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Predlog spremembe 75
Françoise Grossetête
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi posebnih značilnosti tako in 
vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov, zlasti v zvezi z razvrščanjem 
v razred tveganja, postopki ugotavljanja 
skladnosti in kliničnimi dokazi, kot 
sektorja in vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov je treba sprejeti posebno 
zakonodajo, ki se razlikuje od zakonodaje 
o drugih medicinskih pripomočkih, 
obenem pa bi bilo treba uskladiti 
horizontalne vidike, skupne obema 
sektorja.

(5) Zaradi posebnih značilnosti tako in 
vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov, zlasti v zvezi z razvrščanjem 
v razred tveganja, postopki ugotavljanja 
skladnosti in kliničnimi dokazi, kot 
sektorja in vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov je treba sprejeti posebno 
zakonodajo, ki se razlikuje od zakonodaje 
o drugih medicinskih pripomočkih, 
obenem pa bi bilo treba uskladiti 
horizontalne vidike, skupne obema 
sektorja, ne da bi ogrozili potrebe po 
inovacijah v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 76
Milan Cabrnoch
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V primerih, ko proizvajalec izdelka ni 
zasnoval za uporabo v medicinske 
namene, se ne sme zahtevati certifikata za 
in vitro diagnostični medicinski 
pripomoček; prav tako izdelek ne sme biti 
dodatek k posameznemu in vitro 
diagnostičnemu medicinskemu 
pripomočku, če ga ni proizvajalec posebej 
zasnoval, da omogoči predvideno uporabo 
in vitro diagnostičnega medicinskega 
pripomočka ali da k njej pripomore.

Or. en
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Predlog spremembe 77
Margrete Auken
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, lahko 
Komisija za vsak primer posebej odloči, ali 
je izdelek zajet v opredelitvi in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
ali dodatka k in vitro diagnostičnemu 
medicinskemu pripomočku.

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah Komisije. Če je potrebno, lahko 
Komisija za vsak primer posebej odloči, ali 
je izdelek zajet v opredelitvi in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
ali dodatka k in vitro diagnostičnemu 
medicinskemu pripomočku.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba zagotoviti enotno izvajanje uredbe v različnih državah članicah.

Predlog spremembe 78
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, 
lahko Komisija za vsak primer posebej 
odloči, ali je izdelek zajet v opredelitvi in 
vitro diagnostičnega medicinskega 
pripomočka ali dodatka k in vitro 
diagnostičnemu medicinskemu 
pripomočku.

(8) Da bi zagotovila skladno razvrstitev v 
vseh državah članicah, bi morala biti
odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek oziroma 
skupina izdelkov spada v področje uporabe 
te uredbe in ali je zajet v opredelitvi in 
vitro diagnostičnega medicinskega 
pripomočka ali dodatka k in vitro 
diagnostičnemu medicinskemu 
pripomočku, v rokah Komisije.

Or. en
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Predlog spremembe 79
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V skladu s pogoji in pravili iz člena 
78a Uredbe (EU) [sklicevanje na 
prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih] bi bilo treba ustanoviti 
multidisciplinarni svetovalni odbor 
strokovnjakov ter predstavnikov 
interesnih skupin in organizacij civilne 
družbe, da bi Komisiji, Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke in 
državam članicam zagotavljal znanstveno 
svetovanje o vprašanjih in vitro 
diagnostične medicinske tehnologije, 
razvrstitve in po potrebi drugih vidikih 
izvajanja te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 80
Alda Sousa
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev najvišje ravni varovanja 
zdravja bi bilo treba razjasniti in okrepiti 
pravila, ki veljajo za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke, vključno z 
meritvami in analizo rezultatov navedenih 
pripomočkov, ki so izdelani in se 
uporabljajo samo v eni zdravstveni 
ustanovi.

(9) Za zagotovitev najvišje ravni varovanja 
zdravja bi bilo treba razjasniti in okrepiti 
pravila, ki veljajo za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke, ki so izdelani in 
se uporabljajo samo na eni lokaciji.

Or. en

Obrazložitev

Izraz zdravstvena ustanova je črtan, saj uredba za te ustanove ne bo veljala, kar pomeni, da 
so predmet uvodne izjave dejansko komercialni laboratoriji, ki pa bodo spadali v področje 
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uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 81
Alda Sousa
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ob upoštevanju načela subsidiarnosti 
pripomočki, ki se proizvajajo v 
laboratorijih zdravstvenih ustanov za 
uporabo v tem okolju in niso predmet 
trgovinskega poslovanja, ne spadajo v 
področje uporabe te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 82
Esther de Lange
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Izjemno pomembno je, da pacienti 
prejmejo jasne informacije v primerih 
resnih zapletov z medicinskimi 
pripomočki. Zato države članice svojim 
državljanom ne smejo dajati spornih 
nasvetov glede ukrepov, ki jih je treba 
izvesti v primeru resnih zapletov, da bi 
preprečili dajanje različnih informacij 
pacientom v različnih državah članicah, 
kar bi lahko privedlo do zmedenosti med 
pacienti. 

Or. en

Predlog spremembe 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V primeru nujnih ali nerešenih 
medicinskih potreb pacientov, kot so 
nastajajoči patogeni in redke bolezni, bi 
morala imeti ena zdravstvena ustanova 
možnost interno proizvesti, spremeniti in 
uporabiti pripomočke in tako v 
nekomercialnem in prilagodljivem okviru 
zadovoljiti razpoložljiv pripomoček z 
oznako CE.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog odpravlja možnost, da zdravstvene institucije proizvedejo ali prilagodijo 
pripomočke razreda D. Obstajajo potrebe pacientov, za katere ne obstajajo komercialno 
razpoložljivi in vitro diagnostični pripomočki, kot so diagnoze zelo redkih bolezni ali 
prepoznavanje nastajajočih patogenov. Zdravstvene ustanove imajo bistveno vlogo pri 
varovanju javnega zdravja z interno proizvodnjo teh pripomočkov. Namen teh predlogov 
sprememb je ohraniti to funkcijo javnega zdravja, ob tem pa zagotoviti, da je varnost 
pacientov na prvem mestu.

Predlog spremembe 84
Alda Sousa
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Pripomočki, ki so proizvedeni v 
laboratorijih, ki niso del zdravstvenih 
ustanov, in so dani v uporabo, ne da bi se 
tržili, spadajo v to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Sledljivost in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov na podlagi 
sistema enotne identifikacije pripomočka 
(EIP), ki temelji na mednarodnih 
smernicah, bi morala zaradi izboljšanega 
poročanja o zapletih, usmerjenih 
varnostnih popravljalnih ukrepov in 
boljšega nadzora s strani pristojnih organov 
bistveno povečati njihovo varnost po 
dajanju na trg. Prispevati bi morala tudi k 
zmanjšanju zdravstvenih napak ter boju 
proti ponarejenim pripomočkom. Uporaba 
tega sistema bi morala izboljšati tudi 
nakupno politiko in sistem upravljanja 
zalog bolnišnic.

(27) Sledljivost in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov na podlagi 
sistema enotne identifikacije pripomočka 
(EIP), ki temelji na mednarodnih 
smernicah, bi morala zaradi izboljšanega 
poročanja o zapletih, usmerjenih 
varnostnih popravljalnih ukrepov in 
boljšega nadzora s strani pristojnih organov 
bistveno povečati njihovo varnost po 
dajanju na trg. Prispevati bi morala tudi k 
zmanjšanju zdravstvenih napak ter boju 
proti ponarejenim pripomočkom. Uporaba 
tega sistema bi morala izboljšati tudi 
nakupno politiko in sistem upravljanja 
zalog bolnišnic, lekarn in prometa z 
zdravili na debelo. Sistem EIP bi moral 
biti kompatibilen s preostalimi sistemi, ki 
se že nahajajo na trgu.

Or. de

Predlog spremembe 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Sledljivost in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov na podlagi 
sistema enotne identifikacije pripomočka 
(EIP), ki temelji na mednarodnih 
smernicah, bi morala zaradi izboljšanega 
poročanja o zapletih, usmerjenih 
varnostnih popravljalnih ukrepov in 
boljšega nadzora s strani pristojnih organov 
bistveno povečati njihovo varnost po 
dajanju na trg. Prispevati bi morala tudi k 
zmanjšanju zdravstvenih napak ter boju 
proti ponarejenim pripomočkom. Uporaba 

(27) Sledljivost in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov na podlagi 
sistema enotne identifikacije pripomočka 
(EIP), ki temelji na mednarodnih 
smernicah, bi morala zaradi izboljšanega 
poročanja o zapletih, usmerjenih 
varnostnih popravljalnih ukrepov in 
boljšega nadzora s strani pristojnih organov 
bistveno povečati njihovo varnost po 
dajanju na trg. Prispevati bi morala tudi k 
zmanjšanju zdravstvenih napak ter boju 
proti ponarejenim pripomočkom. Uporaba 
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tega sistema bi morala izboljšati tudi 
nakupno politiko in sistem upravljanja 
zalog bolnišnic.

tega sistema bi morala izboljšati tudi 
nakupno politiko in sistem upravljanja 
zalog bolnišnic, trgovcev na debelo in 
farmacevtov ter biti skladna z drugimi 
sistemi preverjanja, ki so že vzpostavljeni
v teh okoljih.

Or. en

Obrazložitev

Najverjetneje se bo v skladu z direktivo o ponarejenih zdravilih uvedel elektronski sistem 
preverjanja avtentičnosti zdravil. Pomembno je, da so sistemi za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke in zdravila združljivi, saj bi se v nasprotnem primeru akterji v 
dobavni verigi, ki se ukvarjajo z obema vrstama proizvodov, spoprijemali s precejšnjim in 
morda neobvladljivim bremenom.

Predlog spremembe 87
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Preglednost in boljše informacije so
bistvenega pomena, da lahko pacienti in 
zdravstveni delavci sprejmejo ozaveščene 
odločitve, zagotavljajo trdno podlago za 
sprejemanje regulativnih odločitev in 
krepijo zaupanje v regulativni sistem.

(28) Preglednost in ustrezen dostop do 
informacij, primerno predstavljenih za 
predvidenega uporabnika, sta bistvenega 
pomena, da lahko pacienti in zdravstveni 
delavci sprejmejo ozaveščene odločitve, 
zagotavljajo trdno podlago za sprejemanje 
regulativnih odločitev in krepijo zaupanje v 
regulativni sistem.

Or. en

Predlog spremembe 88
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Eden od ključnih vidikov je 
vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke, 

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

ki bi morala združevati različne 
elektronske sisteme s sistemom enotne 
identifikacije pripomočkov kot njenim 
sestavni delom, za zbiranje in obdelavo 
informacij o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih na trgu, zadevnih 
gospodarskih subjektih, dovoljenjih za 
promet, certifikatih, intervencijskih in 
drugih študijah klinične učinkovitosti, ki 
vključujejo tveganja za udeležence študije, 
vigilanci in nadzoru trga. Namen 
podatkovne zbirke je povečati splošno 
preglednost prek boljšega dostopa do 
informacij za javnost in zdravstvene 
delavce ter racionalizirati in olajšati pretok 
informacij med gospodarskimi subjekti, 
agencijo, priglašenimi organi ali sponzorji 
in državami članicami, med državami 
članicami ter med njimi in Komisijo, da bi 
se izognili podvajanju zahtev za poročanje 
in izboljšali usklajevanje med državami 
članicami. Ker se v okviru notranjega trga 
to lahko učinkovito zagotovi samo na ravni 
Unije, bi morala Komisija še naprej 
razvijati in upravljati evropsko banko 
podatkov za medicinske pripomočke 
(Eudamed) z nadaljnjim razvojem banke 
podatkov, ki je bila ustanovljena s Sklepom 
Komisije 2010/227/EU z dne 
19. aprila 2010 o evropski banki podatkov 
za medicinske pripomočke.

Or. en

Predlog spremembe 89
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Informacije o pripomočkih na trgu, 
zadevnih gospodarskih subjektih in 
certifikatih, zbrane v elektronskih sistemih 
te banke podatkov, bi morale javnosti 
omogočati, da je ustrezno obveščena o 

(30) Informacije o pripomočkih na trgu, 
zadevnih gospodarskih subjektih in 
certifikatih, zbrane v elektronskih sistemih 
te banke podatkov, bi morale javnosti 
omogočati, da je ustrezno obveščena o 
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pripomočkih na trgu Unije. Elektronski 
sistem za študije klinične učinkovitosti bi 
moral služiti kot orodje za sodelovanje 
med državami članicami in sponzorjem 
omogočati, da prostovoljno vložijo enotno 
vlogo za več držav članic in da v tem 
primeru poročajo o resnih neželenih 
dogodkih. Elektronski sistem za vigilanco 
bi moral omogočati proizvajalcem, da 
poročajo o resnih zapletih in drugih 
dogodkih, o katerih je treba poročati, in bi 
moral podpirati usklajevanje ocene teh 
dogodkov s strani pristojnih nacionalnih 
organov. Elektronski sistem za nadzor trga 
bi moral biti sredstvo za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi.

pripomočkih na trgu Unije. Elektronski 
sistem za študije klinične učinkovitosti bi 
moral služiti kot orodje za sodelovanje 
med državami članicami in sponzorjem 
omogočati, da prostovoljno vložijo enotno 
vlogo za več držav članic in da v tem 
primeru poročajo o resnih neželenih 
dogodkih. Elektronski sistem za vigilanco 
bi moral omogočati proizvajalcem, da 
poročajo o resnih zapletih in drugih 
dogodkih, o katerih je treba poročati, in bi 
moral podpirati usklajevanje ocene teh 
dogodkov s strani pristojnih nacionalnih 
organov. Elektronski sistem za nadzor trga 
bi moral biti sredstvo za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi. 
Zdravstvenim delavcem in javnosti je 
treba zagotoviti redni pregled nad 
informacijami o vigilanci in nadzoru trga.

Or. en

Obrazložitev

Zdravstvenim delavcem in javnosti bo koristil pregled nad informacijami o vigilanci in 
nadzoru trga. Ker bo treba s temi informacijami previdno ravnati, je koordinacijska skupina 
za medicinske pripomočke ustrezen forum za zagotavljanje teh informacij evropski banki 
podatkov.

Predlog spremembe 90
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Informacije o pripomočkih na trgu, 
zadevnih gospodarskih subjektih in 
certifikatih, zbrane v elektronskih sistemih 
te banke podatkov, bi morale javnosti 
omogočati, da je ustrezno obveščena o 
pripomočkih na trgu Unije. Elektronski 
sistem za študije klinične učinkovitosti bi 
moral služiti kot orodje za sodelovanje 
med državami članicami in sponzorjem 
omogočati, da prostovoljno vložijo enotno 

(30) Informacije o pripomočkih na trgu, 
zadevnih gospodarskih subjektih in 
certifikatih, zbrane v elektronskih sistemih 
te banke podatkov, bi morale javnosti in 
zdravstvenim delavcem omogočati, da so
ustrezno obveščeni o pripomočkih na trgu 
Unije. Nujne so ustrezne ravni dostopa za 
javnost in zdravstvene delavce do tistih 
delov elektronskih sistemov te banke 
podatkov, ki zagotavljajo bistvene 
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vlogo za več držav članic in da v tem 
primeru poročajo o resnih neželenih 
dogodkih. Elektronski sistem za vigilanco 
bi moral omogočati proizvajalcem, da 
poročajo o resnih zapletih in drugih 
dogodkih, o katerih je treba poročati, in bi 
moral podpirati usklajevanje ocene teh 
dogodkov s strani pristojnih nacionalnih 
organov. Elektronski sistem za nadzor trga 
bi moral biti sredstvo za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi.

informacije o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih, ki lahko 
predstavljajo tveganje za javno zdravje in 
varnost. Kadar je tak dostop omejen, bi 
morala obstajati možnost, da se obstoječe 
informacije za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke razkrijejo na 
podlagi utemeljene zahteve, razen če je 
omejitev dostopa utemeljena zaradi 
zaupnosti. Elektronski sistem za študije 
klinične učinkovitosti bi moral služiti kot 
orodje za sodelovanje med državami 
članicami in sponzorjem omogočati, da 
prostovoljno vložijo enotno vlogo za več 
držav članic in da v tem primeru poročajo 
o resnih neželenih dogodkih. Elektronski 
sistem za vigilanco bi moral omogočati 
proizvajalcem, da poročajo o resnih 
zapletih in drugih dogodkih, o katerih je 
treba poročati, in bi moral podpirati 
usklajevanje ocene teh dogodkov s strani 
pristojnih nacionalnih organov. Elektronski 
sistem za nadzor trga bi moral biti sredstvo 
za izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi.

Or. en

Predlog spremembe 91
Alda Sousa
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(32) Za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke razredov C in D bi morali 
proizvajalci v dokumentu, ki bi moral biti 
na voljo javnosti, povzeti glavne vidike 
varnosti in učinkovitosti pripomočka ter 
rezultate kliničnega ocenjevanja.

Or. en
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Obrazložitev

Uvodna izjava je tako v skladu s členom 24.

Predlog spremembe 92
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(32) Za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke z najvišjo stopnjo tveganja bi 
morali proizvajalci nacionalnemu organu 
ali agenciji, kar je ustrezno, ki je 
vključen(-a) v postopek za izdajo 
dovoljenja za promet, zagotoviti popolno 
poročilo o varnosti in kliničnih vidikih 
učinkovitosti danega pripomočka.
Povzetek tega poročila bi moral biti na 
voljo javnosti prek evropske banke 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 93
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Organe bi bilo treba dovolj zgodaj 
obvestiti o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih z najvišjo 
stopnjo tveganja, za katere je potreben 
postopek ugotavljanja skladnosti, in jim iz 
znanstveno utemeljenih razlogov 
omogočiti, da pregledajo predhodne ocene 
priglašenih organov, zlasti glede 
pripomočkov, za katere ni skupnih 
tehničnih specifikacij, novih pripomočkov 
ali pripomočkov, pri katerih se uporablja 
nova tehnologija, pripomočkov, ki spadajo 

črtano



PE510.740v01-00 14/93 AM\935941SL.doc

SL

v kategorijo pripomočkov z višjim številom 
resnih zapletov, ali pripomočkov, za 
katere so bile kljub veliki stopnji 
podobnosti ugotovljene bistvene razlike v 
ocenah skladnosti med različnimi 
priglašenimi organi. Postopek, predviden 
s to uredbo, proizvajalcem ne preprečuje, 
da bi pristojni organ pred vložitvijo vloge 
prostovoljno obvestili o svojem namenu, 
da bodo vložili vlogo za ugotavljanje 
skladnosti in vitro diagnostičnega 
medicinskega pripomočka z najvišjo 
stopnjo tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 94
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Organe bi bilo treba dovolj zgodaj 
obvestiti o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih z najvišjo 
stopnjo tveganja, za katere je potreben 
postopek ugotavljanja skladnosti, in jim iz 
znanstveno utemeljenih razlogov 
omogočiti, da pregledajo predhodne ocene 
priglašenih organov, zlasti glede 
pripomočkov, za katere ni skupnih 
tehničnih specifikacij, novih pripomočkov 
ali pripomočkov, pri katerih se uporablja 
nova tehnologija, pripomočkov, ki spadajo 
v kategorijo pripomočkov z višjim 
številom resnih zapletov, ali pripomočkov, 
za katere so bile kljub veliki stopnji 
podobnosti ugotovljene bistvene razlike v 
ocenah skladnosti med različnimi 
priglašenimi organi. Postopek, predviden s 
to uredbo, proizvajalcem ne preprečuje, da 
bi pristojni organ pred vložitvijo vloge 
prostovoljno obvestili o svojem namenu, 
da bodo vložili vlogo za ugotavljanje 

(35) Ustrezne organe na nacionalni ravni 
in ravni Unije bi bilo treba dovolj zgodaj
obvestiti o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih z najvišjo 
stopnjo tveganja, za katere je potreben 
postopek ugotavljanja skladnosti, in jim iz 
znanstveno utemeljenih razlogov 
omogočiti, da pregledajo predhodne ocene 
priglašenih organov, zlasti glede 
pripomočkov, za katere ni skupnih 
tehničnih specifikacij, novih pripomočkov 
ali pripomočkov, pri katerih se uporablja 
nova tehnologija, pripomočkov, ki spadajo 
v kategorijo pripomočkov z višjim 
številom resnih zapletov, ali pripomočkov, 
za katere so bile kljub veliki stopnji 
podobnosti ugotovljene bistvene razlike v 
ocenah skladnosti med različnimi 
priglašenimi organi. Postopek, predviden s 
to uredbo, proizvajalcem ne preprečuje, da 
bi pristojni organ pred vložitvijo vloge 
prostovoljno obvestili o svojem namenu, 
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skladnosti in vitro diagnostičnega 
medicinskega pripomočka z najvišjo 
stopnjo tveganja.

da bodo vložili vlogo za ugotavljanje 
skladnosti in vitro diagnostičnega 
medicinskega pripomočka z najvišjo 
stopnjo tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Razjasniti je treba, na katere organe so nanaša uvodna izjava.

Predlog spremembe 95
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Organe bi bilo treba dovolj zgodaj 
obvestiti o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih z najvišjo 
stopnjo tveganja, za katere je potreben 
postopek ugotavljanja skladnosti, in jim iz 
znanstveno utemeljenih razlogov 
omogočiti, da pregledajo predhodne ocene 
priglašenih organov, zlasti glede 
pripomočkov, za katere ni skupnih 
tehničnih specifikacij, novih pripomočkov 
ali pripomočkov, pri katerih se uporablja 
nova tehnologija, pripomočkov, ki spadajo 
v kategorijo pripomočkov z višjim 
številom resnih zapletov, ali pripomočkov, 
za katere so bile kljub veliki stopnji 
podobnosti ugotovljene bistvene razlike v 
ocenah skladnosti med različnimi 
priglašenimi organi. Postopek, predviden s 
to uredbo, proizvajalcem ne preprečuje, da 
bi pristojni organ pred vložitvijo vloge 
prostovoljno obvestili o svojem namenu, 
da bodo vložili vlogo za ugotavljanje 
skladnosti in vitro diagnostičnega 
medicinskega pripomočka z najvišjo 
stopnjo tveganja.

(35) Organe bi bilo treba dovolj zgodaj 
obvestiti o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih z najvišjo 
stopnjo tveganja, za katere je potreben 
postopek ugotavljanja skladnosti, in jim iz 
znanstveno utemeljenih razlogov 
omogočiti, da pregledajo predhodne ocene 
priglašenih organov, zlasti glede 
pripomočkov, za katere ni skupnih 
tehničnih specifikacij, novih pripomočkov 
ali pripomočkov, pri katerih se uporablja 
nova tehnologija, pripomočkov, ki spadajo 
v kategorijo pripomočkov z višjim 
številom resnih zapletov, ali pripomočkov, 
za katere so bile kljub veliki stopnji 
podobnosti ugotovljene bistvene razlike v 
ocenah skladnosti med različnimi 
priglašenimi organi. Postopek, predviden s 
to uredbo, proizvajalcem ne preprečuje, da 
bi pristojni organ pred vložitvijo vloge 
prostovoljno obvestili o svojem namenu, 
da bodo vložili vlogo za ugotavljanje 
skladnosti in vitro diagnostičnega 
medicinskega pripomočka z najvišjo 
stopnjo tveganja. Za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke z najvišjo stopnjo 
tveganja razreda D se uvede postopek za 
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pridobitev dovoljenja za promet.

Or. en

Predlog spremembe 96
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Postopek ugotavljanj skladnosti ne 
bi smel veljati za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke razreda D. Uvesti 
bi bilo treba hiter centralizirani postopek 
pridobitve dovoljenja za promet za 
inovativne pripomočke razreda D. Za vse 
druge pripomočke razreda D bi bilo treba 
uvesti hiter decentralizirani postopek 
pridobitve dovoljenja za promet, 
proizvajalcem te vrste pripomočkov pa bi 
bilo treba dati možnost, da raje uporabijo 
centralizirani postopek.

Or. en

Predlog spremembe 97
Margrete Auken
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Zaradi nizke stopnje tveganja za 
paciente, povezane z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki 
razreda A, bi moral biti postopek 
ugotavljanja skladnosti praviloma v 
izključni pristojnosti proizvajalcev. Za in 
vitro diagnostične medicinske pripomočke 
razredov B, C in D bi moral biti v ustrezni 
meri obvezno vključen priglašeni organ.

(38) Zaradi nizke stopnje tveganja za 
paciente, povezane z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki 
razreda A, bi moral biti postopek 
ugotavljanja skladnosti praviloma v 
izključni pristojnosti proizvajalcev. Za in 
vitro diagnostične medicinske pripomočke 
razredov B in C bi moral biti v ustrezni 
meri obvezno vključen priglašeni organ. 
Za pripomočke razreda D je postopek za 
pridobitev dovoljenja za promet obvezen.
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Or. en

Predlog spremembe 98
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Zaradi nizke stopnje tveganja za 
paciente, povezane z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki 
razreda A, bi moral biti postopek 
ugotavljanja skladnosti praviloma v 
izključni pristojnosti proizvajalcev. Za in 
vitro diagnostične medicinske pripomočke 
razredov B, C in D bi moral biti v ustrezni 
meri obvezno vključen priglašeni organ.

(38) Zaradi nizke stopnje tveganja za 
paciente, povezane z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki 
razreda A, bi moral biti postopek 
ugotavljanja skladnosti praviloma v 
izključni pristojnosti proizvajalcev. Za in
vitro diagnostične medicinske pripomočke 
razredov B in C bi moral biti v ustrezni 
meri obvezno vključen priglašeni organ. 
Za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke iz razreda D bi moralo biti 
obvezno sodelovanje agencije ali držav 
članic.

Or. en

Predlog spremembe 99
Margrete Auken
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42 a) Da bi zagotovili splošno tržno 
varnost, ima vsaka fizična ali pravna 
oseba pravico, da v dobri veri objavi ali 
razširi informacije o dejstvu, nekaterih 
podatkih ali ukrepu takoj, ko 
pomanjkanje znanja o temu dejstvu, 
podatkih ali ukrepu predstavlja grožnjo 
zdravju ali okolju.

Or. en
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Obrazložitev

Uvodna izjava je namenjena zaščiti prijaviteljev nepravilnosti.

Predlog spremembe 100
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) Intervencijska študija klinične 
učinkovitosti ali kakršne koli druge 
študije klinične učinkovitosti bi se morale 
začeti šele po pozitivni oceni neodvisnega 
odbora za etiko. Države članice bi morale 
sprejeti potrebne ukrepe za ustanovitev 
odborov za etiko, kjer ti ne obstajajo.

Or. en

Predlog spremembe 101
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Sponzorji intervencijskih in drugih 
študij klinične učinkovitosti, ki vključujejo 
tveganja za udeležence študij in ki se 
izvajajo v več kot eni državi članici, bi 
morali imeti za zmanjšanje upravnega 
bremena možnost vložitve enotne vloge. 
Da bi se omogočila skupna uporaba virov 
in zagotovila doslednost pri oceni 
zdravstvenih in varnostnih vidikov 
pripomočka za ocenjevanje učinkovitosti 
ter znanstvenega načrta študije klinične 
učinkovitosti, ki se izvaja v več kot eni 
državi članici, bi morala taka enotna vloga 
olajšati usklajevanje med državami 
članicami pod vodstvom države članice 
koordinatorke. Usklajena ocena ne bi 

(45) Sponzorji intervencijskih in drugih 
študij klinične učinkovitosti, ki vključujejo 
tveganja za udeležence študij in ki se 
izvajajo v več kot eni državi članici, bi 
morali imeti za zmanjšanje upravnega 
bremena možnost vložitve enotne vloge. 
Da bi se omogočila skupna uporaba virov 
in zagotovila doslednost pri oceni 
zdravstvenih in varnostnih vidikov 
pripomočka za ocenjevanje učinkovitosti 
ter znanstvenega načrta študije klinične 
učinkovitosti, ki se izvaja v več kot eni 
državi članici, bi morala taka enotna vloga 
olajšati usklajevanje med državami 
članicami pod vodstvom države članice 
koordinatorke. Vsaka država članica bi 
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smela vključevati ocene značilnih 
nacionalnih, lokalnih in etičnih vidikov 
študije klinične učinkovitosti, vključno s 
prostovoljno privolitvijo po poučitvi.
Vsaka država članica bi morala ohraniti 
končno odgovornost za odločitev, ali se 
študija klinične učinkovitosti lahko izvede 
na njenem ozemlju.

morala ohraniti končno odgovornost za 
odločitev, ali se študija klinične 
učinkovitosti lahko izvede na njenem 
ozemlju.

Or. en

Predlog spremembe 102
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Postopki vigilance iz poglavja VII bodo pravilno delovali le, če bodo imeli zdravstveni delavci 
občutek, da lahko prijavijo zaplete brez strahu pred kaznijo. V nekaterih primerih bi lahko 
bila potreba zaščita anonimnih prijaviteljev, da bi zagotovili popolno in iskreno prijavo 
zapletov.

Predlog spremembe 103
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 49
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(49) Države članice bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe za večjo ozaveščenost 
zdravstvenih delavcev, uporabnikov in 
pacientov o pomenu sporočanja sumov na 
resne zaplete. Zdravstveni delavci in 
pacienti bi morali imeti možnost, da 
sporočajo sume na resne zaplete na 
nacionalni ravni v harmonizirani obliki. Da 
bi se zmanjšala verjetnost ponovitve takih 
zapletov, bi morali pristojni nacionalni 
organi proizvajalce obvestiti in posredovati 
to informacijo prek ustreznega 
elektronskega sistema v evropski banki 
podatkov, ko potrdijo pojav resnega 
zapleta, da se zmanjša verjetnost ponovitve 
takih zapletov.

Or. en

Predlog spremembe 104
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Države članice zaračunavajo takse za 
imenovanje in spremljanje priglašenih 
organov in tako zagotavljajo trajnost 
njihovega spremljanja ter vzpostavljajo 
enake pogoje za priglašene organe.

(53) Države članice zaračunavajo takse za 
imenovanje in spremljanje priglašenih 
organov in tako zagotavljajo trajnost 
njihovega spremljanja ter vzpostavljajo 
enake pogoje za priglašene organe. Te 
takse bi morale biti primerljive med 
državami članicami in javno objavljene.

Or. en

Predlog spremembe 105
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 54
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Medtem ko ta uredba ne bi smela 
posegati v pravico držav članic, da 
zaračunavajo takse za dejavnosti na 
nacionalni ravni, bi morale države članice 
za zagotavljanje preglednosti Komisijo in 
druge države članice obvestiti, preden 
sprejmejo odločitev o višini in strukturi 
taks.

(54) Medtem ko ta uredba ne bi smela 
posegati v pravico držav članic, da 
zaračunavajo takse za dejavnosti na 
nacionalni ravni, bi morale države članice 
za zagotavljanje preglednosti Komisijo in 
druge države članice obvestiti, preden 
sprejmejo odločitev o primerljivi višini in 
strukturi taks.

Or. en

Predlog spremembe 106
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54a) Države članice bi morale sprejeti 
predpise o standardnih taksah za 
priglašene organe, ki bi morale biti 
primerljive med državami članicami. 
Komisija bi morala zagotoviti smernice, ki 
bi omogočile primerljivost teh taks. 
Države članice bi morale posredovati svoj 
seznam standardnih taks Komisiji in 
zagotoviti, da priglašeni organi, 
registrirani na njihovem ozemlju, javno 
objavijo sezname standardnih taks za 
svoje postopke ugotavljanja skladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 107
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) V skladu s pogoji in pravili iz člena 78 (55) V skladu s pogoji in pravili iz člena 78 
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Uredbe (EU) [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o medicinskih pripomočkih] o 
medicinskih pripomočkih bi bilo treba 
ustanoviti strokovni odbor, tj.
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke, sestavljeno iz članov, ki jih 
imenujejo države članice na podlagi 
njihove vloge in izkušenj na področju 
medicinskih pripomočkov ter in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ki 
bo izpolnjevala naloge iz te uredbe in 
Uredbe (EU) [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o medicinskih pripomočkih] o 
medicinskih pripomočkih, svetovala 
Komisiji ter pomagala Komisiji in državam 
članicam pri zagotavljanju usklajenega 
izvajanja te uredbe.

Uredbe (EU) [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o medicinskih pripomočkih] o 
medicinskih pripomočkih bi bilo treba 
ustanoviti Koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke, sestavljeno iz 
članov, ki jih imenujejo države članice na 
podlagi njihove vloge in izkušenj na 
področju medicinskih pripomočkov ter in 
vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov, ki bo izpolnjevala naloge iz 
te uredbe in Uredbe (EU) [sklicevanje na 
prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih] o medicinskih pripomočkih, 
svetovala Komisiji ter pomagala Komisiji 
in državam članicam pri zagotavljanju 
usklajenega izvajanja te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 108
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) V skladu s pogoji in pravili iz člena 78 
Uredbe (EU) [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o medicinskih pripomočkih] o 
medicinskih pripomočkih bi bilo treba 
ustanoviti strokovni odbor, tj. 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke, sestavljeno iz članov, ki jih 
imenujejo države članice na podlagi 
njihove vloge in izkušenj na področju 
medicinskih pripomočkov ter in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ki 
bo izpolnjevala naloge iz te uredbe in 
Uredbe (EU) [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o medicinskih pripomočkih] o 
medicinskih pripomočkih, svetovala 
Komisiji ter pomagala Komisiji in državam 
članicam pri zagotavljanju usklajenega 

(55) V skladu s pogoji in pravili iz člena 78 
Uredbe (EU) [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o medicinskih pripomočkih] o 
medicinskih pripomočkih bi bilo treba 
ustanoviti strokovni odbor, tj. 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke, sestavljeno iz članov, ki jih 
imenujejo države članice na podlagi 
njihove vloge in izkušenj na področju 
medicinskih pripomočkov ter in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ki 
bo izpolnjevala naloge iz te uredbe in 
Uredbe (EU) [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o medicinskih pripomočkih] o 
medicinskih pripomočkih, svetovala 
Komisiji ter pomagala Komisiji in državam 
članicam pri zagotavljanju usklajenega 
izvajanja te uredbe. Zato člani te skupine 
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izvajanja te uredbe. pred prevzemom svojih nalog podajo 
izjavo o zavezi in izjavo o interesih, iz 
katerih je razvidno, da ne obstajajo 
interesi, za katere bi se lahko štelo, da 
vplivajo na njihovo neodvisnost, ne 
neposredni ali posredni interesi, ki bi 
lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te 
izjave preveri Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 109
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Za zagotovitev nemotenega prehoda 
na registracijo in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, ustreznih 
gospodarskih subjektov in certifikatov bi 
morala obveznost za vnos ustreznih 
informacij v elektronske sisteme, ki bodo 
na ravni Unije vzpostavljeni na podlagi te 
uredbe, veljati šele 18 mesecev po datumu 
začetka uporabe te uredbe. V tem 
prehodnem obdobju bi se morali še naprej 
uporabljati člen 10 ter točki (a) in (b) 
člena 12(1) Direktive 98/79/ES. Za 
preprečitev podvajanja registracij pa bi 
moralo za gospodarske subjekte in 
priglašene organe, ki se registrirajo v 
ustreznih elektronskih sistemih, določenih 
na ravni Unije, veljati, da izpolnjujejo 
zahteve v zvezi z registracijo, ki so jih v 
skladu z navedenimi določbami Direktive 
sprejele države članice.

(65) Za zagotovitev nemotenega prehoda 
na registracijo in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, ustreznih 
gospodarskih subjektov in certifikatov bi 
morala obveznost za vnos ustreznih 
informacij v elektronske sisteme, ki bodo 
na ravni Unije vzpostavljeni na podlagi te 
uredbe, veljati 12 mesecev po datumu 
začetka uporabe te uredbe. V tem 
prehodnem obdobju bi se morali še naprej 
uporabljati člen 10 ter točki (a) in (b) 
člena 12(1) Direktive 98/79/ES. Za 
preprečitev podvajanja registracij pa bi 
moralo za gospodarske subjekte in 
priglašene organe, ki se registrirajo v 
ustreznih elektronskih sistemih, določenih 
na ravni Unije, veljati, da izpolnjujejo 
zahteve v zvezi z registracijo, ki so jih v 
skladu z navedenimi določbami Direktive 
sprejele države članice.

Or. en

Obrazložitev

Elektronski sistem ima bistveno vlogo v tej uredbi in mora biti uveden in postati v celoti 
učinkovit po 12 mesecih.
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Predlog spremembe 110
Margrete Auken
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ta uredba ne vpliva na nacionalno 
zakonodajo, ki zahteva, da se lahko 
nekateri pripomočki izdajajo le na 
zdravniški recept.

6. Ta uredba ne vpliva na nacionalno 
zakonodajo, ki zahteva, da se lahko 
nekateri pripomočki izdajajo le na 
zdravniški recept. Neposredno oglaševanje 
pripomočkov, ki so v tej uredbi opredeljeni 
kot pripomočki, ki se izdajajo le na recept, 
potrošnikom je nezakonito. 
Naslednji pripomočki se lahko izdajajo le 
na zdravniški recept:
1) pripomočki razreda D;
2) pripomočki razreda C v naslednjih 
kategorijah:
(a). pripomočki za genetsko testiranje;
(b). pripomočki za dopolnilno diagnostiko.
Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, 
da po posvetovanju z interesnimi 
skupinami sprejme sklepe o pripomočkih 
za samotestiranje in drugih testiranjih iz 
kategorije C.

Or. en

Predlog spremembe 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
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ta uredba ne vpliva na nacionalno 
zakonodajo, ki zahteva, da se lahko 
nekateri pripomočki izdajajo le na 

6. Ta uredba zahteva, da se določeni 
pripomočki izdajajo le na zdravniški 
recept, a ne vpliva na nacionalno 
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zdravniški recept. zakonodajo, ki zahteva, da se lahko tudi
nekateri drugi pripomočki izdajajo le na 
zdravniški recept. Neposredno oglaševanje 
pripomočkov, ki so v tej uredbi opredeljeni 
kot pripomočki, ki se izdajajo le na recept, 
potrošnikom je nezakonito.
Naslednji pripomočki se lahko izdajajo le 
na zdravniški recept:
1) pripomočki razreda D;
2) pripomočki razreda C v naslednjih 
kategorijah:
(a) pripomočki za genetsko testiranje;
(b) pripomočki za dopolnilno diagnostiko.
Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, 
da po posvetovanju z interesnimi 
skupinami sprejme sklepe o drugih 
testiranjih iz kategorije C.

Or. en

Predlog spremembe 112
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 1 - alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– diagnostiko, preventivo, spremljanje, 
zdravljenje ali lajšanje bolezni,

– diagnostiko, preventivo, spremljanje, 
predvidevanje, prognozo, zdravljenje ali 
lajšanje bolezni,

Or. en

Obrazložitev

Predvidevanje in prognoza bolezni sta bistveni funkciji pripomočkov.

Predlog spremembe 113
Milan Cabrnoch
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „dodatek k in vitro diagnostičnemu 
medicinskemu pripomočku“ pomeni 
predmet, ki sicer ni in vitro diagnostični 
medicinski pripomoček, vendar ga je 
proizvajalec namenil za uporabo skupaj z 
enim ali več posebnimi in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, 
ki izrecno omogočajo uporabo in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
v skladu z njegovimi nameni ali pri tem 
pomagajo;

(3) „dodatek k in vitro diagnostičnemu 
medicinskemu pripomočku“ pomeni 
predmet, ki sicer ni in vitro diagnostični 
medicinski pripomoček, vendar ga je 
proizvajalec namenil za uporabo skupaj z 
enim ali več posebnimi in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, 
ki izrecno omogoča uporabo in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
v skladu z njegovimi nameni ali izrecno 
pripomore k medicinski funkcionalnosti 
in vitro diagnostičnega medicinskega 
pripomočka(-ov) v skladu z njegovimi 
(njihovimi) nameni;

Or. en

Predlog spremembe 114
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „dodatek k in vitro diagnostičnemu 
medicinskemu pripomočku“ pomeni 
predmet, ki sicer ni in vitro diagnostični 
medicinski pripomoček, vendar ga je 
proizvajalec namenil za uporabo skupaj z 
enim ali več posebnimi in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, 
ki izrecno omogočajo uporabo in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
v skladu z njegovimi nameni ali pri tem 
pomagajo;

(4) „dodatek k in vitro diagnostičnemu 
medicinskemu pripomočku“ pomeni 
predmet, ki sicer ni in vitro diagnostični 
medicinski pripomoček, vendar ga je 
proizvajalec namenil za uporabo skupaj z 
enim ali več posebnimi in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki 
ter izrecno omogoča uporabo in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
v skladu z njegovimi nameni ali izrecno 
podpira medicinsko uporabo pripomočka 
v skladu z njegovimi nameni;

Or. cs
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Predlog spremembe 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „pripomoček za samotestiranje“ 
pomeni vsak pripomoček, ki ga je 
proizvajalec namenil za uporabo 
nestrokovnjakom;

(4) „pripomoček za samotestiranje“ 
pomeni vsak pripomoček, ki ga je 
proizvajalec namenil za uporabo 
nestrokovnjakom, vključno s storitvami 
testiranja, ki jih zagotavljajo 
nestrokovnjaki v okviru storitev 
informacijske družbe;

Or. en

Obrazložitev

Za pripomočke za samotestiranje veljajo posebne zahteve za ugotavljanje skladnosti, kot so 
študije z uporabniki ter navodila in podobno v jeziku, namenjenemu uporabnikom, ki so 
oblikovana za zmanjšanje specifičnih tveganj teh pripomočkov, na primer pomanjkanje 
medicinskega/tehničnega/znanstvenega usposabljanja nestrokovnih uporabnikov. Ta 
specifični tip tveganja je enak, ne glede na to ali je test kupljen kot komplet v trgovini ali kot 
storitev prek interneta.

Predlog spremembe 116
Peter Liese
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „pripomoček za dopolnilno 
diagnostiko“ pomeni pripomoček, 
namenjen posebej za izbrane paciente s 
predhodno diagnosticiranim bolezenskim 
stanjem ali nagnjenostjo, za katere je 
primerno ciljno zdravljenje;

(6) „pripomoček za dopolnilno 
diagnostiko“ pomeni pripomoček, 
namenjen posebej za izbrane paciente s 
predhodno diagnosticiranim bolezenskim 
stanjem ali nagnjenostjo, za katere je 
primerno posebno zdravljenje;

Or. en
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Predlog spremembe 117
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „pripomoček za dopolnilno 
diagnostiko“ pomeni pripomoček, 
namenjen posebej za izbrane paciente s 
predhodno diagnosticiranim bolezenskim 
stanjem ali nagnjenostjo, za katere je 
primerno ciljno zdravljenje;

(6) „pripomoček za dopolnilno 
diagnostiko“ pomeni pripomoček, 
namenjen zagotavljanju informacij, 
bistvenih za varno in učinkovito uporabo 
ustreznega terapevtskega izdelka. 
Uporaba takšnega pripomočka skupaj s 
posebnim terapevtskim izdelkom je v 
navodilih za uporabo navedena kot 
priporočljiva pri označbi diagnostičnega 
pripomočka in ustreznega terapevtskega 
izdelka, pa tudi pri označbi vseh 
generičnih terapevtskih izdelkov ali pa je 
navedeni predvideni namen 
diagnostičnega pripomočka.
In vitro diagnostični pripomoček za 
dopolnilno diagnostiko je lahko bistven za 
varno in učinkovito uporabo ustreznega 
terapevtskega izdelka za:
– identifikacijo pacientov, ki bodo imeli 
najverjetneje koristi od določenega 
terapevtskega izdelka;

– identifikacijo pacientov, ki imajo večjo 
možnost tveganja resnih neželenih 
učinkov zaradi zdravljenja z določenim 
terapevtskih izdelkom;

– spremljanje odziva na zdravljenje, da bi 
prilagodili zdravljenje (na primer časovni 
interval, odmerek, opustitev zdravljenja), 
da bi dosegli boljšo varnost in 
učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev je preveč omejena, saj ne vključuje pripomočkov za dopolnilno 
diagnostiko, ki se uporabljajo pri odločitvah glede odmerkov (farmakogenetični testi za 
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zdravljenje z varfarinom) in bi lahko imeli pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in 
učinkovitosti določenega zdravila.

Predlog spremembe 118
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „oznaka“ pomeni pisne, tiskane ali 
grafične informacije na samem 
pripomočku ali na embalaži vsake enote ali 
na embalaži več pripomočkov;

(10) „oznaka“ pomeni pisne, tiskane ali 
grafične informacije na samem 
pripomočku ali na embalaži vsake enote ali 
na embalaži več pripomočkov ali na 
spletnem mestu proizvajalca;

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev oznake ne zajema testov, razvitih v laboratoriju. Prejemniki rezultatov, ki 
jih ustvarijo takšni pripomočki, bi morali imeti enak dostop do informacij z oznake, kot ga 
imajo uporabniki drugih in vitro diagnostičnih pripomočkov.

Predlog spremembe 119
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „nov pripomoček“ pomeni:
– pripomoček, ki vključuje tehnologijo 
(analitno, tehnološko ali testno 
platformo), ki pred tem v diagnostiki še ni 
bila uporabljena, ali;
– obstoječ pripomoček, ki se prvič 
uporablja za predvideni namen;

Or. en
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Predlog spremembe 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
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „pripomoček za genetsko testiranje“ 
pomeni in vitro diagnostični medicinski 
pripomoček, katerega namen je opredeliti 
genetske značilnosti osebe, ki so 
podedovane ali pridobljene v razvoju pred 
rojstvom.

Or. en

Obrazložitev

Druga opredelitev, primerljiva s predlogom spremembe 18 v osnutku poročila.

Predlog spremembe 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo, katere glavni namen je nega 
ali zdravljenje pacientov ali promocija 
javnega zdravja;

(21) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo, katere glavni namen je nega 
ali zdravljenje pacientov;

Or. en

Obrazložitev

Preveč nejasno je, kaj bi lahko sodilo v kategorijo organizacij, katerih glavni namen je 
„promocija javnega zdravja“, saj to nikjer ni opredeljeno. To bi bilo treba črtati, da bi 
preprečili zmedo in negotovost.

Predlog spremembe 122
Alda Sousa
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo, katere glavni namen je nega 
ali zdravljenje pacientov ali promocija 
javnega zdravja;

(21) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo v javnem zdravstvenem 
sistemu države članice, katere glavni 
namen je nega ali zdravljenje pacientov ali 
promocija javnega zdravja; komercialni 
laboratoriji, ki ponujajo diagnostične 
storitve, niso zdravstvene ustanove.

Or. en

Predlog spremembe 123
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo, katere glavni namen je nega 
ali zdravljenje pacientov ali promocija 
javnega zdravja;

(21) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo, katere glavni namen je nega 
ali zdravljenje pacientov ali promocija 
javnega zdravja, razen laboratorijev, ki 
nudijo komercialne klinične storitve;

Or. en

Predlog spremembe 124
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo, katere glavni namen je nega 
ali zdravljenje pacientov ali promocija 
javnega zdravja;

(22) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo, katere glavni namen je nega 
ali zdravljenje pacientov in ki ima pravno 
sposobnost za izvajanje teh dejavnosti;

Or. cs
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Predlog spremembe 125
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) „klinična učinkovitost“ pomeni 
sposobnost pripomočka, da zagotovi 
rezultate, ki so povezani s posebnim 
kliničnim ali fiziološkim stanjem v skladu 
s ciljno populacijo in predvidenim 
uporabnikom;

(32) „klinična učinkovitost“ pomeni 
klinično veljavnost ter klinično koristnost 
pripomočka v zvezi s predvidenim 
namenom, če je to primerno;

Or. en

Predlog spremembe 126
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) „klinična veljavnost“ pomeni 
sposobnost pripomočka, da zazna ali 
napove določeno klinično ali fiziološko 
stanje v zvezi s predvidenim namenom 
(npr. presejanje, spremljanje, diagnoza);

Or. en

Predlog spremembe 127
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32b) „klinična koristnost“ pomeni 
pričakovani učinek oziroma pričakovane 
učinke klinične uporabe rezultata testa, 
tudi na zdravljenje, kjer predvideni namen 
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pripomočka po navedbi proizvajalca 
vključuje klinično uporabo, kot je izbira 
terapije (npr. pripomoček za dopolnilno 
diagnostiko);

Or. en

Predlog spremembe 128
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) „diagnostična specifičnost“ pomeni 
sposobnost pripomočka, da prepozna 
odsotnost ciljnega označevalca, 
povezanega s posamezno boleznijo ali 
stanjem;

(38) „diagnostična specifičnost“ pomeni 
delež posameznikov, ki nimajo določene 
klinične motnje, katere rezultati testov so 
negativni ali znotraj opredeljene 
odločitvene meje;

Or. en

Predlog spremembe 129
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) „diagnostična občutljivost“ pomeni 
sposobnost pripomočka, da identificira 
prisotnost ciljnega označevalca, 
povezanega s posamezno boleznijo ali 
stanjem;

(39) „diagnostična občutljivost“ pomeni 
delež posameznikov z dobro opredeljeno 
klinično motnjo, katerih testne vrednosti 
so pozitivne ali presegajo opredeljeno 
odločitveno mejo (tj. pozitiven rezultat in 
identifikacija posameznikov, ki imajo 
bolezen);

Or. en

Predlog spremembe 130
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)



PE510.740v01-00 34/93 AM\935941SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) „sponzor“ pomeni vsakega 
posameznika, podjetje, ustanovo ali 
organizacijo, ki prevzame odgovornost za 
začetek in vodenje študije klinične 
učinkovitosti;

(45) „sponzor“ pomeni vsakega 
posameznika, podjetje, ustanovo ali 
organizacijo, ki prevzame odgovornost za 
začetek, vodenje ali financiranje študije 
klinične učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 131
Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka 47 – alinea 2 – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) hospitalizacije ali podaljšanja obdobja
hospitalizacije,

(iii) hospitalizacije ali podaljšanja 
hospitalizacije bolnika,

Or. en

Obrazložitev

Ta navedba besedilo uskladi s standardom ISO 14155:2011 o dobri klinični praksi pri 
kliničnih raziskavah medicinskih pripomočkov na ljudeh.

Predlog spremembe 132
Peter Liese, Nora Berra
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) „pomanjkljivost pripomočka“ pomeni 
vsako neustreznost glede istovetnosti, 
kakovosti, trajnosti, zanesljivosti, varnosti 
ali učinkovitosti pripomočka za 
ocenjevanje učinkovitosti, vključno z 
okvaro, napako pri uporabi ali 
nepravilnostjo v informacijah, ki jih je 

(48) „pomanjkljivost pripomočka“ pomeni 
vsako neustreznost glede istovetnosti, 
kakovosti, stabilnosti, zanesljivosti, 
varnosti ali učinkovitosti pripomočka za 
ocenjevanje učinkovitosti, vključno z 
okvaro, napako pri uporabi ali 
nepravilnostjo v informacijah, ki jih je 
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priskrbel proizvajalec. priskrbel proizvajalec.

Or. en

Obrazložitev

Pomen izraza „trajnost“ ni popolnoma jasen in bi lahko povzročil nesporazume.

Predlog spremembe 133
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 7 – točka 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) „test, razvit v laboratoriju“, pomeni 
pripomoček, ki je proizveden in 
uporabljen zgolj na eni sami lokaciji. To 
vključuje pripomočke, ki jih laboratorij 
razvije na novo oziroma razvije ali 
prilagodi iz objavljenega vira ali razvije 
ali prilagodi iz kakšnega drugega vira ter 
pripomočke, za katere laboratorij:
– spremeni predvideni namen 
pripomočka, ki je že dan na trg ali v 
uporabo;
– spremeni pripomoček, ki je že dan na trg 
ali v uporabo tako, da to lahko vpliva na 
skladnost z veljavnimi zahtevami.

Or. en

Obrazložitev

Uvodni izjavi 9 in 15 ter člena 4 in 5 odražajo željo po zagotovitvi, da bodo za in vitro 
diagnostične pripomočke, razvite in uporabljane na eni sami lokaciji (seveda z izjemo 
zdravstvenih ustanov, glej spodaj), veljale zahteve iz te uredbe. Vendar pa uredba ne vsebuje 
jasne opredelitve takšnih pripomočkov. Takšna opredelitev je potrebna, da bi se izognili 
zmedi.

Predlog spremembe 134
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 7 – točka 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) „odbor za etiko“ pomeni neodvisen 
organ v državi članici, ki zagotavlja 
varovanje pravic, varnosti in dobrega 
počutja posameznikov. Deluje v skladu z 
zakoni in predpisi države ali držav, v 
katerih naj bi se raziskava izvedla, in 
ravna v skladu z vsemi zadevnimi 
mednarodnimi normami in standardi. 
Sestavlja ga razumno število članov, ki so 
zaradi vseh svojih ustreznih kvalifikacij in 
izkušenj zmožni pregledati in oceniti 
znanstvene, zdravstvene in etične vidike 
predlaganega testa.

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli najboljšo možno zaščito posameznika, mora biti odobritev držav članic odvisna 
od odločitve interdisciplinarnega in neodvisnega odbora za etiko.

Predlog spremembe 135
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje II Poglavje VI

 Omogočanje dostopnosti pripomočkov, 
obveznosti gospodarskih subjektov, oznaka 
CE, prosti pretok

Omogočanje dostopnosti pripomočkov, 
obveznosti gospodarskih subjektov, oznaka 
CE, prosti pretok

Or. en

Predlog spremembe 136
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Zahteve iz te uredbe z izjemo člena 59(4) 
se ne uporabljajo za pripomočke, ki so 
razvrščeni v razrede A, B in C v skladu s 
pravili iz Priloge VII ter proizvedeni in 
uporabljeni v eni sami zdravstveni 
ustanovi, če se pripomočki proizvajajo in 
uporabljajo samo v okviru enotnega 
sistema vodenja kakovosti zdravstvene 
ustanove in zdravstvena ustanova 
izpolnjuje zahteve iz standarda 
EN ISO 15189 ali katerega koli drugega 
enakovrednega priznanega standarda. 
Države članice lahko zahtevajo, da 
zdravstvene ustanove pristojnemu organu 
predložijo seznam takih pripomočkov, ki 
so bili izdelani in se uporabljajo samo na 
njihovem ozemlju, in lahko za proizvodnjo 
in uporabo zadevnih pripomočkov 
uveljavljajo nadaljnje varnostne zahteve.

Zahteve iz te uredbe z izjemo člena 59(4) 
se ne uporabljajo za pripomočke, ki so 
razvrščeni v razrede A, B in C v skladu s 
pravili iz Priloge VII ter proizvedeni in 
uporabljeni v eni sami zdravstveni 
ustanovi, če se pripomočki proizvajajo in 
uporabljajo samo v okviru enotnega 
sistema vodenja kakovosti zdravstvene 
ustanove in zdravstvena ustanova 
izpolnjuje zahteve iz standarda 
EN ISO 15189 ali katerega koli drugega 
enakovrednega priznanega standarda. 
Države članice morajo zahtevati, da 
zdravstvene ustanove pristojnemu organu 
predložijo seznam takih pripomočkov, ki 
so bili izdelani in se uporabljajo samo na 
njihovem ozemlju, in za proizvodnjo in 
uporabo zadevnih pripomočkov 
uveljavljajo nadaljnje varnostne zahteve.

Or. en

Obrazložitev

In vitro pripomočki, proizvedeni v eni sami zdravstveni ustanovi in ki se uporabljajo za 
bolnike, morajo biti objavljeni, s čimer bodo lahko države članice zagotovile primerne 
varnostne zahteve za te pripomočke.

Predlog spremembe 137
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Zahteve iz te uredbe z izjemo člena 59(4) 
se ne uporabljajo za pripomočke, ki so 
razvrščeni v razrede A, B in C v skladu s 
pravili iz Priloge VII ter proizvedeni in
uporabljeni v eni sami zdravstveni 
ustanovi, če se pripomočki proizvajajo in 
uporabljajo samo v okviru enotnega 
sistema vodenja kakovosti zdravstvene 
ustanove in zdravstvena ustanova 
izpolnjuje zahteve iz standarda
EN ISO 15189 ali katerega koli drugega 
enakovrednega priznanega standarda. 
Države članice lahko zahtevajo, da 
zdravstvene ustanove pristojnemu organu 
predložijo seznam takih pripomočkov, ki 
so bili izdelani in se uporabljajo samo na 
njihovem ozemlju, in lahko za proizvodnjo 
in uporabo zadevnih pripomočkov 
uveljavljajo nadaljnje varnostne zahteve.

Zahteve iz te uredbe z izjemo člena 59(4) 
se ne uporabljajo za teste, razvite v 
laboratoriju ter proizvedene in
uporabljene v eni sami zdravstveni 
ustanovi, če se pripomočki proizvajajo in 
uporabljajo samo v okviru enotnega 
sistema vodenja kakovosti zdravstvene 
ustanove in je zdravstvena ustanova 
akreditirana za standard EN ISO 15189 
ali katerega koli drugega enakovrednega 
priznanega standarda. Države članice lahko 
zahtevajo, da zdravstvene ustanove 
pristojnemu organu predložijo seznam 
takih pripomočkov, ki so bili izdelani in se 
uporabljajo samo na njihovem ozemlju, in 
lahko za proizvodnjo in uporabo zadevnih 
pripomočkov uveljavljajo nadaljnje 
varnostne zahteve.

Or. en

Predlog spremembe 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve iz te uredbe z izjemo člena 59(4) 
se ne uporabljajo za pripomočke, ki so 
razvrščeni v razrede A, B in C v skladu s 
pravili iz Priloge VII ter proizvedeni in 
uporabljeni v eni sami zdravstveni 
ustanovi, če se pripomočki proizvajajo in 
uporabljajo samo v okviru enotnega 
sistema vodenja kakovosti zdravstvene 
ustanove in zdravstvena ustanova 
izpolnjuje zahteve iz standarda
EN ISO 15189 ali katerega koli drugega 
enakovrednega priznanega standarda. 
Države članice lahko zahtevajo, da 

Zahteve iz te uredbe z izjemo člena 59(4) 
se ne uporabljajo za pripomočke, ki so 
razvrščeni v razrede A, B in C v skladu s 
pravili iz Priloge VII ter proizvedeni in 
uporabljeni v eni sami zdravstveni 
ustanovi, če se pripomočki proizvajajo in 
uporabljajo samo v okviru enotnega 
sistema vodenja kakovosti zdravstvene 
ustanove in je zdravstvena ustanova 
akreditirana za standard EN ISO 15189 
ali katerega koli drugega enakovrednega 
priznanega standarda. Države članice lahko 
zahtevajo, da zdravstvene ustanove 
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zdravstvene ustanove pristojnemu organu 
predložijo seznam takih pripomočkov, ki 
so bili izdelani in se uporabljajo samo na 
njihovem ozemlju, in lahko za proizvodnjo 
in uporabo zadevnih pripomočkov 
uveljavljajo nadaljnje varnostne zahteve.

pristojnemu organu predložijo seznam 
takih pripomočkov, ki so bili izdelani in se 
uporabljajo samo na njihovem ozemlju, in 
lahko za proizvodnjo in uporabo zadevnih 
pripomočkov uveljavljajo nadaljnje 
varnostne zahteve.

Or. en

Obrazložitev

Popravljen izraz je „akreditirana za“.

Predlog spremembe 139
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pripomočki, ki se proizvajajo in 
uporabljajo v eni sami zdravstveni 
ustanovi, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, 
če so v skladu s pravili iz Priloge VII 
razvrščeni v razred D. Vendar se za 
navedene pripomočke ne uporabljajo 
določbe v zvezi z oznako CE iz člena 16 ter 
obveznosti iz členov od 21 do 25.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 140
Peter Liese
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pripomočki, ki se proizvajajo in 
uporabljajo v eni sami zdravstveni 
ustanovi, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, 
če so v skladu s pravili iz Priloge VII 
razvrščeni v razred D. Vendar se za 
navedene pripomočke ne uporabljajo 
določbe v zvezi z oznako CE iz člena 16 ter 

Pripomočki, v skladu s pravili iz 
Priloge VII razvrščeni v razred D, ki se 
proizvajajo in uporabljajo v eni sami 
zdravstveni ustanovi, so izvzeti iz zahtev iz 
te uredbe, z izjemo člena 59(4) in splošnih 
zahtev glede učinkovitosti varnosti iz 
priloge 1, če so izpolnjeni naslednji 
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obveznosti iz členov od 21 do 25. pogoji:
(a) posebnih potreb bolnika prejemnika 
ali skupine bolnikov ni mogoče zadovoljiti 
z razpoložljivim pripomočkom z oznako 
CE;
(b) zdravstvena ustanova je akreditirana 
za standard ISO 15189 za sistem 
upravljanja kakovosti ali drugi 
enakovreden priznan standard;
(c) zdravstvena ustanova pristojnemu 
organu iz člena 26 posreduje seznam 
takšnih pripomočkov, ki vključuje 
utemeljitev njihove proizvodnje, 
spremembe ali uporabe, zlasti kadar so 
podobni pripomočki na voljo na trgu. Te 
informacije se objavijo. 
Države članice si pridržijo pravico do 
omejitve interne proizvodnje in uporabe 
vsake posebne vrste in vitro 
diagnostičnega pripomočka v zvezi z 
vidiki, ki jih ta uredba ne zajema, in lahko 
za proizvodnjo in uporabo teh 
pripomočkov določijo dodatne varnostne 
zahteve.

Or. en

Predlog spremembe 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pripomočki, ki se proizvajajo in 
uporabljajo v eni sami zdravstveni 
ustanovi, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, 
če so v skladu s pravili iz Priloge VII 
razvrščeni v razred D. Vendar se za 
navedene pripomočke ne uporabljajo 
določbe v zvezi z oznako CE iz člena 16 ter 
obveznosti iz členov od 21 do 25.

Pripomočki, v skladu s pravili iz 
Priloge VII razvrščeni v razred D, ki se 
proizvajajo in uporabljajo v eni sami 
zdravstveni ustanovi, so izvzeti iz zahtev iz 
te uredbe, z izjemo člena 59(4), če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) posebnih potreb bolnika prejemnika 
ali skupine bolnikov ni mogoče zadovoljiti 
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z razpoložljivim pripomočkom z oznako 
CE;

(b) zdravstvena ustanova je akreditirana 
za standard EN ISO 15189 za sistem 
upravljanja kakovosti ali drugi 
enakovreden priznan standard;
(c) zdravstvena ustanova svojemu 
pristojnemu organu iz člena 26 posreduje 
seznam takšnih pripomočkov, ki vključuje 
utemeljitev njihove proizvodnje, 
spremembe ali uporabe, zlasti kadar so 
podobni pripomočki na voljo na trgu. Te 
informacije se posodobijo vsako leto in se 
objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog odpravlja možnost, da zdravstvene institucije proizvedejo ali prilagodijo 
pripomočke razreda D. Obstajajo potrebe bolnikov, za katere ne obstajajo komercialno 
razpoložljivi in vitro diagnostični pripomočki, kot so diagnoze zelo redkih bolezni ali 
prepoznavanje nastajajočih patogenov. Zdravstvene ustanove imajo pomembno vlogo pri 
varovanju javnega zdravja z interno proizvodnjo teh pripomočkov. Namen teh predlogov 
sprememb je ohraniti to funkcijo javnega zdravja, ob tem pa zagotoviti, da je varnost bolnikov 
najpomembnejša.

Predlog spremembe 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice si pridržijo pravico do 
omejitve interne proizvodnje in uporabe 
vsake posebne vrste in vitro 
diagnostičnega pripomočka v zvezi z 
vidiki, ki jih ta uredba ne zajema, in lahko 
za proizvodnjo in uporabo teh 
pripomočkov določijo dodatne varnostne 
zahteve.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog odpravlja možnost, da zdravstvene institucije proizvedejo ali prilagodijo 
pripomočke razreda D. Obstajajo potrebe bolnikov, za katere ne obstajajo komercialno 
razpoložljivi in vitro diagnostični pripomočki, kot so diagnoze zelo redkih bolezni ali 
prepoznavanje nastajajočih patogenov. Zdravstvene ustanove imajo pomembno vlogo pri 
varovanju javnega zdravja z interno proizvodnjo teh pripomočkov. Namen teh predlogov 
sprememb je ohraniti to funkcijo javnega zdravja, ob tem pa zagotoviti, da je varnost bolnikov 
najpomembnejša.

Predlog spremembe 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Genetske informacije, svetovanje in 
prostovoljna privolitev po poučitvi
1. Pripomoček se lahko uporablja za 
namene genetskega testa, le če test izvaja 
oseba, ki je sprejeta med zdravstvene 
delavce na podlagi veljavne nacionalne 
zakonodaje.
2. Izdelek se lahko uporablja za namene 
genetskega testiranja le, če so zaščitene 
pravice, varnost in počutje udeležencev 
testiranja ter se pričakuje, da bodo 
klinični podatki, pridobljeni med 
testiranjem, zanesljivi in ponovljivi.
3. Pred uporabo pripomočka za namen 
genetskega testa oseba iz odstavka 1 
udeležencu priskrbi ustrezne informacije 
o naravi, pomenu in posledicah 
genetskega testa.
4. Pred uporabo pripomočka za namen 
genetskega testa oseba iz odstavka 1 
udeležencu zagotovi ustrezno in 
razumljivo genetsko svetovanje, ne da bi 
vplivala na izid. Genetsko svetovanje 
vključuje zdravstvene, etične, družbene, 
psihološke in pravne vidike.
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Oblika in obseg tega svetovanja se 
določita v skladu s posledicami rezultatov 
testa in njihovega pomena za udeleženca 
ali člane njegove družine, vključno z 
možnimi posledicami v zvezi z odločanjem 
o oploditvi.
5. Pripomoček se lahko uporablja za 
namen genetskega testa le po prostovoljni 
privolitvi udeleženca po poučitvi. 
Privolitev se poda izrecno in v pisni obliki. 
Prekliče se jo lahko kadar koli bodisi v 
ustni ali pisni obliki.
6. V primeru mladoletnih oseb se 
prostovoljna privolitev po poučitvi pridobi 
od staršev ali pravnih zastopnikov. 
Privolitev predstavlja domnevno voljo 
mladoletnika in se lahko kadar koli 
prekliče brez škode za mladoletnika. V 
primeru odraslih oseb, ki niso sposobne 
odločati o sebi, se prostovoljna privolitev 
po poučitvi pridobi od pravnega 
zastopnika. Privolitev predstavlja 
domnevno voljo zadevne osebe in se lahko 
kadar koli prekliče brez škode za to osebo.
Pripomočkov, ki se uporabljajo za 
določitev genetske bolezni, ki nastopi v 
odrasli dobi ali vpliva na načrtovanje 
družine, se ne sme uporabljati pri 
mladoletnih osebah, razen če obstajajo 
možnosti preventivnega zdravljenja 
testiranih oseb, še preden izpolnijo starost, 
ko so sposobni odločati o sebi.
7. Prenatalnih genetskih preiskav, s 
katerimi se določijo genetske 
predispozicije za določeno bolezen 
zarodka ali ploda, se ne sme opravljati, če 
po splošno priznanih dognanjih in 
tehnikah medicinske vede bolezen 
izbruhne šele po dopolnjenem 18. letu.
8. Pripomoček se lahko uporabi za 
ugotavljanje spola v povezavi s prenatalno 
diagnozo le, če ima ugotavljanje spola 
zdravstven namen in če obstaja nevarnost 
resne dedne bolezni, vezane na spol. Z 
odstopanjem od točk (1) in (2) člena 2 se 
enaka omejitev uporablja za izdelke, ki 
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nimajo določenega zdravstvenega 
namena.
9. Določbe tega člena o uporabi 
pripomočkov za namene genetskih testov 
državam članicam ne preprečujejo, da 
zaradi varovanja zdravja ali javnega reda 
ohranijo ali uvedejo strožjo nacionalno 
zakonodajo na tem področju.

Or. de

Obrazložitev

To novo poglavje se nanaša na dolgotrajne zahteve Evropskega parlamenta in drugih 
mednarodnih institucij, kot sta Svet Evrope in OECD. Genetske teste bi morali izvajati 
poklicni zdravniki po ustreznem genetskem svetovanju. Prostovoljna privolitev po poučitvi je 
pravica iz Listine temeljnih pravic in bi se zato morala vključiti v zakonodajo.

Predlog spremembe 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
Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
1. Pripomoček se lahko uporablja za 
namene genetskega testa, le če to po 
osebnem posvetu priporoči oseba, ki je 
sprejeta med zdravstvene delavce na 
podlagi veljavne nacionalne zakonodaje.
2. Pripomoček se lahko uporablja za 
namene genetskega testiranja le tako, da 
bodo zaščitene pravice, varnost in počutje 
udeležencev ter bodo klinični podatki, 
pridobljeni med testiranjem, zanesljivi in 
ponovljivi.
3. Informacije. Pred uporabo pripomočka 
za namen genetskega testa oseba iz 
odstavka 1 udeležencu priskrbi ustrezne 
informacije o naravi, pomenu in 
posledicah genetskega testa.
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4. Genetsko svetovanje. Primerno 
genetsko svetovanje je obvezno pred 
uporabo pripomočka za napovedno in 
prenatalno testiranje ter po tem, ko je 
diagnosticirano genetsko stanje. To 
svetovanje vključuje zdravstvene, etične, 
družbene, psihološke in pravne vidike ter 
ga izvajajo zdravniki, usposobljeni za 
genetsko svetovanje.
Oblika in obseg tega svetovanja se 
določita v skladu s posledicami rezultatov 
testa in njihovega pomena za udeleženca 
ali člane njegove družine, vključno z 
možnimi posledicami v zvezi z odločanjem 
o oploditvi.
5. Privolitev. Pripomoček se lahko 
uporablja za namen genetskega testa le po 
prostovoljni privolitvi udeleženca po 
poučitvi. Privolitev mora biti podana 
izrecno in v pisni obliki. Lahko je kadar 
koli preklicana bodisi v ustni ali pisni 
obliki.
6. Testiranje mladoletnikov. V primeru 
mladoletnih oseb se prostovoljna 
privolitev po poučitvi pridobi od staršev ali 
pravnih zastopnikov. Privolitev mora 
predstavljati domnevno voljo mladoletnika 
in se lahko kadar koli prekliče brez škode 
za mladoletnika. V primeru odraslih oseb, 
ki niso sposobne odločati o sebi, se 
prostovoljna privolitev po poučitvi pridobi 
od pravnega zastopnika. Privolitev mora 
predstavljati domnevno voljo in se lahko 
kadar koli prekliče brez škode za osebo.
Pripomočki za napovedovanje genetskih 
stanj, ki imajo posledice za bolezni in 
odraslost ali za načrtovanje družine, se ne 
uporabljajo za mladoletnike, razen če so 
preventivna sredstva na voljo, preden je 
dosežena starost, pri kateri lahko testirana 
oseba poda privolitev.
7. Pripomoček se lahko uporabi za 
ugotavljanje spola v povezavi s prenatalno 
diagnozo, če ima ugotavljanje spola 
zdravstven namen in če obstaja nevarnost 
resne dedne bolezni, vezane na spol. Z 
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odstopanjem od točk (1) in (2) člena 2 to 
velja tudi za izdelke, ki nimajo določenega 
zdravstvenega namena.
8. Določbe tega člena o uporabi 
pripomočkov za namene genetskih testov 
državam članicam ne preprečujejo, da 
zaradi varovanja zdravja ali javnega reda 
ohranijo ali uvedejo strožjo nacionalno 
zakonodajo na tem področju.

Or. en

Obrazložitev

Nov element v odstavku 5 v primerjavi z besedilom iz osnutka poročila (predlog spremembe 
30). Ta predlog spremembe pojasni tudi namen člena 4a(4) po posvetovanju s poročevalci v 
senci in strokovnjaki. Treba je pojasniti, da genetsko svetovanje ni obvezno, kadar zgolj 
potrjuje specifično diagnozo, in tudi ni nujno za dopolnilno diagnostiko ali kadar so 
ugotovitve genetskega testa običajne.

Predlog spremembe 145
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo glede izvajanja zdravstvenega 
poklica je s to uredbo skladen 
pripomoček, ki se ne da na trg, temveč se 
uporablja v okviru trgovske dejavnosti za 
zagotavljanje diagnostične ali terapevtske 
storitve, ponujene fizični ali pravni osebi s 
sedežem v Uniji prek storitev 
informacijske družbe, kot so opredeljene v
členu 1(2) Direktive 98/34/ES, ali prek 
drugih sredstev komunikacije.

2. Pripomoček, ki se ne da na trg, temveč 
se uporablja v okviru trgovske dejavnosti 
za zagotavljanje diagnostične ali 
terapevtske storitve, ponujene fizični ali 
pravni osebi s sedežem v Uniji prek 
katerih koli sredstev komunikacije (tudi 
storitev informacijske družbe), je skladen 
s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 146
Jolanta Emilia Hibner
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ponudnike storitev komunikacije na 
daljavo se zaveže, da v primeru prejetja 
zahteve pristojnega organa razkrijejo 
podrobnosti o subjektih, ki se ukvarjajo s 
prodajo na daljavo.

Or. pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 147
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Prepove se trženje, dajanje v uporabo, 
distribucija, dostava in dajanje na 
razpolago proizvodov, katerih imena, 
oznake ali navodila za uporabo utegnejo 
zavajati glede značilnosti in učinkov 
proizvoda, saj:
a) proizvodu pripisujejo značilnosti, 
funkcije in učinke, ki jih ta nima; 
b) ustvarjajo napačen vtis, da bo 
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zdravljenje ali diagnosticiranje z uporabo 
proizvoda gotovo uspešno, ali ne 
seznanjajo z verjetnim tveganjem, 
povezanim z uporabo proizvoda v skladu z 
njegovo namenjeno uporabo ali dlje od 
predvidenega obdobja;
c) navajajo uporabo ali značilnosti 
proizvoda, ki so v nasprotju z navedbami 
ob izvedbi postopka ugotavljanja 
skladnosti.
Promocijsko gradivo, predstavitve in 
informacije o izdelku ne smejo zavajati na 
način, naveden v prvem stavku.

Or. pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 148
Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če harmoniziranih standardov ni ali ne 
zadoščajo, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali kliničnih dokazov in 
kliničnega spremljanja po dajanju na trg, 
določenih v Prilogi XII. Skupne tehnične 

1. Če za pripomočke razreda D in po 
potrebi za pripomočke za dopolnilno 
diagnostiko harmoniziranih standardov ni 
ali je treba ukrepati zaradi skrbi za javno 
zdravje, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I,
tehnične dokumentacije, določene v 
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specifikacije se sprejmejo z izvedbenimi 
akti v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 84(3).

Prilogi II, ali kliničnih dokazov in 
kliničnega spremljanja po dajanju na trg, 
določenih v Prilogi XII. Skupne tehnične 
specifikacije se sprejmejo z izvedbenimi 
akti v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 84(3).

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 149
Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Zadevni znanstveniki različnih 
zainteresiranih strani so udeleženi pri 
oblikovanju osnutkov skupnih tehničnih 
specifikacij.

Or. en

Obrazložitev

V okviru premika od procesa posvetovanja k razvoju skupnih tehničnih specifikacij za 
pripomočke za dopolnilno diagnostiko je treba zagotoviti vključenost strokovnjakov vseh 
zainteresiranih strani. Zlasti morajo biti za razvoj teh specifikacij vključeni strokovnjaki 
sektorja in vitro diagnostike, pa tudi pristojnih organov za medicinske proizvode in/ali 
Evropske agencije za zdravila.

Predlog spremembe 150
Margrete Auken



PE510.740v01-00 50/93 AM\935941SL.doc

SL

v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalci pripravijo tehnično 
dokumentacijo, ki omogoča ugotavljanje 
skladnosti pripomočka z zahtevami te 
uredbe. Tehnična dokumentacija vsebuje 
elemente iz Priloge II.

2. Proizvajalci pripravijo tehnično 
dokumentacijo, ki omogoča ugotavljanje 
skladnosti pripomočka z zahtevami te 
uredbe. Tehnična dokumentacija vsebuje 
elemente iz Priloge II in je dostopna 
javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični podatki in klinični dokazi, ki jih predložijo proizvajalci, morajo biti javno dostopni, 
da se potrošnikom zagotovijo varni in kakovostni proizvodi.

Predlog spremembe 151
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, ki 
zaradi tehničnega napredka spreminjajo 
ali dopolnjujejo elemente tehnične 
dokumentacije iz Priloge II.

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 152
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za pripomočke za samotestiranje ali Za pripomočke za samotestiranje ali 
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testiranje ob pacientu se informacije, 
zahtevane v oddelku 17 Priloge I, navedejo 
v jezikih države članice, v kateri 
pripomoček doseže predvidenega 
uporabnika.

testiranje ob pacientu so informacije, 
zahtevane v oddelku 17 Priloge I, zlahka 
razumljive in se navedejo v jezikih države 
članice, v kateri pripomoček doseže 
predvidenega uporabnika.

Or. en

Predlog spremembe 153
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, ki so ga dali na 
trg, ni v skladu s to uredbo, nemudoma 
sprejmejo potrebne popravljalne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost izdelka ali pa ga po 
potrebi umaknejo ali odpokličejo. O tem 
obvestijo distributerje in po potrebi 
pooblaščenega predstavnika.

8. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, ki so ga dali na 
trg, ni v skladu s to uredbo, nemudoma 
sprejmejo potrebne popravljalne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost izdelka ali pa ga po 
potrebi umaknejo ali odpokličejo. O tem 
obvestijo distributerje, uvoznike in po 
potrebi pooblaščenega predstavnika.

Or. cs

Predlog spremembe 154
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, ki so ga dali na 
trg, ni v skladu s to uredbo, nemudoma 
sprejmejo potrebne popravljalne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost izdelka ali pa ga po 
potrebi umaknejo ali odpokličejo. O tem 
obvestijo distributerje in po potrebi 
pooblaščenega predstavnika.

8. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, ki so ga dali na 
trg, ni v skladu s to uredbo, nemudoma 
sprejmejo potrebne popravljalne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost izdelka ali pa ga po 
potrebi umaknejo ali odpokličejo. O tem 
obvestijo pristojni nacionalni organ,
distributerje in po potrebi pooblaščenega 
predstavnika.
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Or. en

Predlog spremembe 155
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Proizvajalci na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu organu posredujejo 
vse potrebne informacije in dokumentacijo 
za dokazovanje skladnosti izdelka v 
uradnem jeziku Unije, ki ga navedeni 
organ brez težav razume. Z navedenim 
organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 
katerem koli popravljalnem ukrepu, 
katerega cilj je odpraviti tveganje, ki ga 
predstavlja pripomoček, ki so ga dali na trg 
ali v uporabo.

9. Proizvajalci na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu organu posredujejo 
vse potrebne informacije in dokumentacijo 
za dokazovanje skladnosti izdelka v 
uradnem jeziku Unije, ki ga navedeni 
organ brez težav razume. Z navedenim 
organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 
katerem koli popravljalnem ukrepu, 
katerega cilj je odpraviti tveganje, ki ga 
predstavlja pripomoček, ki so ga dali na trg 
ali v uporabo.

Če se na podlagi dejstev domneva, da je in 
vitro medicinski pripomoček povzročil 
škodo, lahko morebitno poškodovani 
uporabnik, njegov pravni naslednik, 
obvezna zdravstvena zavarovalnica 
uporabnika ali tretja oseba, na katero 
vpliva škoda, od proizvajalca ali 
njegovega pooblaščenega zastopnika prav 
tako zahteva informacije iz stavka 1.  
Pravica do pridobitve informacij v skladu 
s pogoji iz stavka 1 velja tudi za organe 
držav članic, pristojne za nadzor nad 
zadevnim medicinskim pripomočkom, pa 
tudi za vse priglašene organe, ki so v 
skladu s členom 45 izdali certifikat ali bili 
kako drugače vključeni v postopek 
ugotavljanja skladnosti zadevnega 
medicinskega pripomočka.

Or. en

Obrazložitev

Nova pravica do informacij bo prevesila jeziček na tehtnici v korist uporabnikov. S tem se bo 
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zagotovilo, da uporabniki ne bodo prikrajšani informacij o okvari in vitro medicinskih 
pripomočkov, ki so poškodovali uporabnike.

Predlog spremembe 156
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Proizvajalci na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu organu posredujejo 
vse potrebne informacije in dokumentacijo 
za dokazovanje skladnosti izdelka v 
uradnem jeziku Unije, ki ga navedeni 
organ brez težav razume. Z navedenim
organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 
katerem koli popravljalnem ukrepu, 
katerega cilj je odpraviti tveganje, ki ga 
predstavlja pripomoček, ki so ga dali na trg 
ali v uporabo.

9. Proizvajalci na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu organu ali 
zdravstvenemu združenju oziroma 
ustanovi posredujejo vse potrebne 
informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti izdelka v uradnem 
jeziku Unije, ki ga vložnik brez težav 
razume. S pristojnim organom na njegovo 
zahtevo sodelujejo pri katerem koli 
popravljalnem ukrepu, katerega cilj je 
odpraviti tveganje, ki ga predstavlja 
pripomoček, ki so ga dali na trg ali v 
uporabo.

Or. es

Predlog spremembe 157
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Proizvajalec je odgovoren za 
proizvod, pa tudi za to da, preden proizvod 
pride na trg, opravi postopek ugotavljanja 
skladnosti, in da proizvod na trg. Če 
proizvajalec ne prebiva v državi članici 
niti nima v njej sedeža, se pristojnost za 
proizvod prenese na pooblaščenega 
predstavnika.  Če proizvajalec ne imenuje 
pooblaščenega predstavnika oziroma če 
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proizvajalec ali pooblaščeni predstavnik 
ni pristojen za dajanje proizvoda na trg, se 
pristojnost prenese na subjekt, ki je dal 
proizvod na trg.

Or. pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 158
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Proizvajalci medicinskih 
pripomočkov morajo biti zavarovani ali 
morajo imeti enakovredno finančno 
jamstvo, da odgovarjajo za zdravstveno 
škodo zaradi nevarnih medicinskih 
pripomočkov.
Proizvajalci krijejo stroške, ki jih 
povzročijo sistemu zdravstvenega varstva, 
zaradi zdravljenja, posegov in 
diagnosticiranja pacientov, ki izhajajo iz 
napak ali slabega delovanja medicinskih 
pripomočkov, ki so jih odkrili zdravstveni 
organi ali sami proizvajalci.
Prav tako krijejo stroške odstranitve, 
popravila ali nadomestitve pripomočkov, 
ki so jih povzročile te okoliščine.

Or. es
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Obrazložitev

Nedavni primeri goljufivih prsnih vsadkov, ki so bili vstavljeni pacientkam, in zaradi katerih 
so bili potrebni korektivni posegi in drugi dragi postopki spremljanja ali diagnosticiranja, so 
pokazali, da potrebujemo pravno klavzulo, ki od proizvajalcev zahteva zavarovanje, ki bi 
pokrilo škodo pacientom in stroške, ki se povzročijo sistemom zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Proizvajalci medicinskih 
pripomočkov morajo biti zavarovani ali 
morajo imeti enakovredno finančno 
jamstvo, da odgovarjajo za zdravstveno 
škodo zaradi nevarnih medicinskih 
pripomočkov.

Or. es

Obrazložitev

Nedavni primeri goljufivih prsnih vsadkov, ki so bili vstavljeni pacientkam, in zaradi katerih 
so bili potrebni korektivni posegi in drugi dragi postopki spremljanja ali diagnosticiranja, so 
pokazali, da potrebujemo pravno klavzulo, ki od proizvajalcev zahteva zavarovanje, ki bi 
pokrilo škodo pacientom in stroške, ki se povzročijo sistemom zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 10b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10b. Proizvajalci krijejo stroške, ki jih 
povzročijo sistemu zdravstvenega varstva, 
zaradi zdravljenja, posegov in 
diagnosticiranja pacientov, ki izhajajo iz 
napak ali slabega delovanja medicinskih 
pripomočkov, ki so jih odkrili zdravstveni 
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organi ali sami proizvajalci.
Prav tako krijejo stroške odstranitve, 
popravila ali nadomestitve pripomočkov, 
ki so jih povzročile te okoliščine.

Or. es

Obrazložitev

Nedavni primeri goljufivih prsnih vsadkov, ki so bili vstavljeni pacientkam, in zaradi katerih 
so bili potrebni korektivni posegi in drugi dragi postopki spremljanja ali diagnosticiranja, so 
pokazali, da potrebujemo pravno klavzulo, ki od proizvajalcev zahteva zavarovanje, ki bi 
pokrilo škodo pacientom in stroške, ki se povzročijo sistemom zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 161
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 a
Da bi zagotovili, da bodo poškodovani 
pacienti prejeli nadomestilo za škodo, in 
preprečili stečaj proizvajalca, se 
proizvajalce obveže, da sklenejo 
zavarovanje odgovornosti z zadostnim 
minimalnim kritjem.

Or. en

Obrazložitev

Zavarovanje odgovornosti z zadostnim minimalnim kritjem bi zagotovilo, da bi se tveganje za 
škodo ter tveganje za stečaj proizvajalca odvrnilo od poškodovanih pacientov in plačnikov, 
odgovornih za stroške terapije.

Predlog spremembe 162
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imenovanje je veljavno samo, če ga 
pisno sprejme pooblaščeni predstavnik, in 
velja vsaj za vse pripomočke iste 
generične skupine pripomočkov.

2. Imenovanje je veljavno samo, če ga 
pisno sprejme pooblaščeni predstavnik.

Or. cs

Predlog spremembe 163
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) hrani tehnično dokumentacijo, izjavo 
EU o skladnosti in, če se uporablja, izvod 
ustreznega certifikata, vključno s katerim 
koli dodatkom, izdanim v skladu s 
členom 43, ki so na voljo pristojnim 
organom za obdobje iz člena 8(4);

(a) hrani povzetek tehnične 
dokumentacije, izjavo EU o skladnosti in, 
če se uporablja, izvod ustreznega 
certifikata, vključno s katerim koli 
dodatkom, izdanim v skladu s členom 43, 
ki so na voljo pristojnim organom za 
obdobje iz člena 8(4);

Or. cs

Predlog spremembe 164
Milan Cabrnoch

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je proizvajalec izvedel ustrezen 
postopek ugotavljanja skladnosti;

(a) so prepričani, da je proizvajalec 
izvedel postopek ugotavljanja skladnosti;

Or. cs
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Predlog spremembe 165
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Če uvoznik meni ali utemeljeno domneva, 
da pripomoček ni skladen z zahtevami iz te 
uredbe, pripomoček da na trg šele po tem, 
ko je usklajen. Če pripomoček predstavlja 
tveganje, uvoznik o tem obvesti 
proizvajalca in njegovega pooblaščenega 
predstavnika ter pristojni organ države 
članice, v kateri ima sedež.

Če uvoznik meni, da pripomoček ni 
skladen z zahtevami iz te uredbe ali
predstavlja tveganje, o tem obvesti 
proizvajalca, njegovega pooblaščenega 
predstavnika ter pristojni organ države 
članice, pripomoček pa da na trg šele, ko 
pridobi soglasje proizvajalca.

Or. cs

Predlog spremembe 166
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Uvozniki zagotovijo, da je pripomoček 
registriran v elektronskem sistemu v 
skladu s členom 23(2).

Or. cs

Predlog spremembe 167
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Uvozniki zagotovijo, da v času, ko so 
odgovorni za pripomoček, pogoji 
skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo 
njegove skladnosti s splošnimi zahtevami 
glede varnosti in učinkovitosti iz Priloge I.

5. Kadar je ustrezno glede na tveganja, ki 
jih predstavlja pripomoček, uvozniki
preiskujejo ter beležijo pritožbe ter 
neskladne, odpoklicane in umaknjene 
izdelke, o tovrstnem spremljanju pa 
obveščajo proizvajalca, pooblaščenega 
predstavnika in distributerje. 

Or. cs

Predlog spremembe 168
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, ki so ga dali 
na trg, ni v skladu s to uredbo, o tem 
nemudoma obvestijo proizvajalca in 
njegovega pooblaščenega predstavnika. 
Če pripomoček predstavlja tveganje, prav 
tako nemudoma obvestijo pristojne 
organe držav članic, v katerih je 
pripomoček dostopen, in če je ustrezno,
priglašeni organ, ki je izdal certifikat za 
zadevni pripomoček v skladu s členom 43, 
ter predložijo informacije, zlasti o 
neskladnosti in sprejetih popravljalnih 
ukrepih.

Or. cs

Predlog spremembe 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti pripomočka na trgu preverijo, 
ali so izpolnjene naslednje zahteve:

Distributerji pred tem, ko pripomoček 
prvič uvedejo na trg, preverijo, ali so 
izpolnjene naslednje zahteve:

Or. de

Obrazložitev

Distributerji odgovarjajo za varnost pripomočkov v dobavni verigi. Varnost pripomočka ali 
popolnost dokumentacija sodita v območje odgovornosti proizvajalca ali uvoznika.

Predlog spremembe 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izdelek je opremljen z informacijami, ki 
jih predloži proizvajalec v skladu s 
členom 8(7);

(b) če ni izjave o skladnosti proizvajalca 
ali uvoznika, je izdelek opremljen z 
informacijami, ki jih predloži proizvajalec 
v skladu s členom 8(7);

Or. de

Obrazložitev

Distributerji odgovarjajo za varnost pripomočkov v dobavni verigi. Varnost pripomočka ali 
popolnost dokumentacija sodita v območje odgovornosti proizvajalca ali uvoznika.

Predlog spremembe 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) proizvajalec in, kjer je ustrezno, 
uvoznik upoštevata zahteve iz člena 22 

(c) proizvajalec in, kjer je ustrezno, 
uvoznik upoštevata zahteve iz člena11(3).
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oziroma člena 11(3).

Or. de

Obrazložitev

Distributerji odgovarjajo za varnost pripomočkov v dobavni verigi. Varnost pripomočka ali 
popolnost dokumentacija sodita v območje odgovornosti proizvajalca ali uvoznika.

Predlog spremembe 172
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Če distributer meni ali utemeljeno 
domneva, da pripomoček ni skladen z 
zahtevami iz te uredbe, omogoči 
dostopnost pripomočka na trgu šele po 
tem, ko je usklajen. Če pripomoček
predstavlja tveganje, distributer o tem 
obvesti proizvajalca ter, če je ustrezno,
njegovega pooblaščenega predstavnika in 
uvoznika ter pristojni organ države članice, 
v kateri ima sedež.

Če distributer meni, da pripomoček ni 
skladen z zahtevami iz te uredbe ali
predstavlja tveganje, o tem obvesti 
proizvajalca, njegovega pooblaščenega 
predstavnika ter pristojni organ države 
članice, pripomoček pa da na trg šele, ko 
pridobi soglasje proizvajalca.

Or. cs

Predlog spremembe 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, katerega 
dostopnost so omogočili na trgu, ni v 
skladu s to uredbo, o tem nemudoma 
obvestijo proizvajalca ter, če je ustrezno, 
njegovega pooblaščenega predstavnika in 

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, katerega 
dostopnost so omogočili na trgu, ni v 
skladu s to uredbo, o tem nemudoma 
obvestijo proizvajalca ter, če je ustrezno, 
njegovega pooblaščenega predstavnika in 



PE510.740v01-00 62/93 AM\935941SL.doc

SL

uvoznika ter, če je ustrezno, sprejmejo 
potrebne popravljalne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost pripomočka ali pa ga 
umaknejo ali odpokličejo. Če pripomoček 
predstavlja tveganje, nemudoma obvestijo 
tudi pristojne organe držav članic, v katerih 
so omogočili dostopnost pripomočka, in 
predložijo zlasti podrobnosti o neskladnosti 
in sprejetih popravljalnih ukrepih.

uvoznika ter, če je ustrezno, v okviru 
svojih dejavnosti sprejmejo potrebne 
popravljalne ukrepe, da zagotovijo 
skladnost pripomočka ali pa ga umaknejo 
ali odpokličejo. Če pripomoček predstavlja 
tveganje, nemudoma obvestijo tudi 
pristojne organe držav članic, v katerih so 
omogočili dostopnost pripomočka, in 
predložijo zlasti podrobnosti o neskladnosti 
in sprejetih popravljalnih ukrepih.

Or. de

Obrazložitev

Razlikovati je treba med različni vrstami akterjev v dobavni verigi.

Predlog spremembe 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, katerega 
dostopnost so omogočili na trgu, ni v 
skladu s to uredbo, o tem nemudoma 
obvestijo proizvajalca ter, če je ustrezno, 
njegovega pooblaščenega predstavnika in 
uvoznika ter, če je ustrezno, sprejmejo 
potrebne popravljalne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost pripomočka ali pa ga 
umaknejo ali odpokličejo. Če pripomoček 
predstavlja tveganje, nemudoma obvestijo 
tudi pristojne organe držav članic, v katerih 
so omogočili dostopnost pripomočka, in 
predložijo zlasti podrobnosti o neskladnosti 
in sprejetih popravljalnih ukrepih.

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, katerega 
dostopnost so omogočili na trgu, ni v 
skladu s to uredbo, o tem nemudoma 
obvestijo proizvajalca ter, če je ustrezno, 
njegovega pooblaščenega predstavnika in 
uvoznika ter, če je ustrezno, v okviru 
omejitev svojih dejavnosti sprejmejo 
potrebne popravljalne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost pripomočka ali pa ga 
umaknejo ali odpokličejo. Če pripomoček 
predstavlja tveganje, nemudoma obvestijo 
tudi pristojne organe držav članic, v katerih 
so omogočili dostopnost pripomočka, in 
predložijo zlasti podrobnosti o neskladnosti 
in sprejetih popravljalnih ukrepih.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog ne razlikuje med različnimi vlogami in pristojnostmi udeleženih zainteresiranih 
strani v dobavni verigi in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov. Vsi distributerji imajo 
enake obveznosti, med katerimi so nekatere v praksi neizvedljive. S tem predlogom bi se 
obveznost vezala na dejavnost distributerja. Predlog spremembe ubira pristop iz člena 19(2) 
Uredbe št. 18/2002 o varnosti hrane.

Predlog spremembe 175
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Distributerji pristojnemu organu na 
zahtevo posredujejo vse potrebne 
informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti pripomočka. Ta 
obveznost se šteje za izpolnjeno, ko 
pooblaščeni predstavnik za zadevni 
pripomoček, kadar je ustrezno, zagotovi 
zahtevane podatke. Distributerji sodelujejo 
s pristojnimi nacionalnimi organi na 
njihovo zahtevo pri vsaki dejavnosti za 
odpravo tveganj, ki jih predstavljajo 
pripomočki, katerih dostopnost so 
omogočili.

6. Distributerji sodelujejo s pristojnimi 
nacionalnimi organi na njihovo zahtevo pri 
vsaki dejavnosti za odpravo tveganj, ki jih 
predstavljajo pripomočki, katerih 
dostopnost so omogočili.

Or. cs

Predlog spremembe 176
Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) diploma, spričevalo ali drugo dokazilo 
o formalnih kvalifikacijah, ki se podeljuje 
ob zaključku univerzitetnega ali 
enakovrednega programa, na področju 
naravoslovja, medicine, farmacije, 

(a) diploma, spričevalo ali drugo dokazilo 
o formalnih kvalifikacijah, ki se podeljuje 
ob zaključku univerzitetnega ali 
enakovrednega programa na univerzitetni 
ravni, na področju naravoslovja, medicine, 
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inženirstva ali druge ustrezne discipline, ter 
vsaj dve leti delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki;

farmacije, inženirstva ali druge ustrezne 
discipline, ter vsaj pet let delovnih izkušenj 
z zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki;

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da je diploma ali certifikat kvalificirane osebe na dovolj visoki ravni. Dve 
leti delovnih izkušenj v panogi prav tako ne zagotavljata zadostne ravni "strokovnega 
znanja".

Predlog spremembe 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) diploma, spričevalo ali drugo dokazilo 
o formalnih kvalifikacijah, ki se podeljuje 
ob zaključku univerzitetnega ali 
enakovrednega programa, na področju 
naravoslovja, medicine, farmacije, 
inženirstva ali druge ustrezne discipline, 
ter vsaj dve leti delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki;

(a) diploma, spričevalo ali drugo dokazilo 
o formalnih kvalifikacijah, ki se podeljuje 
ob zaključku univerzitetnega ali 
enakovrednega programa, na področju 
naravoslovja, medicine, farmacije, 
inženirstva ali druge ustrezne discipline;

Or. en

Obrazložitev

Sedanja direktiva ne pozna imenovanja kvalificirane osebe, to pa prav tako pomeni novo 
breme za podjetja, zlasti mala in srednja. Sicer je sprememba potrebna, a le do stanja, 
kakršno je v naprednejših državah članicah.

Predlog spremembe 178
Anna Rosbach
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pet let delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki.

(b) deset let delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, 
in dokazano poglobljeno poznavanje 
terapevtskega področja in vrste zadevnega 
proizvoda.

Or. en

Predlog spremembe 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pet let delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki.

(b) dve leti delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja direktiva ne pozna imenovanja kvalificirane osebe, to pa prav tako pomeni novo 
breme za podjetja, zlasti mala in srednja. Sicer je sprememba potrebna, a le do stanja, 
kakršno je v naprednejših državah članicah.

Predlog spremembe 180
Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) diploma, spričevalo ali drugo dokazilo (a) diploma, spričevalo ali drugo dokazilo 
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o formalnih kvalifikacijah, ki se podeljuje 
ob zaključku univerzitetnega ali 
enakovrednega programa, na področju 
prava, naravoslovja, medicine, farmacije, 
inženirstva ali druge ustrezne discipline, ter 
vsaj dve leti delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki;

o formalnih kvalifikacijah, ki se podeljuje 
ob zaključku univerzitetnega ali 
enakovrednega programa na univerzitetni 
ravni, na področju prava, naravoslovja, 
medicine, farmacije, inženirstva ali druge 
ustrezne discipline, ter vsaj pet let delovnih 
izkušenj z zakonodajnimi zadevami ali s 
sistemi vodenja kakovosti, povezanimi z in 
vitro diagnostičnimi medicinskimi 
pripomočki

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da je diploma ali certifikat kvalificirane osebe na dovolj visoki ravni. Dve 
leti delovnih izkušenj v panogi prav tako ne zagotavljata zadostne ravni "strokovnega 
znanja".

Predlog spremembe 181
Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pet let delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki.

(b) deset let delovnih izkušenj z 
zakonodajnimi zadevami ali s sistemi 
vodenja kakovosti, povezanimi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, 
in dokazano poglobljeno poznavanje 
terapevtskega področja in zadevnega 
proizvoda.

Or. en

Predlog spremembe 182
Peter Liese
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Distributerji ali podružnice, ki v 
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imenu proizvajalca izvajajo eno ali več 
dejavnosti, navedenih v odstavku 2(a) in 
(b), so izvzeti iz dodatnih zahtev iz točk (3) 
in (4).

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci v posameznih državah članicah prodajajo svoje proizvode prek hčerinskih družb 
ali trgovcev.  Ti po naročilu proizvajalca izvajajo tudi dejavnosti v skladu s členom 14(2), pri 
čemer se usklajujejo s proizvajalcem.  Dodatne zahteve glede označevanja dejavnosti, 
postopkov in poročanja proizvajalcu in organom v tem primeru niso upravičeni, povzročajo 
pa tudi precejšnje stroške.

Predlog spremembe 183
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Po podelitvi oznake CE se objavi povzetek, 
ki opisuje podlago za njeno podelitev.

Or. en

Obrazložitev

Priglašeni organi morajo podelitev oznake CE utemeljiti v povzetku, v katerem navedejo 
razlog za odobritev dostopa do trga.

Predlog spremembe 184
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Poglavje 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje III Poglavje VII

Identifikacija in sledljivost pripomočkov, Identifikacija in sledljivost pripomočkov, 
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registracija pripomočkov in gospodarskih 
subjektov, povzetek varnosti in 
učinkovitosti, evropska banka podatkov za 
medicinske pripomočke

registracija pripomočkov in gospodarskih 
subjektov, povzetek varnosti in 
učinkovitosti, evropska banka podatkov za 
medicinske pripomočke

Or. en

Predlog spremembe 185
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Gospodarski subjekti za pripomočke, 
razen pripomočkov za ocenjevanje 
učinkovitosti, za obdobje iz člena 8(4)
lahko identificirajo:

Gospodarski subjekti za pripomočke, razen 
pripomočkov za ocenjevanje učinkovitosti, 
za desetletno obdobje lahko identificirajo:

Or. cs

Predlog spremembe 186
Alda Sousa
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsako zdravstveno ustanovo ali 
zdravstvenega delavca, ki so ji/mu dobavili 
pripomoček.

(c) vsako organizacijo ali zdravstvenega 
delavca, ki so ji/mu dobavili pripomoček.

Or. en

Predlog spremembe 187
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) upravljal sistem za dodelitev EIP za 
obdobje, določeno pri imenovanju, ki je 

(i) upravljal sistem za dodelitev EIP za 
obdobje, določeno pri imenovanju, ki je 
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vsaj tri leta po njegovem imenovanju; vsaj pet let po njegovem imenovanju;

Or. en

Obrazložitev

Sistem UDI je bistven sestavni del novega regulativnega sistema, njegovi ponudniki pa 
morajo zagotoviti višjo stopnjo trajnosti.

Predlog spremembe 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 8 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) skladnost z že obstoječimi 
identifikacijskimi sistemi za medicinske 
pripomočke.

Or. de

Obrazložitev

Za nemoteno delovanje je pomembno, da so sistemi sledljivosti tehnično skladni.

Predlog spremembe 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 8 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) združljivost z drugimi sistemi 
sledljivosti, ki jih uporabljajo 
zainteresirane strani, ki se ukvarjajo z 
medicinskimi pripomočki.

Or. en

Obrazložitev

Najverjetneje se bo v skladu z direktivo o ponarejenih zdravilih uvedel elektronski sistem 
preverjanja avtentičnosti zdravil. Pomembno je, da so sistemi za in vitro medicinske 
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pripomočke združljivi, saj bi se v nasprotnem primeru akterji v dobavni verigi, ki se ukvarjajo 
z obema vrstama proizvodov, spoprijemali s precejšnjim in morda celo neobvladljivim 
bremenom.

Predlog spremembe 190
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja elektronski 
sistem za zbiranje in obdelavo informacij, 
ki so potrebne in sorazmerne za opis in 
identifikacijo pripomočka in proizvajalca 
ter, kadar je ustrezno, pooblaščenega 
predstavnika in uvoznika. Podrobnosti o 
informacijah, ki jih predložijo gospodarski 
subjekti, so določene v delu A Priloge V.

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja elektronski 
sistem za zbiranje in obdelavo informacij, 
ki so potrebne in sorazmerne za opis in 
identifikacijo pripomočka in proizvajalca 
ter, kadar je ustrezno, pooblaščenega 
predstavnika in uvoznika, pa tudi za 
zagotavljanje preglednosti ter varne in 
učinkovite uporabe, tako da uporabnikom 
da na voljo ustrezne dokaze o klinični 
veljavnosti in, kjer je ustrezno, 
uporabnosti pripomočka.  Podrobnosti o 
informacijah, ki jih predložijo gospodarski 
subjekti, so določene v delu A Priloge V.

Or. en

Obrazložitev

Osnovna vloga elektronskega sistema Komisije je zagotavljati vpogled javnosti s preglednim 
dostopom do informacij o klinični veljavnosti in varnem delovanju in vitro pripomočkov.

Predlog spremembe 191
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda C in 
D, razen pripomočkov za ocenjevanje 
učinkovitosti, pripravi povzetek varnosti in 

1. Proizvajalec za pripomočke razreda C in 
D, razen pripomočkov za ocenjevanje 
učinkovitosti, pripravi izčrpno poročilo o
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učinkovitosti. Sestavljen je tako, da je 
razumljiv predvidenemu uporabniku. 
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 40, in ki jo navedeni organ potrdi.

varnosti in učinkovitosti. Sestavljen je 
tako, da je razumljiv predvidenemu 
uporabniku. Osnutek tega izčrpnega 
poročila je del dokumentacije, ki jo je 
treba predložiti priglašenemu organu, 
vključenemu v ugotavljanje skladnosti v 
skladu s členom 40, in ki jo navedeni organ 
potrdi.

Or. en

Predlog spremembe 192
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda C in 
D, razen pripomočkov za ocenjevanje 
učinkovitosti, pripravi povzetek varnosti in 
učinkovitosti. Sestavljen je tako, da je 
razumljiv predvidenemu uporabniku. 
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 40, in ki jo navedeni organ potrdi.

1. Proizvajalec za pripomočke razreda C in 
D, razen pripomočkov za ocenjevanje 
učinkovitosti, pripravi povzetek varnosti in 
učinkovitosti. Biti mora javno dostopen in 
sestavljen tako, da je razumljiv 
predvidenemu uporabniku. Osnutek tega 
povzetka je del dokumentacije, ki jo je 
treba predložiti priglašenemu organu, 
vključenemu v ugotavljanje skladnosti v 
skladu s členom 40, in ki jo navedeni organ 
potrdi. 

Or. en

Predlog spremembe 193
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija razvije in upravlja Evropsko 
banko podatkov za medicinske pripomočke 
(Eudamed) v skladu s pogoji in pravili iz 
člena 27 Uredbe (EU) [sklicevanje na 

Komisija razvije in upravlja Evropsko 
banko podatkov za medicinske pripomočke 
(Eudamed) v skladu s pogoji in pravili iz 
člena 27 Uredbe (EU) [sklicevanje na 
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prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih].

prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih] ter zagotovi, da je javno 
dostopna.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili popolno preglednost v zvezi s kakovostjo proizvodov ter pokazali varnost 
njihove uporabe, morajo biti vse ustrezne informacije o varnosti in delovanju in vitro 
pripomočkov ter težavami z njimi javno dostopne.

Predlog spremembe 194
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija razvije in upravlja Evropsko 
banko podatkov za medicinske pripomočke 
(Eudamed) v skladu s pogoji in pravili iz 
člena 27 Uredbe (EU) [sklicevanje na 
prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih].

Komisija razvije in upravlja Evropsko 
banko podatkov za medicinske pripomočke 
(Eudamed) v skladu s pogoji in pravili iz 
člena 27 Uredbe (EU) [sklicevanje na 
prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih].

Komisija se pri razvoju Evropske banke 
podatkov posvetuje s skupinami pacientov 
in zdravstvenimi delavci.

Or. en

Obrazložitev

Evropska banka podatkov je osrednji portal, ki omogoča dostop do najpomembnejših 
informacij s področja javnega zdravja. Splošni javnosti in zdravstvenim delavcem morajo biti 
na voljo informacije, ki se nanašajo na registrirane pripomočke, gospodarske subjekte, 
klinične raziskave, vigilanco in nadzor trga. 

Predlog spremembe 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko odločijo, da
ocenjevanje in spremljanje iz odstavka 1 
izvaja nacionalni akreditacijski organ v 
smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v 
skladu z njo.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 196
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, razpolaga z zadostnim številom 
usposobljenega osebja za pravilno 
izvajanje svojih nalog.

Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, razpolaga z zadostnim številom 
usposobljenega notranjega osebja, 
zaposlenega za nedoločen čas, za pravilno 
izvajanje svojih nalog. Skladnost s to 
zahtevo se ocenjuje v okviru strokovnega 
pregleda iz odstavka 8.
Zlasti ima osebje nacionalnega organa, 
odgovornega za revizijo dela, ki ga 
opravlja osebje priglašenih organov, 
pooblaščenih za pregled izdelkov, 
dokazane kvalifikacije, ki so enakovredne 
kvalifikacijam osebja priglašenih 
organov, kot določa točka 3.2.5. Priloge 
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VI.
Podobno velja, da ima osebje 
nacionalnega organa, odgovornega za 
revizijo dela, ki ga opravlja osebje 
priglašenih organov, pooblaščenih za 
revizije proizvajalčevega sistema vodenja 
kakovosti, dokazane kvalifikacije, ki so 
enakovredne kvalifikacijam osebja 
priglašenih organov, kot določa točka 
3.2.6. Priloge VI.

Or. en

Predlog spremembe 197
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je nacionalni organ odgovoren za 
imenovanje priglašenih organov na 
področju izdelkov, razen in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov, se 
brez poseganja v člen 31(3) o vseh vidikih, 
posebej v zvezi z in vitro diagnostičnimi 
medicinskimi pripomočki, posvetuje s 
pristojnim organom za medicinske 
pripomočke.

Kadar je nacionalni organ odgovoren za 
imenovanje priglašenih organov na 
področju izdelkov, razen in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov, se 
o vseh vidikih, posebej v zvezi z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, 
posvetuje s pristojnim organom za 
medicinske pripomočke.

Or. en

Predlog spremembe 198
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice Komisiji in drugim 
državam članicam posredujejo informacije 
o svojih postopkih za ocenjevanje, 
določanje in priglasitev organov za 

7. Države članice Komisiji, drugim 
državam članicam in javnosti posredujejo 
vse informacije o svojih postopkih za 
ocenjevanje, določanje in priglasitev 
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ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 
priglašenih organov ter o kakršni koli 
spremembi navedenih informacij.

organov za ugotavljanje skladnosti ter 
spremljanje priglašenih organov ter o 
kakršni koli spremembi navedenih 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 199
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice Komisiji in drugim 
državam članicam posredujejo informacije 
o svojih postopkih za ocenjevanje, 
določanje in priglasitev organov za 
ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 
priglašenih organov ter o kakršni koli 
spremembi navedenih informacij.

7. Države članice Komisiji in drugim 
državam članicam posredujejo vse 
informacije, ki jih te zahtevajo, o svojih 
postopkih za ocenjevanje, določanje in 
priglasitev organov za ugotavljanje 
skladnosti ter spremljanje priglašenih 
organov ter o kakršni koli spremembi 
navedenih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 200
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pripravijo letni načrt 
strokovnih pregledov, pri čemer zagotovijo 
ustrezno kroženje organov v pregledu in 
pregledanih organov, in ga predložijo 
Komisiji. Komisija lahko sodeluje pri 
pregledih. Rezultat strokovnega pregleda 
se sporoči vsem državam članicam in 
Komisiji, povzetek rezultatov pa mora biti 
javno dostopen.

Države članice pripravijo letni načrt 
strokovnih pregledov, pri čemer zagotovijo 
ustrezno kroženje organov v pregledu in 
pregledanih organov, in ga predložijo 
Komisiji v pregled. Komisija lahko 
sodeluje pri pregledih. Rezultat 
strokovnega pregleda se sporoči vsem 
državam članicam in Komisiji, povzetek 
rezultatov pa mora biti javno dostopen.

Or. en
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Predlog spremembe 201
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pripravijo letni načrt 
strokovnih pregledov, pri čemer zagotovijo 
ustrezno kroženje organov v pregledu in 
pregledanih organov, in ga predložijo 
Komisiji. Komisija lahko sodeluje pri 
pregledih. Rezultat strokovnega pregleda 
se sporoči vsem državam članicam in 
Komisiji, povzetek rezultatov pa mora biti 
javno dostopen.

Države članice pripravijo letni načrt 
strokovnih pregledov, pri čemer zagotovijo 
ustrezno kroženje organov v pregledu in 
pregledanih organov, in ga predložijo 
Komisiji. Komisija sodeluje pri pregledih. 
Rezultat strokovnega pregleda se sporoči 
vsem državam članicam in Komisiji, 
povzetek rezultatov pa mora biti javno 
dostopen.

Or. en

Predlog spremembe 202
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglašeni organi izpolnjujejo 
organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 
njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. Minimalne zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati priglašeni organi, 
so določene v Prilogi VI.

1. Priglašeni organi izpolnjujejo 
organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 
njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. V zvezi s tem je 
ključnega pomena stalno „notranje“ 
upravno, tehnično in znanstveno osebje s 
farmakološkim, medicinskim in tehničnim 
znanjem. Minimalne zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati priglašeni organi, so določene 
v Prilogi VI. Zlasti priglašeni organ v 
skladu s točko 1.2. Priloge VI s svojo 
organizacijo in delovanjem zagotavlja 
neodvisnost, objektivnost in 
nepristranskost izvajanja svojih dejavnosti 
in preprečuje navzkrižja interesov.
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Predlog spremembe 203
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar priglašeni organ za posebno 
nalogo, povezano z ugotavljanjem 
skladnosti, najame podizvajalca ali 
naročilo odda pomožnemu organu, 
preveri, ali podizvajalec oziroma pomožni
organ izpolnjuje ustrezne zahteve iz 
Priloge VI, in temu ustrezno obvesti 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.

1. Priglašeni organ ima stalno „notranje“ 
usposobljeno osebje ter strokovno znanje 
in izkušnje, in sicer na tehničnih 
področjih, povezanih z ocenjevanjem 
učinkovitosti pripomočkov, ter na 
medicinskem področju. Organ ima 
zmožnosti za „notranje“ ocenjevanje 
kakovosti podizvajalcev.

Oddajanje naročil podizvajalcem se dodeli 
javnim subjektom. Kadar so klinične 
izkušnje omejene, se pogodbe za oceno 
inovativnih medicinskih pripomočkov ali 
tehnologij lahko sklenejo tudi z zunanjimi 
strokovnjaki.

Or. en

Predlog spremembe 204
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar priglašeni organ za posebno 
nalogo, povezano z ugotavljanjem 
skladnosti, najame podizvajalca ali 
naročilo odda pomožnemu organu, 
preveri, ali podizvajalec oziroma pomožni 
organ izpolnjuje ustrezne zahteve iz 
Priloge VI, in temu ustrezno obvesti 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.
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Or. en

Predlog spremembe 205
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Priglašeni organi javno objavijo 
seznam podizvajalcev ali pomožnih 
organov in tudi posebnih nalog, za katere 
so odgovorni.

Or. en

Predlog spremembe 206
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dejavnosti ugotavljanja skladnosti lahko 
opravijo podizvajalci ali pomožni organ 
samo s soglasjem pravne ali fizične osebe, 
ki odda vlogo za ugotavljanje skladnosti.

3. Dejavnosti ugotavljanja skladnosti lahko 
opravijo podizvajalci ali pomožni organ 
samo z izrecnim soglasjem pravne ali 
fizične osebe, ki odda vlogo za 
ugotavljanje skladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 207
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Priglašeni organi nacionalnim organom, 
odgovornim za priglašene organe, hranijo 
na voljo zadevne dokumente v zvezi s 
preverjanjem kvalifikacij podizvajalca ali 

4. Priglašeni organi nacionalnim organom, 
odgovornim za priglašene organe, vsaj 
enkrat letno predložijo zadevne 
dokumente v zvezi s preverjanjem 
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pomožnega organa ter delom, ki so ga ti 
izvedli v skladu s to uredbo.

kvalifikacij podizvajalca ali pomožnega 
organa ter delom, ki so ga ti izvedli v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vlogi se opredelijo dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, postopki za 
ugotavljanje skladnosti in pripomočki, za 
katere organ trdi, da je pristojen, priložena 
pa ji je dokumentacija, ki dokazuje 
skladnost z vsemi zahtevami iz Priloge VI.

Vlogi se priloži opis dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, postopki za 
ugotavljanje skladnosti in pripomočki, za 
katere organ trdi, da je pristojen, pa tudi 
potrdilo o akreditaciji, če obstaja, ki ga 
izda nacionalni akreditacijski organ, ki 
potrjuje, da organ za ugotavljanje 
skladnosti izpolnjuje zahteve iz Priloge 
VI, ali dokumentacija, ki dokazuje 
skladnost z vsemi zahtevami iz Priloge VI.

Or. en

Predlog spremembe 209
Christofer Fjellner
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Za organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti iz 
oddelkov 1 in 2 Priloge VI se lahko 
ustrezna dokumentacija predloži v obliki 
veljavnega certifikata in ustreznega 
poročila o oceni, ki ga nacionalni 
akreditacijski organ predloži v skladu z 
Uredbo (ES) št. 765/2008. Za organ za 
ugotavljanje skladnosti se domneva, da je 
skladen z zahtevami, ki jih zajema 
certifikat, ki ga je tak akreditacijski organ 

črtano
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izdal.

Or. en

Predlog spremembe 210
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v 14 dneh po predložitvi iz 
odstavka 2 imenuje skupno ocenjevalno 
ekipo, ki jo sestavljata najmanj dva 
strokovnjaka s seznama strokovnjakov, 
usposobljenih za ocenjevanje organov za 
ugotavljanje skladnosti. Komisija seznam 
sestavi v sodelovanju s Koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke. Vsaj 
eden od navedenih strokovnjakov je 
predstavnik Komisije, ki skupno 
ocenjevalno ekipo vodi.

3. Komisija v 14 dneh po predložitvi iz 
odstavka 2 imenuje skupno ocenjevalno 
ekipo, ki jo sestavljajo najmanj trije 
strokovnjaki s seznama strokovnjakov, 
usposobljenih za ocenjevanje organov za 
ugotavljanje skladnosti. Komisija seznam 
sestavi v sodelovanju s Koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke. Vsaj 
eden od navedenih strokovnjakov je 
predstavnik Komisije, ki vodi skupno 
ocenjevalno ekipo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da strokovnjaki razpolagajo s potrebnim strokovnim znanjem in lahko 
celovito razpravljajo o zadevi, bi morali skupno ocenjevalno ekipo sestavljati vsaj trije 
strokovnjaki.

Predlog spremembe 211
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, in skupna ocenjevalna ekipa v 
90 dneh po imenovanju navedene ekipe 
pregledata dokumentacijo, predloženo z 

Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, in skupna ocenjevalna ekipa v 
90 dneh po imenovanju navedene ekipe 
pregledata dokumentacijo, predloženo z 
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vlogo v skladu s členom 29, in opravita 
pregled organa za ugotavljanje skladnosti, 
ki je vložil vlogo, na kraju samem, ter kjer 
je ustrezno, vsakega pomožnega organa ali 
podizvajalca v Uniji ali izven nje, ki bo 
sodeloval v postopku ugotavljanja 
skladnosti. Taki pregledi na kraju niso 
dovolj za izpolnjevanje zahtev, za katere je 
organ za ugotavljanje skladnosti, ki je 
vložil vlogo, prejel certifikat od 
nacionalnega akreditacijskega organa iz 
člena 29(2), razen če predstavnik Komisije
iz člena 30(3) zahteva pregled na kraju 
samem.

vlogo v skladu s členom 29, in opravita 
pregled organa za ugotavljanje skladnosti, 
ki je vložil vlogo, na kraju samem, ter kjer 
je ustrezno, vsakega pomožnega organa ali 
podizvajalca v Uniji ali izven nje, ki bo 
sodeloval v postopku ugotavljanja 
skladnosti. Taki pregledi na kraju niso 
dovolj za izpolnjevanje zahtev, za katere je 
organ za ugotavljanje skladnosti, ki je 
vložil vlogo, prejel certifikat od 
nacionalnega akreditacijskega organa iz 
člena 29(2), razen če član skupne 
ocenjevalne ekipe iz člena 30(3) zahteva 
pregled na kraju samem.

Or. en

Predlog spremembe 212
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Ugotovitve o neskladnosti organa z 
zahtevami iz Priloge VI se navedejo med 
postopkom ocenjevanja, kasneje pa o njih 
razpravljata nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, in skupna ocenjevalna 
ekipa, da bi se strinjala glede ocene vloge.
Različna mnenja se navedejo v poročilu o 
oceni pristojnega nacionalnega organa.

Ugotovitve o neskladnosti organa za 
ugotavljanje skladnosti, ki je vložil vlogo,
z zahtevami iz Priloge VI se navedejo med 
postopkom ocenjevanja, kasneje pa o njih 
razpravljata nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, in skupna ocenjevalna 
ekipa. Nacionalni organ v poročilu o 
oceni določi ukrepe, ki jih bo sprejel za 
zagotovitev skladnosti tega organa za 
ugotavljanje skladnosti, ki je vložil vlogo, 
z zahtevami iz Priloge VI.

Or. en

Predlog spremembe 213
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Skupna ocenjevalna ekipa predloži 
mnenje o poročilu o oceni in osnutku 
priglasitve v 21 dneh od prejema 
navedenih dokumentov, Komisija pa to 
mnenje nemudoma predloži Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke. 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke v 21 dneh po prejemu mnenja 
skupne ocenjevalne ekipe izda priporočilo 
glede osnutka priglasitve, ki jo zadevni
nacionalni organ ustrezno upošteva pri 
svoji odločitvi o imenovanju priglašenega 
organa.

6. Skupna ocenjevalna ekipa predloži 
mnenje o poročilu o oceni in osnutku 
priglasitve v 21 dneh od prejema 
navedenih dokumentov, Komisija pa to 
mnenje nemudoma predloži Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke. 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke v 21 dneh po prejemu mnenja 
skupne ocenjevalne ekipe izda zavezujoče 
priporočilo glede osnutka priglasitve. 
Zadevni nacionalni organ v celoti upošteva 
zavezujoče priporočilo pri svoji odločitvi o 
imenovanju priglašenega organa.

Or. en

Predlog spremembe 214
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Skupna ocenjevalna ekipa predloži 
mnenje o poročilu o oceni in osnutku 
priglasitve v 21 dneh od prejema 
navedenih dokumentov, Komisija pa to 
mnenje nemudoma predloži Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke. 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke v 21 dneh po prejemu mnenja 
skupne ocenjevalne ekipe izda priporočilo 
glede osnutka priglasitve, ki jo zadevni
nacionalni organ ustrezno upošteva pri 
svoji odločitvi o imenovanju priglašenega 
organa.

6. Skupna ocenjevalna ekipa predloži 
mnenje o poročilu o oceni in osnutku 
priglasitve v 21 dneh od prejema 
navedenih dokumentov, Komisija pa to 
mnenje nemudoma predloži Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke. 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke v 21 dneh po prejemu mnenja 
skupne ocenjevalne ekipe izda priporočilo 
glede osnutka priglasitve. Zadevni
nacionalni organ svojo odločitev o 
imenovanju priglašenega organa sprejme 
na podlagi priporočila Koordinacijske 
skupine. Kadar se njegova odločitev 
razlikuje od omenjenega priporočila, 
nacionalni organ posreduje 
Koordinacijski skupini vse potrebne 
utemeljitve.

Or. en
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Predlog spremembe 215
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko priglasijo samo 
organe za ugotavljanje skladnosti, ki 
izpolnjujejo zahteve iz Priloge VI.

2. Države članice priglasijo samo organe za 
ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo 
zahteve iz Priloge VI.

Or. en

Predlog spremembe 216
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, odgovoren za 
imenovanje priglašenih organov na 
področju izdelkov, ki niso in vitro 
diagnostični medicinski pripomočki, 
pristojni organ za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke pred priglasitvijo 
poda pozitivno mnenje o priglasitvi in 
njenem področju uporabe.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 217
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Priglasitvi se priloži končno poročilo o 
oceni nacionalnega organa, pristojnega za 

5. Priglasitvi se priloži končno poročilo o 
oceni nacionalnega organa, pristojnega za 
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priglašene organe, mnenje skupne 
ocenjevalne ekipe in priporočilo 
Koordinacijske skupine za medicinske 
pripomočke. Če država članica ne upošteva 
priporočila Skupine, za to navede ustrezno 
utemeljeno obrazložitev.

priglašene organe, mnenje skupne 
ocenjevalne ekipe in zavezujoče
priporočilo Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke. Če se država 
članica ne strinja s priporočilom Skupine, 
lahko poda ustrezno utemeljeno in
argumentirano mnenje ter ga objavi.

Or. en

Predlog spremembe 218
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Kadar država članica ali Komisija 
ugovarja v skladu z odstavkom 7, se 
priglasitev zadrži. V tem primeru Komisija 
zadevo v 15 dneh po izteku obdobja iz 
odstavka 7 predloži Koordinacijski skupini 
za medicinske pripomočke. Skupina po 
posvetovanju z udeleženimi stranmi poda 
svoje mnenje najpozneje v 28 dneh po tem, 
ko ji je bila zadeva predložena. Če se 
država članica priglasiteljica ne strinja z 
mnenjem Skupine, lahko od Komisije 
zahteva njeno mnenje.

8. Kadar država članica ali Komisija 
ugovarja v skladu z odstavkom 7, se 
priglasitev nemudoma zadrži. V tem 
primeru Komisija zadevo v 15 dneh po 
izteku obdobja iz odstavka 7 predloži 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke. Skupina po posvetovanju z 
udeleženimi stranmi poda svoje mnenje 
najpozneje v 28 dneh po tem, ko ji je bila 
zadeva predložena. Če se država članica 
priglasiteljica ne strinja z mnenjem 
Skupine, lahko od Komisije zahteva njeno 
mnenje.

Or. en

Predlog spremembe 219
Margrete Auken
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi, da je seznam 
organov, priglašenih v skladu s to uredbo, 
javno dostopen, vključno z 
identifikacijskimi številkami, ki so jim bile 

2. Komisija zagotovi, da je seznam 
organov, priglašenih v skladu s to uredbo, 
javno dostopen, vključno z 
identifikacijskimi številkami, ki so jim bile 
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dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili 
priglašeni. Komisija zagotovi, da se ta 
seznam posodablja.

dodeljene, dejavnostmi, za katere so bili 
priglašeni, in vsemi dokumenti za 
postopek priglasitve, navedenimi v členu 
31(5). Komisija zagotovi, da se ta seznam 
posodablja.

Or. en

Predlog spremembe 220
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi, da je seznam 
organov, priglašenih v skladu s to uredbo, 
javno dostopen, vključno z 
identifikacijskimi številkami, ki so jim bile 
dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili 
priglašeni. Komisija zagotovi, da se ta 
seznam posodablja.

2. Komisija zagotovi, da je seznam 
organov, priglašenih v skladu s to uredbo, 
zlahka dostopen javnosti, vključno z 
identifikacijskimi številkami, ki so jim bile 
dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili 
priglašeni. Komisija zagotovi, da se ta 
seznam posodablja.

Or. en

Predlog spremembe 221
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Priglašeni organi nemudoma obvestijo 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, o vsaki spremembi, zlasti v zvezi z 
osebjem, prostori, pomožnimi organi ali 
podizvajalci, ki lahko vplivajo na skladnost 
z zahtevami iz Priloge VI ali na njihovo 
sposobnost izvajanja postopkov 
ugotavljanja skladnosti v zvezi s 
pripomočki, za katere so imenovani.

Priglašeni organi nemudoma in najpozneje 
v 15 dneh obvestijo nacionalni organ, 
pristojen za priglašene organe, o vsaki 
spremembi, zlasti v zvezi z osebjem, 
prostori, pomožnimi organi ali 
podizvajalci, ki lahko vplivajo na skladnost 
z zahtevami iz Priloge VI ali na njihovo 
sposobnost izvajanja postopkov 
ugotavljanja skladnosti v zvezi s 
pripomočki, za katere so imenovani.

Or. en
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Predlog spremembe 222
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Priglašeni organi se nemudoma 
odzovejo na zahteve v zvezi z opravljenimi 
postopki ugotavljanja skladnosti, ki jih 
predloži organ njihove ali druge države 
članice ali Komisija. Nacionalni organ, 
pristojen za priglašene organe države 
članice, v kateri ima organ sedež, 
uveljavlja zahteve, ki so jih predložili 
organi katere koli druge države članice ali 
Komisija, razen če obstaja utemeljena 
domneva o nasprotnem; v tem primeru se 
lahko obe strani posvetujeta s 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke. Priglašeni organ ali
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, lahko zahteva, da se vse 
informacije, poslane organom druge 
države članice ali Komisiji, obravnavajo 
zaupno.

2. Priglašeni organi se nemudoma in 
najpozneje v 15 dneh odzovejo na zahteve 
v zvezi z opravljenimi postopki 
ugotavljanja skladnosti, ki jih predloži 
organ njihove ali druge države članice ali 
Komisija. Nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe države članice, v kateri 
ima organ sedež, uveljavlja zahteve, ki so 
jih predložili organi katere koli druge 
države članice ali Komisija. Če obstaja 
razlog za ravnanje v nasprotju s tem, 
priglašeni organ obrazloži te razloge in se 
posvetuje s Koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke, ki nato izda 
priporočilo. Nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, ravna po priporočilu 
Koordinacijske skupine.

Or. en

Predlog spremembe 223
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice vsaj enkrat na leto 
obvestijo Komisijo in druge države članice 
o svojih dejavnostih spremljanja. To 
poročilo vsebuje povzetek, ki je javno
dostopen.

5. Države članice vsaj enkrat na leto 
obvestijo Komisijo in druge države članice 
o svojih dejavnostih spremljanja. To 
poročilo je dostopno javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 224
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Če nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, ugotovi, da priglašeni 
organ ne izpolnjuje več zahtev iz 
Priloge VI ali da ne izpolnjuje svojih 
obveznosti, organ glede na resnost 
neizpolnjevanja navedenih zahtev ali 
nespoštovanja obveznosti zadrži, omeji 
oziroma v celoti ali delno prekliče 
priglasitev. Zadržanje ne sme presegati 
obdobja enega leta, ki se lahko enkrat 
podaljša za enako obdobje. Če je 
priglašeni organ prenehal z dejavnostjo, 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, priglasitev umakne.

Če nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, ugotovi, da priglašeni 
organ ne izpolnjuje več zahtev iz 
Priloge VI ali da ne izpolnjuje svojih 
obveznosti, organ glede na resnost 
neizpolnjevanja navedenih zahtev ali 
nespoštovanja obveznosti zadrži, omeji 
oziroma v celoti ali delno prekliče 
priglasitev. Zadržanje se uporablja, dokler 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke ne sprejme odločitve o njegovi 
razveljavitvi, kar stori, potem ko Skupna 
ocenjevalna ekipa, imenovana v skladu s 
postopkom iz člena 30(3) in (4), poda 
oceno. Če je priglašeni organ prenehal z 
dejavnostjo, nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, priglasitev umakne.

Or. en

Obrazložitev

Skupna ocenjevalna ekipa in Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke učinkovito 
spremljata delo priglašenih organov. Če Koordinacijski skupini predamo odgovornost za 
preklic zadržanja priglašenega organa, povečamo njen nadzor.

Predlog spremembe 225
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, o vsakem zadržanju, omejitvi ali 
preklicu priglasitve takoj obvesti Komisijo 
in druge države članice.

Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, o vsakem zadržanju, omejitvi ali 
preklicu priglasitve takoj in najpozneje v 
10 dneh obvesti Komisijo in druge države 
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članice.

Or. en

Predlog spremembe 226
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, oceni, ali razlogi za spremembo 
priglasitve vplivajo na certifikate, ki jih je 
izdal priglašeni organ, in v treh mesecih po 
priglasitvi sprememb priglasitve Komisiji 
in drugim državam članicam predloži 
poročilo o ugotovitvah. Kadar je treba 
zagotoviti varnost pripomočkov na trgu, 
navedeni organ priglašenemu organu da 
navodila, da v razumnem roku, ki ga določi 
organ, zadrži ali prekliče vse neupravičeno 
izdane certifikate. Če priglašeni organ tega 
v določenem časovnem obdobju ne stori ali 
je prenehal z dejavnostjo, neupravičeno 
izdane certifikate zadrži ali prekliče 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, oceni, ali razlogi za spremembo 
priglasitve vplivajo na certifikate, ki jih je 
izdal priglašeni organ, in v treh mesecih po 
priglasitvi sprememb priglasitve Komisiji 
in drugim državam članicam predloži 
poročilo o ugotovitvah. Kadar je to 
potrebno za zagotovitev varnosti 
pripomočkov na trgu, navedeni organ 
priglašenemu organu da navodila, da v 
razumnem roku, ki ga določi organ, in 
najpozneje v 30 dneh po objavi poročila
zadrži ali prekliče vse neupravičeno izdane 
certifikate. Če priglašeni organ tega v 
določenem časovnem obdobju ne stori ali 
je prenehal z dejavnostjo, neupravičeno 
izdane certifikate zadrži ali prekliče 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.

Or. en

Predlog spremembe 227
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Organ ali priglašeni organ, ki prevzame 
naloge priglašenega organa, na katerega 
vpliva sprememba priglasitve, o tem takoj 
obvesti Komisijo, druge države članice in 

Organ ali priglašeni organ, ki prevzame 
naloge priglašenega organa, na katerega 
vpliva sprememba priglasitve, o tem takoj 
in najpozneje v 10 dneh obvesti Komisijo, 
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druge priglašene organe. druge države članice in druge priglašene 
organe.

Or. en

Predlog spremembe 228
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija ugotovi, da priglašeni 
organ ne izpolnjuje več zahtev za 
priglasitev, o tem obvesti državo članico 
priglasiteljico in od nje zahteva, da sprejme 
potrebne popravljalne ukrepe, po potrebi 
vključno z zadržanjem, omejitvijo ali 
preklicem priglasitve.

3. Kadar Komisija po posvetovanju s 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke sklene, da priglašeni organ ne 
izpolnjuje več zahtev za priglasitev, o tem 
obvesti državo članico priglasiteljico in od 
nje zahteva, da sprejme potrebne 
popravljalne ukrepe v skladu s členom 
34(2), po potrebi vključno z zadržanjem, 
omejitvijo ali preklicem priglasitve.

Or. en

Obrazložitev

Skupna ocenjevalna ekipa in Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke učinkovito 
spremljata delo priglašenih organov. Če Koordinacijski skupini predamo odgovornost za 
preklic zadržanja priglašenega organa, povečamo njen nadzor.

Predlog spremembe 229
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija zagotovi, da je ustrezna 
koordinacija in sodelovanje med 
priglašenimi organi vzpostavljeno in deluje 
kot koordinacijska skupina priglašenih 
organov iz člena 39 Uredbe [sklicevanje na 
prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih].

Komisija s posvetovanjem s 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke zagotovi, da je ustrezna 
koordinacija in sodelovanje med 
priglašenimi organi vzpostavljeno in deluje 
kot koordinacijska skupina priglašenih 
organov iz člena 39 Uredbe [sklicevanje na 
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prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih].

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina mora biti učinkovit forum za razprave ter omogočati izmenjavo 
izkušenj med priglašenimi organi, pa tudi med priglašenimi in pristojnimi organi.

Predlog spremembe 230
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija zagotovi, da je ustrezna 
koordinacija in sodelovanje med 
priglašenimi organi vzpostavljeno in deluje 
kot koordinacijska skupina priglašenih 
organov iz člena 39 Uredbe [sklicevanje na 
prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih].

Komisija zagotovi, da je ustrezna 
koordinacija in sodelovanje med 
priglašenimi organi vzpostavljeno in deluje 
kot koordinacijska skupina priglašenih 
organov iz člena 39 Uredbe [sklicevanje na 
prihodnjo uredbo o medicinskih 
pripomočkih]. Ta skupina se sestaja redno 
in najmanj dvakrat na leto.

Or. en

Predlog spremembe 231
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupina se sestaja vsaj vsakih 6 mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina mora biti učinkovit forum za razprave in omogočati nadzor s strani 
Komisije in pristojnih organov. V besedilu je treba določiti, kako pogosto se mora sestajati.
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Predlog spremembe 232
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ali Koordinacijska skupina za 
medicinske pripomočke lahko zahteva 
udeležbo katerega koli priglašenega 
organa.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina mora biti učinkovit forum za razprave in omogočati nadzor s strani 
Komisije in pristojnih organov. Pojasniti je treba, da je udeležba obvezna, kadar tako zahteva 
Komisija ali Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke. 

Predlog spremembe 233
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki določajo način delovanja 
koordinacijske skupine priglašenih 
organov, kakor je navedeno v tem členu. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 84(3).

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina mora biti učinkovit forum za razprave ter omogočati izmenjavo 
izkušenj med priglašenimi organi, pa tudi med priglašenimi in pristojnimi organi. Načini 
delovanja koordinacijske skupine se natančneje opredelijo z izvedbenimi akti.
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Predlog spremembe 234
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 38 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Takse Takse za dejavnosti nacionalnih organov

Or. en

Predlog spremembe 235
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, v katerih imajo organi 
sedež, zaračunavajo takse organom za 
ugotavljanje skladnosti, ki so vložili vlogo, 
in priglašenim organom. Te takse v celoti 
ali delno krijejo stroške, povezane z 
dejavnostmi, ki jih izvajajo nacionalni 
organi, pristojni za priglašene organe v 
skladu s to uredbo.

1. Države članice, v katerih imajo organi 
sedež, zaračunavajo takse organom za 
ugotavljanje skladnosti, ki so vložili vlogo, 
in priglašenim organom. Te takse v celoti 
ali delno krijejo stroške, povezane z 
dejavnostmi, ki jih izvajajo nacionalni 
organi, pristojni za priglašene organe v 
skladu s to uredbo. Takse so primerljive 
med državami članicami, njihova višina 
pa se objavi.

Or. en

Predlog spremembe 236
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, ki 
določajo sestavo in višino taks iz 
odstavka 1, pri čemer upošteva cilje 
varovanja zdravja in varnosti ljudi, 
podpore inovacijam in stroškovne 

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, ki 
določajo sestavo in primerljivo višino taks 
iz odstavka 1, pri čemer upošteva cilje 
varovanja zdravja in varnosti ljudi, 
podpore inovacijam, stroškovno
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učinkovitosti. Posebna pozornost se 
nameni interesom priglašenih organov, ki 
so od nacionalnega akreditacijskega organa 
iz člena 29(2) prejeli certifikat, ter malim 
in srednjim podjetjem, kot so opredeljena v 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

učinkovitost ter potrebo po oblikovanju 
enakih konkurenčnih pogojev v državah 
članicah. Posebna pozornost se nameni 
interesom priglašenih organov, ki so od 
nacionalnega akreditacijskega organa iz 
člena 29(2) prejeli certifikat, ter malim in 
srednjim podjetjem, kot so opredeljena v 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

Or. en

Predlog spremembe 237
Dagmar Roth-Behrendt
Predlog uredbe
Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38a
Preglednost taks, ki jih zaračunavajo 

priglašeni organi za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti

1. Države članice sprejmejo pravila o 
standardnih taksah za priglašene organe.
2. Takse so primerljive med državami 
članicami. Komisija zagotovi smernice za 
lažjo primerljivost teh taks v 24 mesecih 
od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
3. Države članice svoj seznam 
standardnih taks posredujejo Komisiji.
4. Nacionalni organ zagotovi, da 
priglašeni organ javno objavi seznam 
standardnih taks za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti.

Or. en


