomôckach, iných ako pomôckach na 
hodnotenie výkonu, hospodárske subjekty 
dokážu počas obdobia uvedeného v článku 

Pri pomôckach, iných ako pomôckach na 
hodnotenie výkonu, hospodárske subjekty 
dokážu počas obdobia 10 rokov
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8 ods. 4 identifikovať: identifikovať:

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 186
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) akékoľvek zdravotnícke zariadenie
alebo zdravotníckeho pracovníka, ktorým 
dodali pomôcku.

(c) akúkoľvek zdravotnícku organizáciu
alebo zdravotníckeho pracovníka, ktorým 
dodali pomôcku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) prevádzkuje svoj systém prideľovania 
unikátnych identifikácií pomôcky počas 
obdobia, ktoré sa určí pri jej ustanovení 
a ktoré trvá minimálne tri roky po jej 
ustanovení;

(i) prevádzkuje svoj systém prideľovania 
unikátnych identifikácií pomôcky počas 
obdobia, ktoré sa určí pri jej ustanovení 
a ktoré trvá minimálne päť rokov po jej 
ustanovení;

Or. en

Odôvodnenie

Systém prideľovania unikátnych identifikácií je dôležitou súčasťou nového regulačného 
systému a poskytovatelia týchto unikátnych identifikácií by mali zabezpečiť väčšiu mieru 
stálosti svojich úloh.

Pozmeňujúci návrh 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 8 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) kompatibilita so systémami 
identifikácie zdravotníckych pomôcok, 
ktoré sú už na trhu.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia plynulosti procesu je dôležité, aby boli systémy vysledovateľnosti 
technicky kompatibilné.

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

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 8 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) kompatibilita s ostatnými systémami 
vysledovateľnosti, ktoré používajú 
zainteresované strany v oblasti 
zdravotníckych pomôcok.

Or. en

Odôvodnenie

Je pravdepodobné, že v súlade so smernicou o boji proti falošným liekom sa zavedie 
elektronický systém overovania liekov. Dôležité je, aby boli systémy pre zdravotnícke 
pomôcky a lieky in vitro zlučiteľné, v opačnom prípade to pre subjekty v dodávateľskom 
reťazci pre oba druhy výrobkov bude predstavovať veľkú a zrejme aj nekontrolovateľnú záťaž.

Pozmeňujúci návrh 190
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zriadi a riadi elektronický systém určený 
na zhromažďovanie a spracúvanie 
informácií, ktoré sú potrebné a vhodné na 
účel identifikácie pomôcky, výrobcu a, 
v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu a dovozcu. 
Podrobnosti týkajúce sa informácií, ktoré 
majú poskytovať hospodárske subjekty, sú 
vymedzené v časti A prílohy V.

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zriadi a riadi elektronický systém určený 
na zhromažďovanie a spracúvanie 
informácií, ktoré sú potrebné a vhodné na 
účel identifikácie pomôcky, výrobcu a, 
v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu a dovozcu, a na 
zaistenie transparentnosti a jeho 
bezpečného a efektívneho využívania tým, 
že používateľom sprístupní súčasný dôkaz 
o klinickej platnosti a v prípade potreby aj 
užitočnosti tejto pomôcky. Podrobnosti 
týkajúce sa informácií, ktoré majú 
poskytovať hospodárske subjekty, sú 
vymedzené v časti A prílohy V.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavnou úlohou elektronického systému zriadeného Komisiou je zabezpečiť verejný dohľad 
prostredníctvom transparentného prístupu k informáciám týkajúcim sa klinickej platnosti a 
bezpečného výkonu pomôcok in vitro.

Pozmeňujúci návrh 191
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok klasifikovaných do 
tried C a D, iných ako pomôcok na 
hodnotenie výkonu, výrobca vypracuje 
súhrn parametrov bezpečnosti a výkonu. 
Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 

1. V prípade pomôcok klasifikovaných do 
tried C a D, iných ako pomôcok na 
hodnotenie výkonu, výrobca vypracuje 
podrobnú správu o parametroch
bezpečnosti a výkonu. Podrobná správa je 
napísaná spôsobom zrozumiteľným 
zamýšľanému používateľovi. Prvá verzia 
tejto podrobnej správy tvorí súčasť 
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predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody 
v súlade s článkom 40, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

dokumentácie, ktorá sa predkladá 
notifikovanému subjektu zahrnutému do 
posudzovania zhody v súlade s článkom 
40, a tento subjekt ju schvaľuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok klasifikovaných do 
tried C a D, iných ako pomôcok na 
hodnotenie výkonu, výrobca vypracuje 
súhrn parametrov bezpečnosti a výkonu. 
Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody 
v súlade s článkom 40, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

1. V prípade pomôcok klasifikovaných do 
tried C a D, iných ako pomôcok na 
hodnotenie výkonu, výrobca vypracuje 
súhrn parametrov bezpečnosti a výkonu. 
Súhrn je zverejnený a napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody 
v súlade s článkom 40, a tento subjekt ju
schvaľuje. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vyvinie a riadi Európsku 
databanku zdravotníckych pomôcok 
(Eudamed) v súlade s podmienkami 
a postupmi vymedzenými v článku 27 
nariadenia (EÚ) [odkaz na budúce

Komisia vyvinie a riadi Európsku 
databanku zdravotníckych pomôcok 
(Eudamed) v súlade s podmienkami 
a postupmi vymedzenými v článku 27 
nariadenia (EÚ) [odkaz na budúce 
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nariadenie o zdravotníckych pomôckach]. nariadenie o zdravotníckych pomôckach] a 
zabezpečí k nej verený prístup.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie plnej transparentnosti týkajúcej sa kvality výrobkov a preukázania ich 
bezpečného používania sa musia zverejniť všetky relevantné informácie o bezpečnosti, výkone 
a nehodách pomôcok in vitro.

Pozmeňujúci návrh 194
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia vyvinie a riadi Európsku 
databanku zdravotníckych pomôcok 
(Eudamed) v súlade s podmienkami 
a postupmi vymedzenými v článku 27 
nariadenia (EÚ) [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach].

Komisia vyvinie a riadi Európsku 
databanku zdravotníckych pomôcok 
(Eudamed) v súlade s podmienkami 
a postupmi vymedzenými v článku 27 
nariadenia (EÚ) [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach].

Komisia vedie pri vývoji európskej 
databanky konzultácie so skupinami 
pacientov a zdravotníckymi pracovníkmi.

Or. en

Odôvodnenie

Európska databanka prevádzkuje hlavný portál, cez ktorý možno získať prístup k dôležitým 
informáciám týkajúcim sa verejného zdravia. Informácie týkajúce sa registrovaných pomôcok, 
hospodárskych subjektov, klinických skúšaní, údajov o vigilancii a činnostiach v oblasti 
dohľadu nad trhom by mali byť dostupné pre širokú verejnosť aj zdravotníckych pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
posudzovanie a monitorovanie uvedené v 
prvom pododseku vykoná vnútroštátny 
akreditačný orgán v zmysle nariadenia 
(ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

Or. en

Odôvodnenie

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed 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.

Pozmeňujúci návrh 196
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty má k dispozícii
dostatočný počet odborne spôsobilých 
zamestnancov na riadne vykonávanie 
svojich úloh.

Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty interne zamestnáva
dostatočný počet stálych a odborne 
spôsobilých zamestnancov na riadne 
vykonávanie svojich úloh. Splnenie tejto 
požiadavky sa posúdi v partnerskom 
preskúmaní podľa článku 8.
Zamestnanci vnútroštátneho orgánu 
zodpovedného za vykonávanie auditu 
práce zamestnancov notifikovaných 
subjektov poverených vykonávaním 
kontrol súvisiacich s výrobkom majú 
rovnocennú kvalifikáciu ako zamestnanci 
notifikovaných subjektov podľa bodu 
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3.2.5. prílohy VI.
Podobne, zamestnanci vnútroštátneho 
orgánu zodpovedného za vykonávanie 
auditu práce zamestnancov 
notifikovaných subjektov poverených 
vykonávaním auditov systémov riadenia 
kvality výrobcu majú rovnocennú 
kvalifikáciu ako zamestnanci 
notifikovaných subjektov podľa bodu 
3.2.6. prílohy VI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 
3, ak je vnútroštátny orgán zodpovedný za 
určenie notifikovaných subjektov v oblasti 
iných výrobkov, ako sú diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro, s 
príslušným orgánom pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro sa 
konzultuje o všetkých aspektoch, ktoré sa 
osobitne týkajú takýchto pomôcok.

Ak je vnútroštátny orgán zodpovedný za 
určenie notifikovaných subjektov v oblasti 
iných výrobkov, ako sú diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro, s 
príslušným orgánom pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro sa 
konzultuje o všetkých aspektoch, ktoré sa 
osobitne týkajú takýchto pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty informujú Komisiu a 
ostatné členské štáty o svojich postupoch 

7. Členské štáty informujú Komisiu,
ostatné členské štáty a verejnosť o 
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posudzovania, určovania a notifikovania 
orgánov posudzovania zhody, o postupoch 
monitorovania notifikovaných subjektov, 
ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa 
týchto informácií.

všetkých svojich postupoch posudzovania, 
určovania a notifikovania orgánov 
posudzovania zhody, o postupoch 
monitorovania notifikovaných subjektov, 
ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa 
týchto informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty informujú Komisiu a 
ostatné členské štáty o svojich postupoch 
posudzovania, určovania a notifikovania 
orgánov posudzovania zhody, o postupoch 
monitorovania notifikovaných subjektov, 
ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa 
týchto informácií.

7. Členské štáty poskytujú Komisii a 
ostatným členským štátom všetky 
informácie, ktoré títo požadujú, o svojich 
postupoch posudzovania, určovania a 
notifikovania orgánov posudzovania 
zhody, o postupoch monitorovania 
notifikovaných subjektov, ako aj o 
všetkých zmenách týkajúcich sa týchto 
informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vypracúvajú ročný plán 
partnerského preskúmania, pričom 
zaručujú vhodnú rotáciu, pokiaľ ide o 
orgány, ktoré vykonávajú preskúmanie, a 
orgány, ktoré sú predmetom preskúmania, 
a predkladajú ho Komisii. Komisia sa 

Členské štáty vypracúvajú ročný plán 
partnerského preskúmania, pričom 
zaručujú vhodnú rotáciu, pokiaľ ide o 
orgány, ktoré vykonávajú preskúmanie, a 
orgány, ktoré sú predmetom preskúmania, 
a predkladajú ho Komisii na kontrolu. 
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môže zúčastniť na preskúmaní. Výsledok 
partnerského preskúmania sa oznamuje 
všetkým členským štátom a Komisii a 
súhrn výsledkov sa verejne sprístupňuje.

Komisia sa môže zúčastniť na preskúmaní. 
Výsledok partnerského preskúmania sa 
oznamuje všetkým členským štátom a 
Komisii a súhrn výsledkov sa verejne 
sprístupňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vypracúvajú ročný plán 
partnerského preskúmania, pričom 
zaručujú vhodnú rotáciu, pokiaľ ide o 
orgány, ktoré vykonávajú preskúmanie, a 
orgány, ktoré sú predmetom preskúmania, 
a predkladajú ho Komisii. Komisia sa môže 
zúčastniť na preskúmaní. Výsledok 
partnerského preskúmania sa oznamuje 
všetkým členským štátom a Komisii a 
súhrn výsledkov sa verejne sprístupňuje.

Členské štáty vypracúvajú ročný plán 
partnerského preskúmania, pričom 
zaručujú vhodnú rotáciu, pokiaľ ide o 
orgány, ktoré vykonávajú preskúmanie, a 
orgány, ktoré sú predmetom preskúmania, 
a predkladajú ho Komisii. Komisia sa 
zúčastňuje na preskúmaní. Výsledok 
partnerského preskúmania sa oznamuje 
všetkým členským štátom a Komisii a 
súhrn výsledkov sa verejne sprístupňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Notifikované subjekty musia spĺňať 
organizačné a všeobecné požiadavky, ako 
aj požiadavky týkajúce sa riadenia kvality, 
zdrojov a postupov potrebné na splnenie 
úloh, na vykonávanie ktorých boli určené v 
súlade s týmto nariadením. Minimálne
požiadavky, ktoré notifikované subjekty 

1. Notifikované subjekty musia spĺňať 
organizačné a všeobecné požiadavky, ako 
aj požiadavky týkajúce sa riadenia kvality, 
zdrojov a postupov potrebné na splnenie 
úloh, na vykonávanie ktorých boli určené v 
súlade s týmto nariadením. Z tohto 
hľadiska je nevyhnutné interne 
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musia spĺňať, sú stanovené v prílohe VI. zamestnávať administratívny, technický 
a vedecký personál s vedomosťami 
vo farmakologickej, medicínskej a 
technickej oblasti. Minimálne požiadavky, 
ktoré notifikované subjekty musia spĺňať, 
sú stanovené v prílohe VI. V súlade 
s bodom 1.2. prílohy VI je notifikovaný 
subjekt organizovaný a riadený spôsobom, 
ktorý zaručuje nezávislosť, objektívnosť 
a nestrannosť jeho činností a zabraňuje 
konfliktom záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že notifikovaný subjekt 
zadáva špecifické úlohy spojené
s posudzovaním zhody subdodávateľovi 
alebo sa so špecifickými úlohami 
spojenými s posudzovaním zhody obracia 
na dcérsku spoločnosť, overí, či 
subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť 
spĺňajú príslušné požiadavky stanovené v 
prílohe VI, a náležitým spôsobom o tom 
informuje vnútroštátny orgán zodpovedný 
za notifikované subjekty.

1. Notifikovaný subjekt zamestnáva stály 
interný odbornými personál s odbornými 
znalosťami v technickej oblasti v 
súvislosti s posudzovaním výkonu 
pomôcok, ako aj v medicínskej oblasti.
Personál je schopný interne posúdiť 
kvalitu subdodávateľov.

Subdodávateľské zmluvy sa uzatvárajú s 
verejnými subjektmi. V prípade 
obmedzených znalostí z klinickej praxe sa 
zmluvy uzatvárajú aj s externými 
odborníkmi na posudzovanie inovatívnych 
zdravotníckych pomôcok alebo 
technológií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 204
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade, že notifikovaný subjekt 
zadáva špecifické úlohy spojené 
s posudzovaním zhody subdodávateľovi 
alebo sa so špecifickými úlohami 
spojenými s posudzovaním zhody obracia 
na dcérsku spoločnosť, overí, či 
subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť 
spĺňajú príslušné požiadavky stanovené v 
prílohe VI, a náležitým spôsobom o tom 
informuje vnútroštátny orgán zodpovedný 
za notifikované subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Notifikované subjekty zverejňujú 
zoznam subdodávateľov alebo dcérskych 
spoločností, ako aj konkrétne úlohy, za 
ktoré sú zodpovední.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Činnosti posudzovania zhody sa môžu 
zadávať subdodávateľovi alebo ich môže 
vykonávať dcérska spoločnosť len so
súhlasom právnickej alebo fyzickej osoby, 
ktorá požiadala o posúdenie zhody.

3. Činnosti posudzovania zhody sa môžu 
zadávať subdodávateľovi alebo ich môže 
vykonávať dcérska spoločnosť len s 
výslovným súhlasom právnickej alebo 
fyzickej osoby, ktorá požiadala o 
posúdenie zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Notifikované subjekty uchovávajú pre 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty príslušnú 
dokumentáciu týkajúcu sa overenia 
kvalifikácií subdodávateľa alebo dcérskej 
spoločnosti a práce vykonanej 
subdodávateľom alebo dcérskou 
spoločnosťou v zmysle tohto nariadenia.

4. Najmenej raz za rok predkladajú
notifikované subjekty vnútroštátnym 
orgánom zodpovedným za notifikované 
subjekty príslušnú dokumentáciu týkajúcu 
sa overenia kvalifikácií subdodávateľa 
alebo dcérskej spoločnosti a práce 
vykonanej subdodávateľom alebo dcérskou 
spoločnosťou v zmysle tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V uvedenej žiadosti sú špecifikované 
činnosti posudzovania zhody, postupy 
posudzovania zhody a pomôcky, na ktoré 
je orgán posudzovania zhody podľa svojho 
tvrdenia kompetentný, a je podložená 

Súčasťou uvedenej žiadosti je opis 
činností posudzovania zhody, postupy 
posudzovania zhody a pomôcky, na ktoré 
je orgán posudzovania zhody podľa svojho 
tvrdenia kompetentný, ako aj osvedčenie o 
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dokumentáciou, ktorá preukazuje splnenie
všetkých požiadaviek stanovených v 
prílohe VI.

akreditácii, ak existuje, vydané 
vnútroštátnym akreditačným orgánom, 
ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania 
zhody spĺňa požiadavky stanovené v 
prílohe VI, alebo je podložená 
dokumentáciou, ktorá preukazuje splnenie 
všetkých požiadaviek stanovených v 
prílohe VI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o organizačné a všeobecné 
požiadavky a požiadavky týkajúce sa 
riadenia kvality stanovené v oddieloch 1 a 
2 prílohy VI, môže byť príslušná 
dokumentácia predložená vo forme 
platného certifikátu a zodpovedajúcej 
hodnotiacej správy vydanej vnútroštátnym 
akreditačným orgánom v súlade s 
nariadením (ES) č. 765/2008. 
Predpokladá sa, že orgán posudzovania 
zhody spĺňa požiadavky zahrnuté 
v certifikáte vydanom takýmto 
akreditačným orgánom.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do 14 dní od predloženia uvedeného v 
odseku 2 Komisia určí spoločnú skupinu 
pre posudzovanie, ktorá pozostáva aspoň z 
dvoch expertov vybratých zo zoznamu 
expertov kvalifikovaných v oblasti 
posudzovania orgánov posudzovania 
zhody. Zoznam vypracúva Komisia v 
spolupráci s Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky. Aspoň jeden z 
uvedených expertov je zástupca Komisie, 
ktorý stojí na čele spoločnej skupiny pre 
posudzovanie.

3. Do 14 dní od predloženia uvedeného v 
odseku 2 Komisia určí spoločnú skupinu 
pre posudzovanie, ktorá pozostáva aspoň z 
troch expertov vybratých zo zoznamu 
expertov kvalifikovaných v oblasti 
posudzovania orgánov posudzovania 
zhody. Zoznam vypracúva Komisia v 
spolupráci s Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky. Aspoň jeden z 
uvedených expertov je zástupca Komisie, 
ktorý stojí na čele spoločnej skupiny pre 
posudzovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zaručilo, že experti budú disponovať všetkými potrebnými znalosťami a budú môcť 
danú problematiku dôkladne prediskutovať, by spoločná skupina pre posudzovanie mala 
zahŕňať aspoň troch expertov.

Pozmeňujúci návrh 211
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Do 90 dní po určení spoločnej skupiny pre 
posudzovanie vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty a 
spoločná skupina pre posudzovanie 
preskúmajú dokumentáciu predloženú so 
žiadosťou v súlade s článkom 29 a 
vykonajú posúdenie žiadajúceho orgánu 
posudzovania zhody na mieste a v prípade 
potreby aj posúdenie dcérskych spoločností 
a subdodávateľov, ktorí sa nachádzajú v 
Únii či mimo Únie a majú sa zapojiť do 
procesu posudzovania zhody. Takéto 
hodnotenie na mieste sa netýka 

Do 90 dní po určení spoločnej skupiny pre 
posudzovanie vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty a 
spoločná skupina pre posudzovanie 
preskúmajú dokumentáciu predloženú so 
žiadosťou v súlade s článkom 29 a 
vykonajú posúdenie žiadajúceho orgánu 
posudzovania zhody na mieste a v prípade 
potreby aj posúdenie dcérskych spoločností 
a subdodávateľov, ktorí sa nachádzajú v 
Únii či mimo Únie a majú sa zapojiť do 
procesu posudzovania zhody. Takéto 
hodnotenie na mieste sa netýka 



PE510.740v01-00 86/100 AM\935941SK.doc

SK

požiadaviek, pre ktoré žiadajúci orgán 
posudzovania zhody dostal certifikát 
vydaný vnútroštátnym akreditačným 
orgánom uvedeným v článku 29 ods. 2, 
pokiaľ zástupca Komisie uvedený v článku 
30 ods. 3 nevyžaduje posúdenie na mieste.

požiadaviek, pre ktoré žiadajúci orgán 
posudzovania zhody dostal certifikát 
vydaný vnútroštátnym akreditačným 
orgánom uvedeným v článku 29 ods. 2, 
pokiaľ člen spoločnej skupiny pre 
posudzovanie uvedený v článku 30 ods. 3 
nevyžaduje posúdenie na mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zistenia týkajúce sa nesplnenia 
požiadaviek stanovených v prílohe VI 
orgánom sa predložia počas procesu 
posudzovania a vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty ich 
prediskutuje so spoločnou skupinou pre 
posudzovanie v záujme dosiahnutia 
dohody vo veci posúdenia žiadosti. 
Odlišné názory sa uvedú v hodnotiacej 
správe zodpovedného vnútroštátneho 
orgánu.

Zistenia týkajúce sa nesplnenia 
požiadaviek stanovených v prílohe VI 
žiadajúcim orgánom posudzovania zhody
sa predložia počas procesu posudzovania a 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty ich prediskutuje so
spoločnou skupinou pre posudzovanie. 
Vnútroštátny orgán v hodnotiacej správe 
určí opatrenia, ktoré prijme s cieľom 
zabezpečiť splnenie požiadaviek 
stanovených v prílohe VI týmto orgánom 
posudzovania zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Spoločná skupina pre posudzovanie 
poskytne svoje stanovisko k hodnotiacej 

6. Spoločná skupina pre posudzovanie 
poskytne svoje stanovisko k hodnotiacej 
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správe a k návrhu notifikácie do 21 dní od 
prijatia uvedených dokumentov a Komisia 
bezodkladne predloží svoje stanovisko 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky. Do 21 dní po prijatí stanoviska 
spoločnej skupiny pre posudzovanie 
vypracuje Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky odporúčanie 
týkajúce sa návrhu notifikácie, ktoré
príslušný vnútroštátny orgán náležite 
zohľadní pri svojom rozhodovaní o určení 
notifikovaného subjektu.

správe a k návrhu notifikácie do 21 dní od 
prijatia uvedených dokumentov a Komisia 
bezodkladne predloží svoje stanovisko 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky. Do 21 dní po prijatí stanoviska 
spoločnej skupiny pre posudzovanie 
vypracuje Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky záväzné
odporúčanie týkajúce sa návrhu notifikácie. 
Príslušný vnútroštátny orgán toto záväzné 
odporúčanie plne dodržiava pri svojom 
rozhodovaní o určení notifikovaného 
subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Spoločná skupina pre posudzovanie 
poskytne svoje stanovisko k hodnotiacej 
správe a k návrhu notifikácie do 21 dní od 
prijatia uvedených dokumentov a Komisia 
bezodkladne predloží svoje stanovisko 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky. Do 21 dní po prijatí stanoviska 
spoločnej skupiny pre posudzovanie 
vypracuje Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky odporúčanie 
týkajúce sa návrhu notifikácie, ktoré
príslušný vnútroštátny orgán náležite 
zohľadní pri svojom rozhodovaní o určení 
notifikovaného subjektu.

6. Spoločná skupina pre posudzovanie 
poskytne svoje stanovisko k hodnotiacej 
správe a k návrhu notifikácie do 21 dní od 
prijatia uvedených dokumentov a Komisia 
bezodkladne predloží svoje stanovisko 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky. Do 21 dní po prijatí stanoviska 
spoločnej skupiny pre posudzovanie 
vypracuje Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky odporúčanie 
týkajúce sa návrhu notifikácie. Príslušný 
vnútroštátny orgán pri svojom rozhodovaní 
o určení notifikovaného subjektu vychádza 
z tohto odporúčania Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky.
V prípade, že sa jeho rozhodnutie odlišuje 
od odporúčania Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky, vnútroštátny 
orgán jej v plnej miere poskytne potrebné 
odôvodnenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 215
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu úradne oznamovať
len tie orgány posudzovania zhody, ktoré 
spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe VI.

2. Členské štáty úradne informujú len o 
tých orgánoch posudzovania zhody, ktoré 
spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe VI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade, že vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty je 
zodpovedný za určenie notifikovaných 
subjektov v oblasti iných výrobkov ako 
diagnostické zdravotnícke pomôcky in 
vitro, príslušný orgán pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro poskytne 
pred notifikáciou pozitívne stanovisko k 
notifikácii a jej rozsahu pôsobnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. K notifikácii je priložená záverečná 
hodnotiaca správa vnútroštátneho orgánu 
zodpovedného za notifikované subjekty, 
stanovisko spoločnej skupiny pre 
posudzovanie a odporúčanie Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky. Ak 
členský štát nepostupuje v súlade s
odporúčaním Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky, poskytne riadne 
podložené odôvodnenie.

5. K notifikácii je priložená záverečná 
hodnotiaca správa vnútroštátneho orgánu 
zodpovedného za notifikované subjekty, 
stanovisko spoločnej skupiny pre 
posudzovanie a záväzné odporúčanie 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky. Ak členský štát nesúhlasí s 
odporúčaním Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky, môže poskytnúť
riadne podložené tvrdenia pre svoje 
stanovisko, ktoré sa následne zverejní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ak členský štát alebo Komisia vznesú 
námietky v súlade s odsekom 7, účinnosť 
notifikácie sa pozastavuje. V tomto prípade 
Komisia predloží vec Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky do 15 
dní od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 
7. Po konzultácii so zúčastnenými stranami 
poskytne Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky svoje stanovisko, 
najneskôr do 28 dní po tom, ako jej vec 
bola predložená. Ak notifikujúci členský 
štát nesúhlasí so stanoviskom 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky, môže požiadať Komisiu, aby 
poskytla svoje stanovisko.

8. Ak členský štát alebo Komisia vznesú 
námietky v súlade s odsekom 7, účinnosť 
notifikácie sa okamžite pozastavuje. V 
tomto prípade Komisia predloží vec 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky do 15 dní od uplynutia lehoty 
uvedenej v odseku 7. Po konzultácii so 
zúčastnenými stranami poskytne 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky svoje stanovisko, najneskôr do 
28 dní po tom, ako jej vec bola predložená. 
Ak notifikujúci členský štát nesúhlasí so 
stanoviskom Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky, môže požiadať 
Komisiu, aby poskytla svoje stanovisko.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 219
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia sprístupňuje verejnosti zoznam 
orgánov notifikovaných v zmysle tohto 
nariadenia vrátane identifikačných čísiel, 
ktoré im boli pridelené, a činností, v 
súvislosti s ktorými boli notifikované. 
Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto 
zoznamu.

2. Komisia sprístupňuje verejnosti zoznam 
orgánov notifikovaných v zmysle tohto 
nariadenia vrátane identifikačných čísiel, 
ktoré im boli pridelené, činností, v 
súvislosti s ktorými boli notifikované a 
všetkých dokumentov pre postup 
notifikácie v súlade s článkom 31 ods. 5. 
Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto 
zoznamu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia sprístupňuje verejnosti zoznam 
orgánov notifikovaných v zmysle tohto 
nariadenia vrátane identifikačných čísiel, 
ktoré im boli pridelené, a činností, v 
súvislosti s ktorými boli notifikované. 
Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto 
zoznamu.

2. Komisia jednoducho sprístupňuje 
verejnosti zoznam orgánov notifikovaných 
v zmysle tohto nariadenia vrátane 
identifikačných čísiel, ktoré im boli 
pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými 
boli notifikované. Komisia zabezpečuje 
aktualizáciu tohto zoznamu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Notifikované subjekty bezodkladne 
informujú vnútroštátny orgán zodpovedný 
za notifikované subjekty o všetkých 
zmenách, najmä zmenách týkajúcich sa 
zamestnancov, zariadení, dcérskych 
spoločností alebo subdodávateľov, ktoré 
môžu mať vplyv na plnenie požiadaviek 
stanovených v prílohe VI alebo na ich 
schopnosť vykonávať činnosti 
posudzovania zhody týkajúce sa pomôcok, 
pre ktoré boli určené.

Notifikované subjekty bezodkladne, 
maximálne do 15 dní, informujú 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty o všetkých zmenách, 
najmä zmenách týkajúcich sa 
zamestnancov, zariadení, dcérskych 
spoločností alebo subdodávateľov, ktoré 
môžu mať vplyv na plnenie požiadaviek 
stanovených v prílohe VI alebo na ich 
schopnosť vykonávať činnosti 
posudzovania zhody týkajúce sa pomôcok, 
pre ktoré boli určené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Notifikované subjekty bezodkladne 
odpovedajú na žiadosti predložené 
orgánom ktoréhokoľvek členského štátu 
alebo Komisiou týkajúce sa posudzovania 
zhody, ktoré vykonali. Vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty 
členského štátu, v ktorom je orgán 
zriadený, realizuje žiadosti predložené 
orgánmi ktoréhokoľvek iného členského 
štátu alebo Komisiou, pokiaľ neexistuje
legitímny dôvod na to, aby tak nekonal, v 
takom prípade sa môžu obe strany poradiť
s Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky. Notifikovaný subjekt alebo ich
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty môže požiadať, aby 
sa so všetkými informáciami zaslanými 
orgánom iného členského štátu alebo 
Komisii zaobchádzalo ako s dôvernými.

2. Notifikované subjekty bezodkladne 
odpovedajú a najneskôr do 15 dní na 
žiadosti predložené orgánom 
ktoréhokoľvek členského štátu alebo 
Komisiou týkajúce sa posudzovania zhody, 
ktoré vykonali. Vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty 
členského štátu, v ktorom je orgán 
zriadený, realizuje žiadosti predložené 
orgánmi ktoréhokoľvek iného členského 
štátu alebo Komisiou. Ak existuje
legitímny dôvod na to, aby tak nekonal, 
notifikované subjekty vysvetlia tieto 
dôvody a poradia sa s Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky, ktorá 
následne vydá odporúčanie. Vnútroštátny 
orgán zodpovedný za notifikované 
subjekty splní odporúčanie Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty podávajú Komisii 
a ostatným členským štátom aspoň raz za 
rok správu o svojich monitorovacích 
činnostiach. V tejto správe je uvedený 
súhrn, ktorý sa verejne sprístupňuje.

5. Členské štáty podávajú Komisii 
a ostatným členským štátom aspoň raz za 
rok správu o svojich monitorovacích 
činnostiach. Táto správa sa verejne 
sprístupňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty zistí, že notifikovaný 
subjekt už nespĺňa požiadavky stanovené 
v prílohe VI alebo neplní svoje povinnosti, 
notifikujúci orgán pozastaví, obmedzí, 
alebo úplne či čiastočne stiahne
notifikáciu, podľa toho, do akej miery bolo 
neplnenie uvedených požiadaviek alebo 
povinností závažné. Pozastavenie nesmie 
prekročiť obdobie jedného roka a je 
možné ho raz predĺžiť na rovnaké 
obdobie. Ak notifikovaný subjekt ukončil 
svoju činnosť, vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty 
stiahne notifikáciu.

Ak vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty zistí, že notifikovaný 
subjekt už nespĺňa požiadavky stanovené 
v prílohe VI alebo neplní svoje povinnosti, 
notifikujúci orgán pozastaví, obmedzí, 
alebo úplne či čiastočne stiahne 
notifikáciu, podľa toho, do akej miery bolo 
neplnenie uvedených požiadaviek alebo 
povinností závažné. Pozastavenie sa 
uplatňuje dovtedy, kým Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky nevydá 
rozhodnutie o pozastavení, ktoré vydá na 
základe posúdenia stanovenej spoločnej 
skupiny pre posudzovanie v súlade s 
postupom uvedeným v článku 30 ods. 3 a 
4. Ak notifikovaný subjekt ukončil svoju 
činnosť, vnútroštátny orgán zodpovedný za 
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notifikované subjekty stiahne notifikáciu.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločná skupina pre posudzovanie a Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by 
mali efektívne monitorovať činnosť notifikovaných subjektov. Poskytnutím zodpovednosti 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke pomôcky za každoročné pozastavenie notifikovaného 
subjektu sa zvýši ich dohľad.

Pozmeňujúci návrh 225
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty bezodkladne 
informuje Komisiu a ostatné členské štáty 
o každom pozastavení, obmedzení či 
stiahnutí notifikácie.

Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty bezodkladne 
informuje Komisiu a najneskôr do 10 dní
ostatné členské štáty o každom 
pozastavení, obmedzení či stiahnutí 
notifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje, či 
dôvody, ktoré viedli k zmene v notifikácii, 
majú vplyv na certifikáty vydané 
notifikovaným subjektom, a do troch 
mesiacov po úradnom oznámení zmien v 
notifikácii predloží Komisii a ostatným 
členským štátom správu o svojich 

4. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje, či 
dôvody, ktoré viedli k zmene v notifikácii, 
majú vplyv na certifikáty vydané 
notifikovaným subjektom, a do troch 
mesiacov po úradnom oznámení zmien v 
notifikácii predloží Komisii a ostatným 
členským štátom správu o svojich 
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zisteniach. V prípade, že je potrebné zaistiť 
bezpečnosť pomôcok na trhu, daný orgán 
dá notifikovanému subjektu pokyn, aby 
v primeranej lehote, ktorú orgán stanoví, 
pozastavil platnosť všetkých certifikátov, 
ktoré boli vydané bez riadneho splnenia 
podmienok ich vydania, alebo aby takéto 
certifikáty stiahol. Ak notifikovaný subjekt 
nesplní tento pokyn v stanovenej lehote 
alebo ak ukončí svoju činnosť, samotný 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty pozastaví platnosť 
certifikátov, ktoré boli vydané bez 
riadneho splnenia podmienok ich vydania, 
alebo takéto certifikáty stiahne.

zisteniach. V prípade, že je potrebné zaistiť 
bezpečnosť pomôcok na trhu, daný orgán 
dá notifikovanému subjektu pokyn, aby 
v primeranej lehote, ktorú orgán stanoví, 
a najneskôr 30 dní po uverejnení správy
pozastavil platnosť všetkých certifikátov, 
ktoré boli vydané bez riadneho splnenia 
podmienok ich vydania, alebo aby takéto 
certifikáty stiahol. Ak notifikovaný subjekt 
nesplní tento pokyn v stanovenej lehote 
alebo ak ukončí svoju činnosť, samotný 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty pozastaví platnosť 
certifikátov, ktoré boli vydané bez 
riadneho splnenia podmienok ich vydania, 
alebo takéto certifikáty stiahne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Orgán alebo notifikovaný subjekt 
preberajúci úlohy notifikovaného subjektu, 
ktorého sa týka zmena notifikácie, o tom 
bezodkladne informuje Komisiu, ostatné 
členské štáty a ostatné notifikované 
subjekty.

Orgán alebo notifikovaný subjekt 
preberajúci úlohy notifikovaného subjektu, 
ktorého sa týka zmena notifikácie, o tom 
bezodkladne a najneskôr do 10 dní
informuje Komisiu, ostatné členské štáty a 
ostatné notifikované subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak Komisia zistí, že notifikovaný 
subjekt už nespĺňa požiadavky na jeho 
notifikáciu, náležitým spôsobom o tom 
informuje notifikujúci členský štát a 
požiada ho, aby prijal potrebné nápravné 
opatrenia vrátane pozastavenia, 
obmedzenia alebo stiahnutia notifikácie, ak 
je to potrebné.

3. Ak Komisia na základe konzultácie s 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky rozhodne, že notifikovaný 
subjekt už nespĺňa požiadavky na jeho 
notifikáciu, náležitým spôsobom o tom 
informuje notifikujúci členský štát a 
požiada ho, aby prijal potrebné nápravné 
opatrenia vrátane pozastavenia, 
obmedzenia alebo stiahnutia notifikácie, ak 
je to potrebné, v súlade s článkom 34 ods. 
2.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločná skupina pre posudzovanie a Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by 
mali efektívne monitorovať činnosť notifikovaných subjektov. Poskytnutím zodpovednosti 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke pomôcky za každoročné pozastavenie notifikovaného 
subjektu sa zvýši ich dohľad.

Pozmeňujúci návrh 229
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia zabezpečuje zavedenie 
primeranej koordinácie a spolupráce medzi 
notifikovanými subjektmi a ich realizáciu 
vo forme koordinačnej skupiny 
notifikovaných subjektov uvedenej 
v článku 39 nariadenia [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach].

Komisia na základe konzultácie s 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky zabezpečuje zavedenie 
primeranej koordinácie a spolupráce medzi 
notifikovanými subjektmi a ich realizáciu 
vo forme koordinačnej skupiny 
notifikovaných subjektov uvedenej 
v článku 39 nariadenia [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach].

Or. en
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Odôvodnenie

Koordinačná skupina by mala byť účinným fórom pre diskusiu a mala byť umožniť výmenu 
skúseností medzi notifikovanými subjektmi, ale aj medzi notifikovanými subjektmi a 
príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 230
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia zabezpečuje zavedenie 
primeranej koordinácie a spolupráce medzi 
notifikovanými subjektmi a ich realizáciu 
vo forme koordinačnej skupiny 
notifikovaných subjektov uvedenej 
v článku 39 nariadenia [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach].

Komisia zabezpečuje zavedenie primeranej 
koordinácie a spolupráce medzi 
notifikovanými subjektmi a ich realizáciu 
vo forme koordinačnej skupiny 
notifikovaných subjektov uvedenej 
v článku 39 nariadenia [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach]. 
Táto skupina sa pravidelne stretáva 
najmenej dvakrát ročne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina sa stretáva najmenej každých 
6 mesiacov

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina by mala byť účinným fórom pre diskusiu a mala by Komisii a 
príslušným orgánom umožniť kontrolu. Minimálna frekvencia ich stretnutí by sa mala 
vymedziť v texte.
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Pozmeňujúci návrh 232
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia alebo Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky môže požiadať o 
účasť ktorýkoľvek notifikovaný subjekt.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina by mala byť účinným fórom pre diskusiu a mala by Komisii a 
príslušným orgánom umožniť kontrolu. Malo by byť jasné, že na žiadosť Komisie alebo 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky je účasť povinná.

Pozmeňujúci návrh 233
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijímať opatrenia, 
ktorými stanoví modality fungovania 
koordinačnej skupiny notifikovaných 
subjektov uvedených v tomto článku. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 84 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina by mala byť účinným fórom pre diskusiu a mala byť umožniť výmenu 
skúseností medzi notifikovanými subjektmi, ale aj medzi notifikovanými subjektmi a 
príslušnými orgánmi. Spôsoby fungovania koordinačnej skupiny by sa mali ďalej rozvíjať 
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prostredníctvom vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 234
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 38 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poplatky Poplatky za činnosti vnútroštátnych 
orgánov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom sú 
orgány/subjekty zriadené/usadené, vyberá 
od žiadajúcich orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov 
poplatky. Uvedené poplatky pokrývajú v 
plnej miere alebo čiastočne náklady 
súvisiace s činnosťami, ktoré vykonávajú 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty v súlade s týmto 
nariadením.

1. Členský štát, v ktorom sú 
orgány/subjekty zriadené/usadené, vyberá 
od žiadajúcich orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov 
poplatky. Uvedené poplatky pokrývajú v 
plnej miere alebo čiastočne náklady 
súvisiace s činnosťami, ktoré vykonávajú 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty v súlade s týmto 
nariadením. Uvedené poplatky sú 
porovnateľné medzi členskými štátmi 
a ich výška sa uverejňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 85 s 
cieľom stanoviť štruktúru a úroveň 
poplatkov uvedených v odseku 1, pričom 
zohľadňuje ciele ochrany ľudského zdravia 
a bezpečnosti, podpory inovácie a 
nákladovej efektívnosti. Osobitná 
pozornosť sa venuje záujmom 
notifikovaných subjektov, ktoré dostali 
certifikát vydaný vnútroštátnym 
akreditačným orgánom, ako sa uvádza 
v článku 29 ods. 2, a notifikovaným 
subjektom, ktorými sú malé a stredné 
podniky, ako sa vymedzuje v odporúčaní 
Komisie 2003/361/ES.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 85 s 
cieľom stanoviť štruktúru a porovnateľnú
úroveň poplatkov uvedených v odseku 1, 
pričom zohľadňuje ciele ochrany ľudského 
zdravia a bezpečnosti, podpory inovácie,
nákladovej efektívnosti a potrebu vytvoriť 
rovnaké podmienky v členských štátoch. 
Osobitná pozornosť sa venuje záujmom 
notifikovaných subjektov, ktoré dostali 
certifikát vydaný vnútroštátnym 
akreditačným orgánom, ako sa uvádza 
v článku 29 ods. 2, a notifikovaným 
subjektom, ktorými sú malé a stredné 
podniky, ako sa vymedzuje v odporúčaní 
Komisie 2003/361/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 38a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 38a
Transparentnosť poplatkov vyberaných 

notifikovanými subjektmi za činnosti 
posudzovania zhody

1. Členské štáty prijmú nariadenia 
o štandardných poplatkoch pre 
notifikované subjekty.
2. Poplatky sú porovnateľné medzi 
členskými štátmi. Komisia poskytne 
usmernenia na uľahčenie 
porovnateľnosti týchto poplatkov do 24 
mesiacov od dátumu nadobudnutia 
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účinnosti tohto nariadenia.
3. Členské štáty postúpia zoznam svojich 
štandardných poplatkov Komisii.
4. Vnútroštátny orgán zabezpečí, že 
notifikované subjekty sprístupnia 
verejnosti zoznamy štandardných 
poplatkov za činnosti posudzovania zhody.
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