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Pozměňovací návrh 146
Linda McAvan

Návrh nařízení
Právní východisko 5 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici o prevenci 
poranění ostrými předměty z roku 2010, 
která zaručuje bezpečnost nejen 
pacientům, ale také uživatelům ostrých 
jehel, 

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a)Touha poskytnout pacientům rychlý 
přístup k novým zdravotnickým 
prostředkům by vždy měla být až na 
druhém místě za prioritou spočívající 
v zajištění bezpečnosti pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost pacientů je zmiňována v usnesení Evropského parlamentu o vadných silikonových 
prsních implantátech od francouzské společnosti PIP (2012/2621(RSP)) a odkazuje na ni 
první Hippokratova zásada, která zdravotnické pracovníky vyzývá především k tomu, aby se 
vyvarovali všeho, co by bylo ke škodě.

Pozměňovací návrh 148
Peter Liese
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V oblasti zdravotnických prostředků 
působí mnoho malých a středních 
podniků. Při regulaci daného odvětví je 
nutné tuto skutečnost zohledňovat, aniž by 
byla ohrožena bezpečnostní a zdravotní 
hlediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rozsah použití tohoto nařízení by měl 
být jasně vymezen oproti jiným 
harmonizačním právním předpisům Unie, 
které se týkají výrobků, jako jsou 
diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro, léčivé přípravky, kosmetické 
přípravky a potraviny. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým 
se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin, 
by mělo být upraveno tak, aby byly z jeho 
oblasti působnosti vyjmuty zdravotnické 
prostředky.

(7) Rozsah použití tohoto nařízení by měl 
být jasně vymezen oproti jiným 
harmonizačním právním předpisům Unie, 
které se týkají výrobků, jako jsou 
diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro, léčivé přípravky, kosmetické 
přípravky a potraviny. Jelikož je 
v některých případech obtížné rozlišit mezi 
zdravotnickými prostředky a 
kosmetickými, léčivými a potravinovými 
přípravky, v každém jednotlivém případě 
by měly platit nejpřísnější právní předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Milan Cabrnoch
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) S ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2010/63 ze 
dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely je nutné 
nahradit a omezit testy na obratlovcích 
nebo s nimi při testování zacházet šetrně.

Or. en

Odůvodnění

V čl. 4 odst. 1 této směrnice se uvádí: „Členské státy zajistí, aby se, kdykoli to bude možné, 
namísto postupu použila vědecky vyhovující metoda či zkušební strategie, při níž se 
nepoužívají živá zvířata.“

Pozměňovací návrh 152
Michèle Rivasi
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti 
tohoto nařízení či nikoli. V případě 
nutnosti může o tom, zda výrobek spadá 
do oblasti působnosti tohoto nařízení či 
nikoli, rozhodnout případ od případu 
Komise. Protože je v některých případech 
obtížné rozlišit mezi zdravotnickými 
prostředky a kosmetickými přípravky, 
měla by být do nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1223/2009 ze dne 
30. listopadu 2009 o kosmetických 
přípravcích zavedena možnost přijmout 
rozhodnutí v rámci celé EU ohledně 
regulačního statusu určitého výrobku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. V případě nutnosti může 
o tom, zda výrobek spadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení či nikoli, 
rozhodnout případ od případu Komise. 
Protože je v některých případech obtížné 
rozlišit mezi zdravotnickými prostředky a 
kosmetickými přípravky, měla by být do 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 
o kosmetických přípravcích zavedena 
možnost přijmout rozhodnutí v rámci celé 

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. V případě nutnosti, jako
například pokud se rozhodnutí ohledně 
jednoho výrobku přijatá na vnitrostátní 
úrovni v jednotlivých členských státech 
liší, může o tom, zda výrobek spadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli, 
rozhodnout případ od případu Komise. 
Protože je v některých případech obtížné 
rozlišit mezi zdravotnickými prostředky a 
kosmetickými přípravky, měla by být do 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 



AM\935943CS.doc 7/92 PE510.741v01-00

CS

EU ohledně regulačního statusu určitého 
výrobku.

1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 
o kosmetických přípravcích zavedena 
možnost přijmout rozhodnutí v rámci celé 
EU ohledně regulačního statusu určitého 
výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. V případě nutnosti může 
o tom, zda výrobek spadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení či nikoli, 
rozhodnout případ od případu Komise. 
Protože je v některých případech obtížné 
rozlišit mezi zdravotnickými prostředky a 
kosmetickými přípravky, měla by být do 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 
o kosmetických přípravcích zavedena 
možnost přijmout rozhodnutí v rámci celé 
EU ohledně regulačního statusu určitého 
výrobku.

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. V případě nutnosti může 
o tom, zda výrobek spadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení či nikoli, 
rozhodnout případ od případu Komise. 
V zájmu právní jistoty by měla být tato 
rozhodnutí jasně odůvodněna a 
s dotčenými výrobci by měly být v rámci 
rozhodovacího procesu vedeny 
konzultace. Protože je v některých 
případech obtížné rozlišit mezi 
zdravotnickými prostředky a kosmetickými 
přípravky, měla by být do nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 
o kosmetických přípravcích zavedena 
možnost přijmout rozhodnutí v rámci celé 
EU ohledně regulačního statusu určitého 
výrobku.

Or. de

Pozměňovací návrh 155
Thomas Ulmer
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. V případě nutnosti může 
o tom, zda výrobek spadá do oblasti
působnosti tohoto nařízení či nikoli, 
rozhodnout případ od případu Komise. 
Protože je v některých případech obtížné 
rozlišit mezi zdravotnickými prostředky a 
kosmetickými přípravky, měla by být do 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 
o kosmetických přípravcích zavedena 
možnost přijmout rozhodnutí v rámci celé 
EU ohledně regulačního statusu určitého 
výrobku.

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. V případě nutnosti může 
o tom, zda výrobek spadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení či nikoli, 
rozhodnout případ od případu Komise ve 
spolupráci s koordinační skupinou pro 
zdravotnické prostředky a Radou. Protože 
je v některých případech obtížné rozlišit 
mezi zdravotnickými prostředky a 
kosmetickými přípravky, měla by být do 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 
o kosmetických přípravcích zavedena 
možnost přijmout rozhodnutí v rámci celé 
EU ohledně regulačního statusu určitého 
výrobku.

Or. de

Odůvodnění

Odpovědnost za rozhodnutí o klasifikaci prostředků by neměla náležet pouze Komisi. V 
případě, že nastanou problémy, je nutné vést podrobné konzultace.

Pozměňovací návrh 156
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Neregulované neintrusivní 
prostředky, např. nekorektivní kontaktní 
čočky pro kosmetické účely, mohou 
způsobovat zdravotní komplikace – jako je 
mikrobiální keratitida – jsou-li vyrobeny 
nebo používány nesprávně. Na ochranu 
spotřebitelů, kteří se rozhodnou tyto 
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výrobky používat, musí být zavedeny 
vhodné bezpečnostní standardy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Prostředky používané při darování 
krve a léčbě krví by měly splňovat 
požadavky stanovené ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou 
se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti 
pro odběr, vyšetření, zpracování, 
skladování a distribuci lidské krve a 
krevních složek a kterou se mění směrnice 
2001/83/ES.

Or. de

Odůvodnění

Zdravotnické prostředky, které jsou povolené a používané v této oblasti, podléhají 
ustanovením dalších pěti právních předpisů EU. Mnohé normy vyžadované podle těchto 
předpisů jsou přísnější než normy, které stanoví toto nařízení. Přísnost těchto norem by 
neměla být snižována.

Pozměňovací návrh 158
Linda McAvan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Reklama na kosmetickou chirurgii 
by měla být lépe regulována, aby se 
zajistilo, že pacienti jsou si plně vědomi 
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jejích rizik stejně jako přínosů. Členské 
státy by především měly uvážit zákaz 
reklamy na kosmetické implantáty, a to po 
vzoru Francie a Belgie.

Or. en

Odůvodnění

Reklama na kosmetickou chirurgii, např. na prsní implantáty, vytváří riziko banalizace těchto 
zákroků. Některé členské státy zakázaly reklamu na kosmetickou chirurgii a v EU již platí 
zákaz reklamy na léky na předpis.

Pozměňovací návrh 159
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Přetrvává vědecká nejistota ohledně 
rizik a přínosů nanomateriálů používaných 
pro zdravotnické prostředky. V zájmu 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, 
volného pohybu zboží a právní jistoty pro 
výrobce je nezbytné zavést jednotnou 
definici nanomateriálů na základě 
doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 
18. října 2011 o definici nanomateriálu s 
nezbytnou flexibilitou k přizpůsobení této 
definice vědeckému a technickému 
pokroku a následnému vývoji v oblasti 
regulace na úrovni Unie a na mezinárodní 
úrovni. Při navrhování a výrobě 
zdravotnických prostředků by měli být 
výrobci obzvláště obezřetní při používání 
nanočástic, které mohou být uvolněny do 
lidského těla, a uvedené prostředky by 
měly být podrobeny nejpřísnějšímu 
postupu posuzování shody.

(13) Přetrvává vědecká nejistota ohledně 
rizik a přínosů nanomateriálů používaných 
pro zdravotnické prostředky. V zájmu 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, 
volného pohybu zboží a právní jistoty pro 
výrobce je nezbytné zavést jednotnou 
definici nanomateriálů na základě 
doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 
18. října 2011 o definici nanomateriálu s 
nezbytnou flexibilitou k přizpůsobení této 
definice vědeckému a technickému 
pokroku a následnému vývoji v oblasti 
regulace na úrovni Unie a na mezinárodní 
úrovni. Při navrhování a výrobě 
zdravotnických prostředků by měli být 
výrobci obzvláště obezřetní při používání 
nanočástic, které se mají záměrně uvolnit 
do lidského těla, a uvedené prostředky by 
měly být podrobeny nejpřísnějšímu 
postupu posuzování shody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Přetrvává vědecká nejistota ohledně 
rizik a přínosů nanomateriálů používaných 
pro zdravotnické prostředky. V zájmu 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, 
volného pohybu zboží a právní jistoty pro 
výrobce je nezbytné zavést jednotnou 
definici nanomateriálů na základě 
doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 
18. října 2011 o definici nanomateriálu s 
nezbytnou flexibilitou k přizpůsobení této 
definice vědeckému a technickému 
pokroku a následnému vývoji v oblasti 
regulace na úrovni Unie a na mezinárodní 
úrovni. Při navrhování a výrobě 
zdravotnických prostředků by měli být 
výrobci obzvláště obezřetní při používání 
nanočástic, které mohou být uvolněny do 
lidského těla, a uvedené prostředky by 
měly být podrobeny nejpřísnějšímu 
postupu posuzování shody.

(13) Přetrvává vědecká nejistota ohledně 
rizik a přínosů nanomateriálů používaných 
pro zdravotnické prostředky. V zájmu 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, 
volného pohybu zboží a právní jistoty pro 
výrobce je nezbytné zavést jednotnou 
definici nanomateriálů na základě 
doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 
18. října 2011 o definici nanomateriálu s 
nezbytnou flexibilitou k přizpůsobení této 
definice vědeckému a technickému 
pokroku a následnému vývoji v oblasti 
regulace na úrovni Unie a na mezinárodní 
úrovni. Při navrhování a výrobě 
zdravotnických prostředků by měli být 
výrobci obzvláště obezřetní při používání 
nanočástic, které mohou být uvolněny do 
lidského těla, a uvedené prostředky by 
měly být podrobeny nejpřísnějšímu 
postupu posuzování shody a podléhat 
nejpřísnějším normám.

Or. sl

Pozměňovací návrh 161
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Přetrvává vědecká nejistota ohledně 
rizik a přínosů nanomateriálů používaných 
pro zdravotnické prostředky. V zájmu 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, 
volného pohybu zboží a právní jistoty pro 
výrobce je nezbytné zavést jednotnou 

(13) Přetrvává vědecká nejistota ohledně 
rizik a přínosů nanomateriálů používaných 
pro zdravotnické prostředky. V zájmu 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, 
volného pohybu zboží a právní jistoty pro 
výrobce je nezbytné zavést jednotnou 
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definici nanomateriálů na základě 
doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 
18. října 2011 o definici nanomateriálu s 
nezbytnou flexibilitou k přizpůsobení této 
definice vědeckému a technickému 
pokroku a následnému vývoji v oblasti 
regulace na úrovni Unie a na mezinárodní 
úrovni. Při navrhování a výrobě 
zdravotnických prostředků by měli být 
výrobci obzvláště obezřetní při používání 
nanočástic, které mohou být uvolněny do 
lidského těla, a uvedené prostředky by 
měly být podrobeny nejpřísnějšímu 
postupu posuzování shody.

definici nanomateriálů na základě 
doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 
18. října 2011 o definici nanomateriálu s 
nezbytnou flexibilitou k přizpůsobení této 
definice vědeckému a technickému 
pokroku a následnému vývoji v oblasti 
regulace na úrovni Unie a na mezinárodní 
úrovni. Při navrhování, výrobě a 
posuzování shody zdravotnických 
prostředků by měli být výrobci obzvláště 
obezřetní při používání nanočástic, které se 
mají uvolňovat do lidského těla, musí 
splňovat dodatečné základní požadavky 
týkající se dotčených nanomateriálů a 
jejich používání v rámci příslušné skupiny 
prostředků a uvedené prostředky by měly 
být podrobeny nejpřísnějšímu postupu 
posuzování shody.

Or. de

Odůvodnění

Mnohé zdravotnické prostředky obsahují nanomateriály, aniž by tato skutečnost pro pacienty 
znamenala jakékoli riziko. Při klasifikaci zdravotnických prostředků, jež obsahují 
nanomateriály, by se měla věnovat pozornost zamýšlenému účinku těchto nanomateriálů.

Pozměňovací návrh 162
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Zdravotnické prostředky používané 
při darování látek lidského původu a 
jejich následném využívání při léčbě musí 
splňovat právní předpisy Evropské unie 
týkající se veřejného zdraví, jimiž jsou 
zajištěny minimální standardy jakosti a 
bezpečnosti, včetně směrnice 2002/98/ES, 
kterou se stanoví standardy jakosti a 
bezpečnosti pro odběr, vyšetření, 
zpracování, skladování a distribuci lidské 
krve a krevních složek, a jejích 
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doplňujících směrnic.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotnické prostředky používané při odběru, skladování, vyšetření a zpracování krve, jako 
jsou prostředky používané pro účely aferézy, musí být již nyní v souladu se šesti doplňujícími 
právními předpisy EU o veřejném zdraví. Stávající právní předpisy zajišťují, aby výstup 
zdravotnických prostředků při použití krve a krevních složek dosahoval určitého vysokého 
standardu, neboť již samotné tyto prostředky podléhají nejvyšším standardům a kontrolám z 
hlediska bezpečnosti pacientů.

Pozměňovací návrh 163
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) U prostředků sestávajících z více než 
jedné implantabilní součásti, např. se 
jedná o náhrady kyčelního kloubu, by 
měla být zajištěna kompatibilita součástí 
vyráběných různými výrobci, aby nebylo 
nutné nahrazovat funkční součást 
prostředku a na straně pacientů se tak 
zamezilo zbytečným rizikům a 
nepříjemnostem. Komise by měla 
prošetřit, zda je třeba přijmout další 
opatření, která zajistí kompatibilitu 
rovnocenných součástí náhrad kyčelního 
kloubu od různých výrobců, a přitom by 
měla mít na paměti, že operace kyčelního 
kloubu nejčastěji podstupují starší lidé, 
v jejich případě jsou zdravotní rizika 
operací vyšší.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je vhodné jasně stanovit obecné 
povinnosti různých hospodářských 
subjektů, včetně dovozců a distributorů, jak 
stanoví nový legislativní rámec pro 
uvádění výrobků na trh, aniž jsou dotčeny 
zvláštní povinnosti stanovené v různých 
částech tohoto nařízení, aby se posílilo 
porozumění právním požadavkům, a 
zlepšilo se tak dodržování právních 
předpisů ze strany příslušných subjektů.

(24) Je vhodné jasně stanovit obecné 
povinnosti různých hospodářských 
subjektů, včetně dovozců a distributorů, jak 
stanoví nový legislativní rámec pro 
uvádění výrobků na trh, aniž jsou dotčeny 
zvláštní povinnosti stanovené v různých 
částech tohoto nařízení, aby se posílilo 
porozumění právním požadavkům, a 
zlepšilo se tak dodržování právních 
předpisů ze strany příslušných subjektů. Je 
zapotřebí stanovit podmínky, které 
usnadní přístup malých a středních 
podniků s inteligentní specializací na 
tento trh.

Or. sl

Pozměňovací návrh 165
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Má-li být zajištěno, aby riziko újmy 
a stejně tak riziko platební neschopnosti 
výrobce nebylo přeneseno na pacienty, 
kteří byli poškozeni zdravotnickými 
prostředky, a aby odpovědnost za náklady 
na léčení nesli plátci, jsou výrobci povinni 
uzavřít pojištění odpovědnosti s vhodnou 
výší minimálního krytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Má-li být zajištěno, aby riziko újmy 
a stejně tak riziko platební neschopnosti 
výrobce nebylo přeneseno na pacienty, 
kteří byli poškozeni zdravotnickými 
prostředky, jsou výrobci povinni uzavřít 
pojištění odpovědnosti s vhodnou výší 
krytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Má-li být zajištěno, aby poškození 
pacienti získali odškodnění za jakoukoli 
újmu a zamezilo se platební neschopnosti 
výrobce, výrobci by měli mít povinnost 
uzavřít pojištění odpovědnosti 
s dostatečnou výší minimálního krytí.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 168
Pat the Cope Gallagher

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Kvalifikovaná osoba musí 
dosáhnout minimální úrovně kvalifikace, 
včetně požadavků na vzdělání, dále praxe 
a registrovaného profesního titulu. 
Příkladem této profesní registrace, 
zejména u inženýrů, by byla situace, kdy 
kvalifikovaná osoba splní vnitrostátní 
požadavky pro získání titulu EUR ING, 
registrované profesní inženýrské 
kvalifikace platné v celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vědecký výbor pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika zřízený 
rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 
5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury 
vědeckých výborů a odborníků v oblasti 
bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví 
a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 
2004/210/ES ve svém vědeckém 
stanovisku ze dne 15. dubna 2010 o 
bezpečnosti o obnově použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití uváděných na trh a Komise ve své 
zprávě Evropskému parlamentu a Radě ze 
dne 27. srpna 2010 o obnově použitých 
zdravotnických prostředků v Evropské unii 
podle článku 12a směrnice 93/42/EHS 
vyzývají k regulaci obnovy použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití, aby se zajistila vysoká úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti a současně se 
tato praxe mohla dále rozvíjet za jasných 
podmínek. Obnovou zdravotnického 

(31) Vědecký výbor pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika zřízený 
rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 
5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury 
vědeckých výborů a odborníků v oblasti 
bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví 
a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 
2004/210/ES ve svém vědeckém 
stanovisku ze dne 15. dubna 2010 o 
bezpečnosti o obnově použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití uváděných na trh a Komise ve své 
zprávě Evropskému parlamentu a Radě ze 
dne 27. srpna 2010 o obnově použitých 
zdravotnických prostředků v Evropské unii 
podle článku 12a směrnice 93/42/EHS 
vyzývají k regulaci obnovy použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití, aby se zajistila vysoká úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti a současně se 
tato praxe mohla dále rozvíjet za jasných 
podmínek. Obnovou zdravotnického 
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prostředku pro jedno použití se mění jeho 
určený účel a ten, kdo obnovu provádí, by 
měl být proto považován za výrobce 
obnoveného prostředku.

prostředku pro jedno použití se mění jeho 
určený účel a ten, kdo obnovu provádí, by 
měl být proto považován za výrobce 
obnoveného prostředku. Obnova 
implantabilních zdravotnických 
prostředků pro jedno použití a invazivních 
chirurgických prostředků pro jedno 
použití je zakázána.

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vědecký výbor pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika zřízený 
rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 
5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury 
vědeckých výborů a odborníků v oblasti 
bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví 
a životního prostředí a o zrušení 
rozhodnutí 2004/210/ES ve svém 
vědeckém stanovisku ze dne 15. dubna 
2010 o bezpečnosti o obnově použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití uváděných na trh a Komise ve své 
zprávě Evropskému parlamentu a Radě ze 
dne 27. srpna 2010 o obnově použitých 
zdravotnických prostředků v Evropské 
unii podle článku 12a směrnice 
93/42/EHS vyzývají k regulaci obnovy 
použitých zdravotnických prostředků pro 
jedno použití, aby se zajistila vysoká 
úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti a 
současně se tato praxe mohla dále rozvíjet 
za jasných podmínek. Obnovou 
zdravotnického prostředku pro jedno 
použití se mění jeho určený účel a ten, 
kdo obnovu provádí, by měl být proto 
považován za výrobce obnoveného 

(31) Aby byla respektována hierarchie 
způsobů nakládání s odpady stanovená ve 
směrnici 2008/98/ES, u všech prostředků 
by zpravidla měla existovat možnost 
opakovaného použití a v případě odchylky 
od tohoto pravidla by výrobce měl být 
povinen předložit odůvodnění vycházející 
z dostatečných vědeckých důkazů, které 
souvisejí s bezpečností pacienta či jiného 
uživatele.
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prostředku.

Or. en

Odůvodnění

Následkem jednorázového využívání zdravotnických prostředků je obrovské množství odpadu, 
který je v některých případech toxický. Ekologické a peněžní náklady na nakládání s tímto 
odpadem tedy navyšují náklady, které již vznikly při výrobě, náklady na autorizaci prostředků 
a přístup k nim, což je v rozporu s udržitelným systémem zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 171
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vědecký výbor pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika zřízený 
rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 
5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury 
vědeckých výborů a odborníků v oblasti 
bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví 
a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 
2004/210/ES ve svém vědeckém 
stanovisku ze dne 15. dubna 2010 o 
bezpečnosti o obnově použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití uváděných na trh a Komise ve své 
zprávě Evropskému parlamentu a Radě ze 
dne 27. srpna 2010 o obnově použitých 
zdravotnických prostředků v Evropské unii 
podle článku 12a směrnice 93/42/EHS 
vyzývají k regulaci obnovy použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití, aby se zajistila vysoká úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti a současně se 
tato praxe mohla dále rozvíjet za jasných 
podmínek. Obnovou zdravotnického 
prostředku pro jedno použití se mění jeho 
určený účel a ten, kdo obnovu provádí, by 
měl být proto považován za výrobce 
obnoveného prostředku.

(31) Vědecký výbor pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika zřízený 
rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 
5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury 
vědeckých výborů a odborníků v oblasti 
bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví 
a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí
2004/210/ES ve svém vědeckém 
stanovisku ze dne 15. dubna 2010 o 
bezpečnosti o obnově použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití uváděných na trh a Komise ve své 
zprávě Evropskému parlamentu a Radě ze 
dne 27. srpna 2010 o obnově použitých 
zdravotnických prostředků v Evropské unii 
podle článku 12a směrnice 93/42/EHS 
vyzývají k regulaci obnovy použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití, aby se zajistila vysoká úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti a současně se 
tato praxe mohla dále rozvíjet za jasných 
podmínek. Obnovou zdravotnického 
prostředku pro jedno použití se mění jeho 
určený účel a ten, kdo obnovu provádí, by 
měl být proto považován za výrobce 
obnoveného prostředku. Ty zdravotnické 
prostředky na jedno použití, u kterých je 
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předem známé bezpečnostní riziko,
nebudou obnoveny. Bude vytvořen 
seznam prostředků, které toto riziko 
představují.

Or. cs

Pozměňovací návrh 172
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vědecký výbor pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika zřízený 
rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 
5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury 
vědeckých výborů a odborníků v oblasti 
bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví 
a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 
2004/210/ES ve svém vědeckém 
stanovisku ze dne 15. dubna 2010 o 
bezpečnosti o obnově použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití uváděných na trh a Komise ve své 
zprávě Evropskému parlamentu a Radě ze 
dne 27. srpna 2010 o obnově použitých 
zdravotnických prostředků v Evropské unii 
podle článku 12a směrnice 93/42/EHS 
vyzývají k regulaci obnovy použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití, aby se zajistila vysoká úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti a současně se 
tato praxe mohla dále rozvíjet za jasných 
podmínek. Obnovou zdravotnického 
prostředku pro jedno použití se mění jeho 
určený účel a ten, kdo obnovu provádí, by 
měl být proto považován za výrobce 
obnoveného prostředku.

(31) Vědecký výbor pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika zřízený 
rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 
5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury 
vědeckých výborů a odborníků v oblasti 
bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví 
a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 
2004/210/ES ve svém vědeckém 
stanovisku ze dne 15. dubna 2010 o 
bezpečnosti o obnově použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití uváděných na trh a Komise ve své 
zprávě Evropskému parlamentu a Radě ze 
dne 27. srpna 2010 o obnově použitých 
zdravotnických prostředků v Evropské unii 
podle článku 12a směrnice 93/42/EHS 
vyzývají k regulaci obnovy použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití, aby se zajistila vysoká úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti a současně se 
tato praxe mohla dále rozvíjet za jasných 
podmínek. Obnovou zdravotnického 
prostředku pro jedno použití se mění jeho 
určený účel a ten, kdo obnovu provádí, by 
měl být proto považován za výrobce 
obnoveného prostředku. Je třeba ve větší 
míře objasnit, že obnovovány by měly být 
„prostředky určené pro jedno použití“, 
nikoli „prostředky pro jedno použití“. 
Proto je nutné u obnovy prostředků určit 
definice „prostředků pro více použití“, 
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„prostředků určených pro jedno použití“ a 
„prostředků pro jedno použití“ a je třeba 
zajistit odlišení těchto pojmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Vzhledem k tomu, že povaha 
prostředků pro jedno použití a jejich 
obnovy v celé EU je velmi složitá, předně 
je důležité uvážit, jaký dopad může mít 
zásadní změna politiky na bezpečnost 
pacientů, klinických lékařů či dalších 
zúčastněných stran. Proto by nejprve mělo 
být provedeno odpovědné a transparentní 
posouzení dopadů, v němž budou 
zohledněny hospodářské, sociální (včetně 
zdravotních systémů) a environmentální 
dopady přijetí či nepřijetí politických 
opatření. Ukáže-li se, že je posouzení 
dopadů přijatelné, výsledky by měly být ve 
formě zprávy předloženy všem 
zúčastněným stranám.

Or. en

Odůvodnění

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.
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Pozměňovací návrh 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pacientům, jimž byl implantován 
prostředek, by měly být o tomto 
implantovaném prostředku poskytnuty 
základní informace, které umožní jeho 
identifikaci a obsahují veškeré nezbytné 
výstrahy nebo předběžná opatření, která je 
třeba přijmout, kupříkladu označení, zda 
tento prostředek je či není kompatibilní s 
některými diagnostickými prostředky či se 
skenery používanými u bezpečnostních 
kontrol.

(32) Pacientům, jimž byl implantován 
prostředek, by měly být o tomto 
implantovaném prostředku pokud možno 
předem poskytnuty základní informace, 
které umožní jeho identifikaci a obsahují 
veškeré nezbytné výstrahy nebo předběžná 
opatření, která je třeba přijmout, 
kupříkladu označení, zda tento prostředek 
je či není kompatibilní s některými 
diagnostickými prostředky či se skenery 
používanými u bezpečnostních kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pacientům, jimž byl implantován 
prostředek, by měly být o tomto 
implantovaném prostředku poskytnuty
základní informace, které umožní jeho 
identifikaci a obsahují veškeré nezbytné 
výstrahy nebo předběžná opatření, která je 
třeba přijmout, kupříkladu označení, zda 
tento prostředek je či není kompatibilní s 
některými diagnostickými prostředky či se 
skenery používanými u bezpečnostních 
kontrol.

(32) Pacientům, jimž byl implantován 
prostředek, by měly být o tomto 
implantovaném prostředku poskytnuty 
základní informace, které umožní jeho 
identifikaci a obsahují informace o 
hlavních charakteristikách prostředku a 
potenciálních škodlivých dopadech, 
upozornění na potenciální zdravotní 
rizika, informace o opatřeních následné 
pooperační péče a veškeré nezbytné 
výstrahy nebo předběžná opatření, která je 
třeba přijmout, kupříkladu označení, zda 
tento prostředek je či není kompatibilní s 
některými diagnostickými prostředky či se 
skenery používanými u bezpečnostních 
kontrol.
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Or. en

Pozměňovací návrh 176
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Zdravotnické prostředky by měly být 
zpravidla opatřeny označením CE 
prokazujícím jejich shodu s tímto 
nařízením, aby jim byl umožněn volný 
pohyb v rámci Unie a mohly být uváděny 
do provozu v souladu s jejich určeným 
účelem. Členské státy by neměly vytvářet 
překážky jejich uvádění na trh nebo do 
provozu z důvodů souvisejících s 
požadavky stanovenými v tomto nařízení.

(33) Zdravotnické prostředky by měly být 
zpravidla opatřeny označením CE 
prokazujícím jejich shodu s tímto 
nařízením, aby jim byl umožněn volný 
pohyb v rámci Unie a mohly být uváděny 
do provozu v souladu s jejich určeným 
účelem. Členské státy by neměly vytvářet 
překážky jejich uvádění na trh nebo do 
provozu z důvodů souvisejících s 
požadavky stanovenými v tomto nařízení. 
Členské státy by však měly mít možnost 
přijmout rozhodnutí, zda v souvislosti 
s aspekty, na něž se toto nařízení 
nevztahuje, omezí používání jakéhokoli 
specifického druhu zdravotnických 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Sledovatelnost zdravotnických 
prostředků prostřednictvím systému 
jedinečné identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 
měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
zdravotnických prostředků po uvedení na 

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

trh vzhledem ke zlepšenému ohlašování 
nežádoucích příhod, cíleným 
bezpečnostním nápravným opatřením 
v terénu a lepšímu monitorování ze strany 
příslušných orgánů. Měla by rovněž přispět 
k omezení výskytu zdravotnických chyb a 
pomoci v boji proti padělaným 
prostředkům. Využití systému UDI by 
mělo rovněž zlepšit nákupní politiku a 
řízení zásob nemocnic a mělo by být 
v souladu s ochrannými prvky, které jsou 
vymezeny ve směrnici 2011/62/EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Odůvodnění

V návaznosti na směrnici o padělaných léčivých přípravcích musí být zaveden systém 
elektronického ověřování léčivých přípravků. Je důležité, aby systémy navržené pro 
zdravotnické prostředky a léčivé přípravky byly kompatibilní, a subjekty dodavatelského 
řetězce pracující s oběma druhy výrobků tudíž nemusely čelit podstatné zátěži.

Pozměňovací návrh 179
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že v souladu se směrnicí o padělaných léčivých přípravcích bude zaveden 
systém elektronického ověřování léčivých přípravků. Je důležité, aby byly systémy pro 
zdravotnické prostředky a léčivé přípravky kompatibilní. V opačném případě budou subjekty 
dodavatelského řetězce pracující s oběma druhy výrobků čelit podstatné a možná neúnosné 
zátěži.
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Pozměňovací návrh 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Transparentnost a lepší informace
jsou nezbytné k tomu, aby mohli pacienti a 
zdravotničtí pracovníci přijímat 
informovaná rozhodnutí, aby se zajistil 
solidní základ pro rozhodování v oblasti 
regulace a aby se vybudovala důvěra 
v regulační systém.

(35) Transparentnost společně s jasnými a 
nepropagačními informacemi jsou 
nezbytné k tomu, aby mohli pacienti a 
zdravotničtí pracovníci přijímat 
informovaná rozhodnutí, aby se zajistil 
solidní základ pro rozhodování v oblasti 
regulace a aby se vybudovala důvěra 
v regulační systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Transparentnost a lepší informace
jsou nezbytné k tomu, aby mohli pacienti a 
zdravotničtí pracovníci přijímat 
informovaná rozhodnutí, aby se zajistil 
solidní základ pro rozhodování v oblasti 
regulace a aby se vybudovala důvěra 
v regulační systém.

(35) Transparentnost a informace, které 
jsou srozumitelné, spolehlivé, objektivní, 
snadno dostupné a nepropagační, jsou 
nezbytné k tomu, aby mohli pacienti a 
zdravotničtí pracovníci přijímat 
informovaná rozhodnutí, aby se zajistil 
solidní základ pro rozhodování v oblasti 
regulace a aby se vybudovala důvěra 
v regulační systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Rebecca Taylor
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(37) Elektronické systémy Eudamed by 
měly umožnit, aby byla veřejnost 
o prostředcích na trhu Unie přiměřeně 
informována. Přiměřená úroveň přístupu 
veřejnosti a zdravotnických pracovníků 
k těm částem elektronických systémů 
Eudamed, jež poskytují klíčové informace 
o zdravotnických prostředcích, které 
mohou představovat riziko pro veřejné 
zdraví a bezpečnost, je zásadní. Přístup 
k údajům by měl být povolen na základě 
žádosti, a to v souladu s nařízením (ES) 
č. 1049/2001. Elektronický systém týkající 
se klinických zkoušek by měl sloužit jako 
nástroj pro spolupráci mezi členskými státy 
a umožnit zadavatelům předkládat na 
dobrovolném základě jedinou žádost pro 
několik členských států a případně také 
ohlašovat závažné nepříznivé události. 
Elektronický systém týkající se vigilance 
by měl umožnit výrobcům ohlašovat 
závažné nežádoucí příhody a další události 
podléhající hlášení a posílit koordinaci 
jejich posuzování příslušnými 
vnitrostátními orgány. Elektronický systém 
týkající se dozoru nad trhem by měl být 
nástrojem pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

Or. en

Odůvodnění

Toto je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 
30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Pozměňovací návrh 184
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(39) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měli výrobci v zájmu větší 
transparentnosti shrnout hlavní hlediska 
bezpečnosti a funkční způsobilosti 
prostředku a výsledek klinického 
hodnocení v dokumentu, který by měl být 
veřejně přístupný.

Or. sl

Pozměňovací návrh 185
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(39) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měli výrobci sestavit zprávu 
o hlediscích bezpečnosti a funkční 
způsobilosti prostředku a o výsledku
klinického hodnocení. Shrnutí zprávy o 
bezpečnosti a funkční způsobilosti by 
mělo být veřejně přístupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měli výrobci shrnout hlavní 
hlediska bezpečnosti a funkční 
způsobilosti prostředku a výsledek 
klinického hodnocení v dokumentu, který 

(39) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měli výrobci předložit ke 
schválení příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu či případně agentuře, jež jsou 
zapojeny do postupu registrace, úplnou 
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by měl být veřejně přístupný. zprávu o bezpečnostní a klinické funkci 
daného prostředku. Úplná zpráva a 
shrnutí této zprávy by měly být veřejně 
přístupné prostřednictvím databanky 
Eudamed.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) V případě invazivních prostředků 
s diagnostickou a měřicí funkcí by členské 
státy měly přijmout veškerá nezbytná 
opatření, aby mezi pacienty zabránily 
riziku infekce a mikrobiální kontaminace. 
Za tímto účelem by členské státy měly 
vyloučit známá nebo předvídatelná rizika 
ohrožující bezpečnost pacientů a měly by 
tak učinit především tím, že budou 
prosazovat nejbezpečnější úrovně 
dezinfekce a pokyny týkající se dezinfekce, 
přičemž zajistí jejich účinné uplatňování 
ze strany uživatelů a zdravotnických 
institucí. V souladu s ustanoveními 
článku 74 tohoto nařízení Komise zajistí 
přiměřenost těchto preventivních opatření 
v oblasti ochrany zdraví.

Or. xm

Odůvodnění

Nejnovější klinická hodnocení ukazují, že existuje velké riziko přenosu patogenů z pacienta na 
pacienta. Jedná se o patogeny přenášející nemoci, které se řadí mezi sexuálně přenosné 
infekce (papillomavirus, herpes, hepatitidy atd.). Rozdílná praxe v uplatňování pokynů 
zaměřených na bezpečnost pacientů v případě těchto prostředků způsobila u pacientů infekci 
a někdy i jejich úmrtí.



PE510.741v01-00 30/92 AM\935943CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 188
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(42) U inovativních vysoce rizikových 
zdravotnických prostředků by měly být 
příslušné orgány v rané fázi informovány o 
prostředcích, které jsou předmětem 
posouzení shody, a, nejsou-li k dispozici 
společné technické specifikace ani 
pokyny, mělo by jim být uděleno právo 
provést klinické hodnocení, posoudit
klinické údaje a přikročit k vědeckému
hodnocení, zejména pokud jde o nové 
prostředky, prostředky, u kterých se 
využívá nová technologie, prostředky 
spadající do kategorie prostředků se 
zvýšenou mírou závažných nežádoucích 
příhod nebo prostředky, u kterých byly v 
posouzeních shody od různých 
oznámených subjektů zjištěny výrazné 
nesrovnalosti, pokud jde o ve své podstatě 
podobné prostředky. Postup stanovený v 
tomto nařízení nebrání výrobci v tom, aby 
z vlastní vůle příslušný orgán informoval o 
svém záměru podat žádost o posouzení 
shody u vysoce rizikového zdravotnického 
prostředku předtím, než žádost 
oznámenému subjektu předloží.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měly být orgány v rané fázi 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Výrobcům vysoce rizikových 
prostředků, na něž se vztahuje vědecké 
posouzení, by mělo být poskytnuto 
poradenství ohledně odpovídajícího 
posouzení shody jejich prostředků, 
především co se týče klinických údajů 
nutných pro klinické hodnocení. Toto 
vědecké poradenství by mohla poskytovat
vědecká poradní rada nebo referenční 
laboratoře EU a mělo by být zveřejněno ve
veřejně přístupné databázi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Postup posuzování shody by neměl 
platit pro všechny druhy prostředků. 
Rychlý centralizovaný postup registrace 
by měl být zaveden pro:
– implantabilní prostředky a aktivní 
terapeutické prostředky určené k použití 
v přímém kontaktu se srdcem, 
s centrálním oběhovým nebo centrálním 
nervovým systémem;
– implantabilní prostředky na úrovni 
páteře a kyčelního, ramenního a 
kolenního kloubu s výjimkou nástrojů a 
příslušenství pro osteosyntézu;
– implantabilní a invazivní prostředky pro 
estetické účely.
Rychlý decentralizovaný postup registrace 
by měl být zaveden pro všechny ostatní 
prostředky třídy IIb a třídy III.

Or. xm

Odůvodnění

Podmínkou pro další podporu vstupu prostředků na trh USA je často regulační a 
marketingový úspěch v EU. Stávající systém posuzování shody povzbuzuje Úřad pro potraviny 
a léčiva Spojených států (FDA), aby bezplatně využíval trh EU jako rozsáhlou klinickou 
zkoušku a občany EU jako „pokusné králíky“. Dojde-li k nežádoucím příhodám, pracovníci a 
zdravotní pojišťovny EU se ocitají v konkurenčně nevýhodném postavení, což má následně 
negativní dopad na celkovou produktivitu a konkurenceschopnost EU.

Pozměňovací návrh 192
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Postup posuzování shody by se měl u 
prostředků třídy I s ohledem na nízkou 
úroveň zranitelnosti takovými výrobky v 
zásadě provádět na výhradní odpovědnost 
výrobců. V případě zdravotnických 
prostředků tříd IIa, IIb a III by měla být 
povinná přiměřená míra zapojení 
oznámeného subjektu, přičemž 
zdravotnické prostředky ve třídě III by 
měly vyžadovat výslovné předchozí 
schválení návrhu a výroby předtím, než 
mohou být uvedeny na trh.

(44) Postup posuzování shody by se měl u 
prostředků třídy I s ohledem na nízkou 
úroveň zranitelnosti takovými výrobky v 
zásadě provádět na výhradní odpovědnost 
výrobců. V případě zdravotnických 
prostředků tříd IIa, IIb a III by měla být 
povinná přiměřená míra zapojení 
oznámeného subjektu, přičemž
zdravotnické prostředky ve třídě III by 
měly vyžadovat výslovné předchozí 
schválení návrhu a výroby předtím, než 
mohou být uvedeny na trh. Dojde-li ke 
zpřísnění klasifikace výrobku, musí být 
povoleno odpovídající přechodné období. 
Zbytečné dodatečné požadavky na 
provádění zkoušek by měly být omezeny 
především v případě prostředků, které jsou 
na trhu dostupné již po celá desetiletí a 
jsou spolehlivé a bezproblémové. Bylo by 
vhodnější vynaložit tyto prostředky na 
inovace.

Or. fi

Pozměňovací návrh 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Postup posuzování shody by se měl u 
prostředků třídy I s ohledem na nízkou 
úroveň zranitelnosti takovými výrobky v 
zásadě provádět na výhradní odpovědnost 
výrobců. V případě zdravotnických 
prostředků tříd IIa, IIb a III by měla být
povinná přiměřená míra zapojení 
oznámeného subjektu, přičemž 
zdravotnické prostředky ve třídě III by 
měly vyžadovat výslovné předchozí 
schválení návrhu a výroby předtím, než 

(44) Postup posuzování shody by se měl u 
prostředků třídy I s ohledem na nízkou 
úroveň zranitelnosti takovými výrobky v 
zásadě provádět na výhradní odpovědnost 
výrobců. V případě zdravotnických 
prostředků tříd IIa, IIb a III je povinná 
přiměřená míra zapojení oznámeného 
subjektu, přičemž zdravotnické prostředky 
ve třídě III by měly vyžadovat výslovné 
předchozí schválení návrhu a výroby 
předtím, než mohou být uvedeny na trh.
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mohou být uvedeny na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Postup posuzování shody by se měl u 
prostředků třídy I s ohledem na nízkou 
úroveň zranitelnosti takovými výrobky 
v zásadě provádět na výhradní 
odpovědnost výrobců. V případě 
zdravotnických prostředků tříd IIa, IIb a III 
by měla být povinná přiměřená míra 
zapojení oznámeného subjektu, přičemž 
zdravotnické prostředky ve třídě III by 
měly vyžadovat výslovné předchozí 
schválení návrhu a výroby předtím, než 
mohou být uvedeny na trh.

(44) Postup posuzování shody by se měl u 
prostředků třídy I s ohledem na nízkou 
úroveň zranitelnosti takovými výrobky 
v zásadě provádět na výhradní 
odpovědnost výrobců. V případě 
zdravotnických prostředků tříd IIa, IIb a III 
by měl oznámený subjekt provádět 
přísnou kontrolu, přičemž zdravotnické 
prostředky ve třídě III by měly vyžadovat 
výslovné předchozí schválení návrhu a 
výroby předtím, než mohou být uvedeny na 
trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Postupy posouzení shody by měly být 
zjednodušeny a zefektivněny, zatímco 
požadavky na oznámené subjekty, pokud 
jde o provádění jejich posouzení, by měly 
být jasně specifikovány, aby se zajistily 
rovné podmínky.

(45) Postupy posouzení shody by měly být 
posíleny a zefektivněny, zatímco 
požadavky na oznámené subjekty, pokud 
jde o provádění jejich posouzení, by měly 
být jasně specifikovány, aby se zajistily 
rovné podmínky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Aby byla zajištěna všeobecná 
bezpečnost trhu, každá fyzická či 
právnická osoba má právo v dobré víře 
zveřejnit nebo šířit informace týkající se 
určitého skutku, údaje nebo činnosti, 
pokud by podle něj neznalost tohoto 
skutku, tohoto údaje nebo této činnosti 
mohla představovat nebezpečí pro zdraví 
nebo životní prostředí.

Or. xm

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění má chránit informátory.

Pozměňovací návrh 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Pravidla týkající se klinických 
zkoušek by měla být v souladu s hlavními 
mezinárodními pokyny v této oblasti, jako 
je mezinárodní norma ISO 14155:2011 
o správné klinické praxi pro klinické 
zkoušky zdravotnických prostředků pro 
lidské subjekty a nejnovější znění (z roku 
2008) helsinské deklarace Světové lékařské 
asociace o etických zásadách pro lékařský 
výzkum za účasti lidských subjektů, aby se 
zajistilo, že klinické zkoušky prováděné v 
Unii jsou přijaty mimo Unii a že klinické 

(47) Pravidla týkající se klinických 
zkoušek by měla být v souladu s hlavními 
mezinárodními pokyny v této oblasti, jako 
je mezinárodní norma ISO 14155:2011 
nebo její následné verze o správné klinické 
praxi pro klinické zkoušky zdravotnických 
prostředků pro lidské subjekty a nejnovější 
znění helsinské deklarace Světové lékařské 
asociace o etických zásadách pro lékařský 
výzkum za účasti lidských subjektů, aby se 
zajistilo, že klinické zkoušky prováděné v 
Unii jsou přijaty mimo Unii a že klinické 
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zkoušky prováděné mimo Unii v souladu s 
mezinárodními pokyny mohou být přijaty v 
rámci tohoto nařízení.

zkoušky prováděné mimo Unii v souladu s 
mezinárodními pokyny mohou být přijaty v 
rámci tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Na úrovni Unie by měl být zřízen 
elektronický systém, který zajistí, že každá 
klinická zkouška bude registrována ve 
veřejně přístupné databázi. V zájmu 
ochrany práva na ochranu osobních údajů 
uznaného v článku 8 Listiny základních 
práv Evropské unie nesmí být žádné osobní 
údaje o subjektech podílejících se na 
klinické zkoušce zaznamenány v 
elektronickém systému. V zájmu zajištění 
provázanosti s oblastí klinických 
hodnocení týkajících se léčivých přípravků 
by měl být systém klinických zkoušek 
zdravotních prostředků propojitelný s 
databází EU, jež má být zřízena pro 
klinické hodnocení humánních léčivých 
přípravků.

(48) Na úrovni Unie by měl být zřízen 
elektronický systém, který zajistí, že každá 
klinická zkouška bude registrována ve 
veřejně přístupné databázi. V zájmu 
ochrany práva na ochranu osobních údajů 
uznaného v článku 8 Listiny základních 
práv Evropské unie nesmí být žádné osobní 
údaje o subjektech podílejících se na 
klinické zkoušce zaznamenány v 
elektronickém systému. V zájmu zajištění 
provázanosti s oblastí klinických 
hodnocení týkajících se léčivých přípravků 
by měl být systém klinických zkoušek 
zdravotních prostředků propojitelný s 
databází EU a rovněž databází FDA
Spojených států dostupnou na internetové 
adrese www.clinicaltrials.gov, jež mají být 
zřízeny pro klinické hodnocení humánních 
léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

V USA a EU jsou některé klinické zkoušky prováděny u téhož zdravotnického prostředku nebo 
na základě totožného protokolu klinické zkoušky. Transparentnost vůči pacientům zapojeným 
do klinických zkoušek a vůči orgánům by mohla být posílena díky zpřístupnění informací z 
obou databází.
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Pozměňovací návrh 199
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Klinické zkoušky a další studie 
zaměřené na klinické hodnocení 
zahrnující rizika pro subjekty by měly být 
povoleny pouze na základě posouzení a 
schválení ze strany etického výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Zadavatelé by měli ohlašovat některé
nepříznivé události, k nimž během
klinických zkoušek v dotčených členských 
státech dojde, a tyto státy by měly mít
možnost zkoušky ukončit nebo pozastavit, 
pokud to považují za nezbytné, aby se 
zajistila vysoká úroveň ochrany subjektů 
do klinické zkoušky zapojených. Takové 
informace by měly být sděleny ostatním 
členským státům.

(50) Zadavatelé by měli ohlašovat 
nepříznivé události, k nimž během 
klinických zkoušek v dotčených členských 
státech dojde, a tyto státy mají možnost 
zkoušky ukončit nebo pozastavit, pokud to 
považují za nezbytné, aby se zajistila 
vysoká úroveň ochrany subjektů do 
klinické zkoušky zapojených. Takové 
informace se sdělují ostatním členským 
státům, koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Zadavatelé by měli ohlašovat některé 
nepříznivé události, k nimž během 
klinických zkoušek v dotčených členských 
státech dojde, a tyto státy by měly mít 
možnost zkoušky ukončit nebo pozastavit, 
pokud to považují za nezbytné, aby se 
zajistila vysoká úroveň ochrany subjektů 
do klinické zkoušky zapojených. Takové 
informace by měly být sděleny ostatním 
členským státům.

(50) Zadavatelé by měli ohlašovat některé 
nepříznivé události, včetně závažných 
nepříznivých příhod způsobených 
prostředkem, účinků zdravotnického 
prostředku a nedostatků prostředku, 
k nimž během klinických zkoušek 
v dotčených členských státech dojde, a tyto 
státy by měly mít možnost zkoušky ukončit 
nebo pozastavit, pokud to považují za 
nezbytné, aby se zajistila vysoká úroveň 
ochrany subjektů do klinické zkoušky 
zapojených. Takové informace by měly být 
sděleny ostatním členským státům.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění by zajistilo soulad s normou ISO 14155 „Klinické zkoušky zdravotnických 
prostředků – Správná klinická praxe“.

Pozměňovací návrh 202
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51a) Klinické zkoušky zahrnující rizika 
pro subjekty by měly být povoleny pouze 
na základě posouzení a schválení ze 
strany etického výboru.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s diskusí o nařízení o klinických hodnoceních se zpravodaj domnívá, že je třeba 
posílit úlohu etického výboru.
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Pozměňovací návrh 203
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51b) V případě osob, které nejsou 
schopny poskytnout informovaný souhlas, 
jako např. děti a nezpůsobilé osoby, je 
třeba stanovit přísná pravidla na stejné 
úrovni jako ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 
4. dubna 2001 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se uplatňování správné klinické 
praxe při provádění klinických hodnocení 
humánních léčivých přípravků¹.
¹ Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání s návrhem týkajícím se klinických hodnocení léčivých přípravků jsou ustanovení 
o klinických zkouškách velmi nedostatečná a nejasně formulovaná. Klinické zkoušky mohou 
zahrnovat velmi významné riziko pro pacienta, např. při odběru vzorku při lumbální punkci. 
Je proto třeba upřesnit daná ustanovení. Cílem návrhu je zachovat alespoň takovou úroveň 
ochrany, kterou od roku 2001 u klinických hodnocení léčivých přípravků zajišťuje směrnice 
2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 204
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by 
měli být zmocněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody na 
vnitrostátní úrovni s využitím 
harmonizovaných formátů. Příslušné 
vnitrostátní orgány by měly informovat 

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

Příslušné vnitrostátní orgány by měly 
informovat výrobce a sdílet informace s 
orgány na stejné úrovni, potvrdí-li se, že 
došlo k závažné nežádoucí příhodě, aby se 
minimalizoval opakovaný výskyt takových 
nežádoucích příhod.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 205
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(53) Zdravotničtí pracovníci a pacienti jsou
zmocněni k tomu ohlašovat podezření na 
závažné nežádoucí příhody na vnitrostátní 
úrovni s využitím harmonizovaných 
formátů. Příslušné vnitrostátní orgány 
informují výrobce a popřípadě jejich 
pobočky a subdodavatele a sdílí informace 
s orgány na stejné úrovni, ostatními 
členskými státy, koordinační skupinou pro 
zdravotnické prostředky a Komisí, potvrdí-
li se, že došlo k závažné nežádoucí 
příhodě, aby se minimalizoval opakovaný 
výskyt takových nežádoucích příhod.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Posouzení ohlášených závažných 
nežádoucích příhod a bezpečnostní 
nápravná opatření v terénu by měly být 
prováděny na vnitrostátní úrovni, měla by 
však být zajištěna koordinace v případě, 
kdy dojde k podobným nežádoucím 
příhodám nebo je třeba přijmout 
bezpečnostní nápravná opatření v terénu ve 
více než jednom členském státě, aby se 
umožnilo sdílení zdrojů a zajistila 
konzistentnost, pokud jde o nápravná 
opatření.

(54) Posouzení ohlášených závažných 
nežádoucích příhod a bezpečnostní 
nápravná opatření v terénu by měly být 
prováděny na vnitrostátní úrovni, ovšem
v případě, kdy dojde k podobným 
nežádoucím příhodám nebo je třeba 
přijmout bezpečnostní nápravná opatření 
v terénu ve více než jednom členském 
státě, měla by být zajištěna koordinace,
aby se umožnilo sdílení zdrojů a zajistila 
konzistentnost, pokud jde o nápravná 
opatření, a také transparentnost postupů.

Or. sl

Pozměňovací návrh 207
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54a) Výrobci by měli pravidelně podávat 
zprávy o zdravotnických prostředcích 
klasifikovaných ve třídě III, a to co se týče 
údajů o poměru přínosů a rizik a o 
expozici obyvatelstva, které umožní 
vyhodnotit, zda je nutné v souvislosti 
s tímto zdravotnickým prostředkem 
přijmout určité opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Mělo by být jasně odlišeno ohlašování 
závažných nepříznivých událostí během 
klinických zkoušek a ohlašování 
závažných nežádoucích příhod, k nimž 
dojde poté, co byl zdravotnický prostředek 
uveden na trh, aby se předešlo dvojímu 
ohlašování.

(55) Mělo by být jasně odlišeno ohlašování 
závažných nepříznivých událostí během 
klinických zkoušek a ohlašování 
závažných nežádoucích příhod, k nimž 
dojde poté, co byl zdravotnický prostředek 
uveden na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Pravidla týkající se dozoru na trhem 
by měla být zahrnuta v tomto nařízení, aby 
se posílila práva a povinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů, zajistila účinná 
koordinace jejich činností v oblasti dozoru 
nad trhem a vyjasnily použitelné postupy.

(56) Pravidla týkající se dozoru nad trhem 
by měla být zahrnuta v tomto nařízení, aby 
se posílila práva a povinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů, zajistila účinná 
koordinace jejich činností v oblasti dozoru 
nad trhem a vyjasnily použitelné postupy. 
Komise by měla jasně určit způsob, jímž 
by tyto kontroly měly být prováděny, a tím 
v rámci Evropské unie zajistit úplné a 
harmonizované provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57a) Členské státy by měly stanovit 
přísné sankce a vymáhat je po výrobcích, 
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kteří se v souvislosti se zdravotnickými 
zařízeními dopustí podvodu či klamu. Tyto 
sankce by měly dosahovat alespoň takové 
výše, aby se rovnaly příjmu plynoucímu 
z podvodu a klamavého jednání. Mezi 
sankce může patřit i odnětí svobody.

Or. da

Pozměňovací návrh 211
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(59) Měl by být zřízen výbor odborníků, 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky (MDCG) složená z osob 
jmenovaných členskými státy na základě 
jejich funkce a odborných znalostí v oblasti 
zdravotnických prostředků a 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro, která by plnila úkoly uložené tímto 
nařízením a nařízením (EU) […/…] o 
diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro, poskytovala Komisi 
poradenství a pomáhala Komisi a členským 
státům zajistit harmonizované provádění 
tohoto nařízení. Tento výbor odborníků je 
podporován vědeckou poradní radou, 
která sestává z panelů odborníků na 
konkrétní lékařské obory, aby bylo možné 
pokročit s posouzením vysoce rizikových 
prostředků a stanovit pokyny a společné 
technické specifikace pro klinické 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Mairead McGuinness
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Měla by být zřízena evropská 
poradní skupina pro zdravotnické 
prostředky složená ze zástupců asociací 
pacientů, klinických lékařů, zdravotních 
sester, pečovatelů a vedoucích pracovníků 
zdravotnických zařízení, příslušných 
výrobců zdravotnických prostředků a 
dalších příslušných fór, které by předsedal 
zástupce Komise a která by plnila poradní 
funkci vůči koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky, a to v otázkách 
týkajících se vědeckých, sociálních a 
hospodářských aspektů uvádění 
zdravotnických technologií a souvisejících 
služeb na trh v Unii a jejich dostupnosti 
v Unii, jak jí ukládá toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Komise by měla poskytnout 
vědeckou, technickou a odpovídající 
logistickou podporu koordinujícímu 
vnitrostátnímu orgánu a zajistit, že bude 
regulační systém pro zdravotnické 
prostředky účinně prováděn na úrovni Unie 
na základě spolehlivých vědeckých 
důkazů.

(61) Komise by měla poskytnout 
vědeckou, technickou a odpovídající 
logistickou podporu koordinujícímu 
vnitrostátnímu orgánu a zajistit, že bude 
regulační systém pro zdravotnické 
prostředky účinně a jednotně prováděn na 
úrovni Unie na základě spolehlivých 
vědeckých důkazů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Toto nařízení ctí základní práva a 
dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, zejména 
lidskou důstojnost, nedotknutelnost lidské 
osobnosti, ochranu osobních údajů, 
svobodu umění a vědy, svobodu podnikání 
a právo na vlastnictví. Členské státy by 
měly toto nařízení používat v souladu s 
těmito právy a zásadami.

(63) Toto nařízení ctí základní práva a 
dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, zejména 
lidskou důstojnost, nedotknutelnost lidské 
osobnosti, zásadu svobodného a 
informovaného souhlasu, ochranu 
osobních údajů, svobodu umění a vědy, 
svobodu podnikání a právo na vlastnictví a 
stejně tak úmluvu o lidských právech. 
Členské státy by měly toto nařízení 
používat v souladu s těmito právy a 
zásadami.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Má-li být zachována vysoká úroveň 
zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné 
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 
rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; technickému pokroku je dále třeba 
přizpůsobit obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 

(64) Má-li být zachována vysoká úroveň 
zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 
rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; technickému pokroku je dále třeba 
přizpůsobit obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
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EU prohlášení o shodě a certifikáty vydané 
oznámenými subjekty, minimální 
požadavky, které mají dodržet oznámené 
subjekty, klasifikační pravidla, postupy 
posouzení shody a dokumentaci, která má 
být předložena, pokud jde o schvalování 
klinických zkoušek; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů;
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 
opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Je obzvlášť důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

EU prohlášení o shodě a certifikáty vydané 
oznámenými subjekty, minimální 
požadavky, které mají dodržet oznámené 
subjekty, klasifikační pravidla, postupy 
posouzení shody a dokumentaci, která má 
být předložena, pokud jde o schvalování 
klinických zkoušek; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů;
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 
opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Referenční laboratoře by se 
měly zaměřovat na činnosti po uvedení 
prostředku na trh, aby tak při svém 
působení správným způsobem 
podporovaly úlohu orgánů. Pokud jde o 
postavení referenčních laboratoří, je třeba 
klást důraz na jejich nezávislost a jasné 
vymezení povinností. Je obzvlášť důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. fi

Pozměňovací návrh 216
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Má-li být zachována vysoká úroveň (64) Má-li být zachována vysoká úroveň 
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zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné 
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 
rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; technickému pokroku je dále třeba 
přizpůsobit obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
EU prohlášení o shodě a certifikáty vydané 
oznámenými subjekty, minimální
požadavky, které mají dodržet oznámené 
subjekty, klasifikační pravidla, postupy 
posouzení shody a dokumentaci, která má 
být předložena, pokud jde o schvalování 
klinických zkoušek; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů;
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 
opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Je obzvlášť důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné 
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 
rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; technickému pokroku je dále třeba 
přizpůsobit obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
EU prohlášení o shodě a certifikáty vydané 
oznámenými subjekty, požadavky, které 
mají dodržet oznámené subjekty, 
klasifikační pravidla, postupy posouzení 
shody a dokumentaci, která má být 
předložena, pokud jde o schvalování 
klinických zkoušek; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů;
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 
opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Je obzvlášť důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

S cílem standardizovat ve všech členských státech požadavky, které mají respektovat 
oznámené subjekty, a zajistit rovné podmínky, je vhodnější uvádět, že oznámené subjekty musí 
dodržet „požadavky“ spíše než „minimální požadavky“. Toto znění je navíc v souladu 
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s textem použitým v souvislosti s oznámenými subjekty v rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 768/2008/ES.

Pozměňovací návrh 217
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Má-li být zachována vysoká úroveň 
zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné 
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 
rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; technickému pokroku je dále třeba 
přizpůsobit obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
EU prohlášení o shodě a certifikáty 
vydané oznámenými subjekty, minimální 
požadavky, které mají dodržet oznámené 
subjekty, klasifikační pravidla, postupy 
posouzení shody a dokumentaci, která má 
být předložena, pokud jde o schvalování 
klinických zkoušek; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů; 
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 
opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Je obzvlášť důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

(64) Má-li být zachována vysoká úroveň 
zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné 
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 
rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; klasifikační pravidla a 
dokumentaci, která má být předložena, 
pokud jde o schvalování klinických 
zkoušek; zavedení systému UDI; 
informace, které mají být předloženy pro 
registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů; 
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 
opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Podstatné prvky tohoto 
nařízení, jako jsou obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky 
zohledněné v technické dokumentaci a 
minimální obsah EU prohlášení o shodě,
musí být měněny pouze v rámci řádného 
legislativního procesu. Je obzvlášť 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě a 
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odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

vypracovávání aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. cs

Pozměňovací návrh 218
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Má-li být zachována vysoká úroveň 
zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné 
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 
rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; technickému pokroku je dále třeba 
přizpůsobit obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
EU prohlášení o shodě a certifikáty vydané 
oznámenými subjekty, minimální 
požadavky, které mají dodržet oznámené 
subjekty, klasifikační pravidla, postupy 
posouzení shody a dokumentaci, která má 
být předložena, pokud jde o schvalování 
klinických zkoušek; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů;
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 

(64) Má-li být zachována vysoká úroveň 
zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné 
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 
rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; technickému pokroku je dále třeba 
přizpůsobit obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
EU prohlášení o shodě a certifikáty vydané 
oznámenými subjekty, minimální 
požadavky, které mají dodržet oznámené 
subjekty, klasifikační pravidla, postupy 
posouzení shody a dokumentaci, která má 
být předložena, pokud jde o schvalování 
klinických zkoušek; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů;
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 
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opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Je obzvlášť důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Podstatné prvky tohoto 
nařízení jako obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
EU prohlášení o shodě a prvky upravující 
či doplňující postupy posuzování shody by 
však měly být pozměňovány pouze 
prostřednictvím řádného legislativního 
postupu. Je obzvlášť důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Uvedené body jsou podstatnými prvky tohoto právního předpisu, a proto je v souladu 
s článkem 290 Smlouvy nelze upravovat aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Má-li být zachována vysoká úroveň 
zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné 
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 

(64) Má-li být zachována vysoká úroveň 
zdraví a bezpečnosti, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 
o výrobky, na které se vztahuje toto 
nařízení, které jsou podobné 
zdravotnickým prostředkům, ale nemají 
nutně léčebný účel; přizpůsobení definice 
nanomateriálu technickému pokroku a 
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rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; technickému pokroku je dále třeba 
přizpůsobit obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
EU prohlášení o shodě a certifikáty vydané 
oznámenými subjekty, minimální 
požadavky, které mají dodržet oznámené 
subjekty, klasifikační pravidla, postupy 
posouzení shody a dokumentaci, která má
být předložena, pokud jde o schvalování 
klinických zkoušek; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů;
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 
opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Je obzvlášť důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

rozvoji v rámci Unie i na mezinárodní 
úrovni; technickému pokroku je dále třeba 
přizpůsobit obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
EU prohlášení o shodě a certifikáty vydané 
oznámenými subjekty, minimální 
požadavky, které mají dodržet oznámené 
subjekty, klasifikační pravidla, postupy 
posouzení shody a dokumentaci, která má 
být předložena, pokud jde o schvalování 
klinických zkoušek; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci zdravotních prostředků a 
některých hospodářských subjektů; výše a 
struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů;
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
klinické zkoušky; přijetí preventivních 
opatření v oblasti ochrany zdraví na úrovni 
EU; a úkoly a kritéria pro referenční 
laboratoře Evropské unie a výše a struktura 
poplatků za jimi poskytovaná vědecká 
stanoviska. Základní aspekty tohoto 
nařízení, jako jsou obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, 
ustanovení technické dokumentace a 
požadavky na certifikaci označení CE, 
jakož i jejich změny a doplnění, by však 
měly být stanoveny výhradně 
prostřednictvím řádného legislativního 
postupu. Je obzvlášť důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Dotčené aspekty jsou zásadními prvky nařízení. Z tohoto důvodu by neměly být pozměňovány 
postupem aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 220
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Aby se mohly hospodářské subjekty, 
oznámené subjekty, členské státy a Komise 
přizpůsobit změnám, které zavádí toto 
nařízení, mělo by být stanoveno přiměřené 
přechodné období pro toto přizpůsobení se 
a pro organizační opatření, která je 
zapotřebí přijmout k jeho řádnému použití. 
Zejména je důležité, aby byl k datu 
použitelnosti nařízení jmenován dostatečný 
počet oznámených subjektů v souladu 
s novými požadavky, aby se předešlo 
nedostatku zdravotních prostředků na trhu.

(68) Aby se mohly hospodářské subjekty, 
oznámené subjekty, členské státy a Komise 
přizpůsobit změnám, které zavádí toto 
nařízení, mělo by být stanoveno přiměřené 
přechodné období pro toto přizpůsobení se 
a pro organizační opatření, která je 
zapotřebí přijmout k jeho řádnému použití. 
Zejména je důležité, aby byl k datu 
použitelnosti nařízení jmenován dostatečný 
počet oznámených subjektů v souladu 
s novými požadavky, aby se předešlo 
nedostatku zdravotních prostředků na trhu. 
Oznámené subjekty jsou hospodářskými 
subjekty a lze se domnívat, že bude nutné, 
aby narůstal jejich počet. Je důležité, aby 
byly oznámené subjekty schopné 
spolupracovat a aby narůstání jejich 
počtu nekomplikovalo činnost malých a 
středních podniků v této oblasti.

Or. fi

Pozměňovací návrh 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Aby se mohly hospodářské subjekty, 
oznámené subjekty, členské státy a 
Komise přizpůsobit změnám, které zavádí 
toto nařízení, mělo by být stanoveno 
přiměřené přechodné období pro toto 
přizpůsobení se a pro organizační opatření, 

(68) Aby se mohly hospodářské subjekty, 
zejména malé a střední podniky,
přizpůsobit změnám, které zavádí toto 
nařízení, a bylo zajištěno řádné 
uplatňování nařízení, mělo by být 
stanoveno přiměřené přechodné období pro 
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která je zapotřebí přijmout k jeho řádnému 
použití. Zejména je důležité, aby byl k datu 
použitelnosti nařízení jmenován dostatečný 
počet oznámených subjektů v souladu 
s novými požadavky, aby se předešlo 
nedostatku zdravotních prostředků na trhu.

organizačních opatření, která je zapotřebí 
přijmout. Avšak části tohoto nařízení, 
které se přímo týkají členských států a 
Komise, by měly být provedeny co 
nejdříve. Zejména je důležité, aby byl k 
datu použitelnosti nařízení jmenován 
dostatečný počet oznámených subjektů v 
souladu s novými požadavky, aby se 
předešlo nedostatku zdravotních prostředků 
na trhu. Stávající oznámené subjekty, které 
se zabývají prostředky ve třídě III, jsou 
rovněž počínaje datem použitelnosti 
nařízení podmíněny žádostí o oznámení 
v souladu s článkem 31. 

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Gilles Pargneaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení stanoví pravidla, jež musí 
splňovat humánní zdravotnické prostředky 
a příslušenství zdravotnických prostředků, 
které jsou uváděny na trh nebo do provozu 
v Unii

Toto nařízení stanoví pravidla, jež musí 
splňovat humánní zdravotnické prostředky, 
příslušenství zdravotnických prostředků a 
zdravotnické prostředky pro estetické 
účely, které jsou uváděny na trh nebo do 
provozu v Unii.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné začlenit do oblasti působnosti nařízení také prostředky určené pro estetické účely.

Pozměňovací návrh 223
Gilles Pargneaux

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



PE510.741v01-00 54/92 AM\935943CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely tohoto nařízení se zdravotnické 
prostředky a příslušenství zdravotnických 
prostředků dále označují jako „prostředky“.

Pro účely tohoto nařízení se zdravotnické 
prostředky, příslušenství zdravotnických 
prostředků a prostředky pro estetické účely
dále označují jako „prostředky“.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné začlenit do oblasti působnosti nařízení také prostředky určené pro estetické účely.

Pozměňovací návrh 224
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přípravky, které obsahují nebo sestávají 
z jiných biologických látek nebo 
organismů, než které jsou uvedeny 
v písmenech c) a e), které jsou živé, včetně 
živých mikroorganismů, bakterií, plísní 
nebo virů;

f) přípravky, které obsahují nebo sestávají 
z jiných biologických látek nebo 
organismů, než které jsou uvedeny 
v písmenech c) a e), které jsou živé, a které 
dosahují zamýšleného účelu 
farmakologickými, imunologickými či 
metabolickými prostředky;

Or. en

Odůvodnění

Na zdravotnické prostředky obsahující živé biologické látky se vztahuje směrnice 93/42/EHS. 
Obecné vynětí biologických látek, které nedosahují zamýšleného účelu farmakologickými, 
imunologickými či metabolickými prostředky, by vedlo ke ztrátě bezpečných a účinných 
zdravotnických prostředků, které na trhu v současnosti existují a jež nebudou schváleny jako 
léčivé přípravky, protože nemají farmakologický, imunologický či metabolický způsob účinku.

Pozměňovací návrh 225
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přípravky, které obsahují nebo sestávají 
z jiných biologických látek nebo 
organismů, než které jsou uvedeny 
v písmenech c) a e), které jsou živé, včetně 
živých mikroorganismů, bakterií, plísní 
nebo virů;

f) přípravky, které obsahují nebo sestávají 
z jiných biologických látek nebo 
organismů, než které jsou uvedeny 
v písmenech c) a e), které jsou živé, a které 
dosahují svého hlavního účinku 
farmakologickými, imunologickými či 
metabolickými prostředky;

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přípravky, které obsahují nebo sestávají 
z jiných biologických látek nebo 
organismů, než které jsou uvedeny 
v písmenech c) a e), které jsou živé, včetně 
živých mikroorganismů, bakterií, plísní 
nebo virů;

f) všechny přípravky, které obsahují nebo 
sestávají z jiných biologických látek nebo 
organismů, než které jsou uvedeny 
v písmenech c) a e), které jsou živé, včetně 
živých mikroorganismů, bakterií, plísní 
nebo virů;

Or. en

Odůvodnění

Na zdravotnické prostředky obsahující živé biologické látky se vztahuje směrnice 93/42/EHS. 
Obecné vynětí biologických látek, které nedosahují zamýšleného účelu farmakologickými, 
imunologickými či metabolickými prostředky, by vedlo ke ztrátě bezpečných a účinných 
zdravotnických prostředků, které na trhu v současnosti existují a jež nebudou schváleny jako 
léčivé přípravky, protože nemají farmakologický, imunologický či metabolický způsob účinku.

Pozměňovací návrh 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) prostředky, které jsou složené z látek 
nebo kombinace látek určených k požití a 
které jsou absorbovány lidským tělem 
nebo v lidském těle rozptýleny a na 
základě spolehlivých vědeckých poznatků 
nemají žádné nepříznivé účinky ohrožující 
zdraví pacientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V případě, že prostředek při uvedení na trh 
nebo použití v souladu s pokyny výrobce 
obsahuje jako nedílnou součást látku, která 
by při samostatném použití byla 
považována za léčivý přípravek podle 
definice čl. 1 odst. 2 směrnice 2001/83/ES, 
včetně léčivého přípravku pocházejícího 
z lidské krve nebo lidské plazmy podle 
definice v čl. 1 odst. 10 uvedené směrnice, 
s doplňujícím účinkem k účinku uvedeného 
prostředku, je tento prostředek posuzován a 
schvalován v souladu s tímto nařízením.

V případě, že prostředek při uvedení na trh 
nebo použití v souladu s pokyny výrobce 
obsahuje jako nedílnou součást látku, která 
by při samostatném použití byla 
považována za léčivý přípravek podle 
definice čl. 1 odst. 2 směrnice 2001/83/ES, 
včetně léčivého přípravku pocházejícího 
z lidské krve nebo lidské plazmy podle 
definice v čl. 1 odst. 10 uvedené směrnice, 
s doplňujícím účinkem k účinku uvedeného 
prostředku, je tento prostředek posuzován a 
schvalován v souladu s tímto nařízením a 
po konzultaci s vnitrostátní agenturou pro 
léčivé přípravky či Evropskou agenturou 
pro léčivé přípravky.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tímto nařízením nebude dotčeno další 
uplatňování opatření podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003 a pěti 
na ní navazujících směrnic, kterými se 
stanoví standardy jakosti a bezpečnosti 
pro odběr, vyšetření, zpracování, 
skladování a distribuci lidské krve a 
krevních složek.
Článek 10 (Zaměstnanci), článek 14 
(Sledovatelnost), článek 15 (Oznamování 
závažných nežádoucích účinků a reakcí), 
článek 19 (Vyšetření dárců) a článek 29 
(Technické požadavky a jejich 
přizpůsobení technickému a vědeckému 
pokroku) směrnice 2002/98/ES zajišťují 
bezpečnost pro dárce a pacienty a jako 
takové budou tyto stávající standardy 
zachovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Regulací zdravotnických prostředků 
na úrovni Unie není dotčena svoboda 
členských států přijmout rozhodnutí, zda 
v souvislosti s aspekty, na něž se toto 
nařízení nevztahuje, omezí používání 
jakéhokoli specifického druhu 
zdravotnických prostředků. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Toto nařízení nebrání členským 
státům v tom, aby v souvislosti s aspekty, 
které nejsou upraveny tímto nařízením, 
přijaly rozhodnutí omezit používání 
jakéhokoli specifického druhu 
zdravotnických prostředků.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh koresponduje s pozměňovacím návrhem 13 k nařízení o
diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a ustanoveními farmaceutických právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 232
Mairead McGuinness

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
nástroj, přístroj, zařízení, software, 
implantát, činidlo, materiál nebo jiný 
výrobek určený výrobcem k použití, 
samostatně nebo v kombinaci, pro lidské 
bytosti k jednomu nebo více konkrétním 
lékařským účelům:

1) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
nástroj, přístroj, zařízení, software, 
implantát, činidlo, materiál nebo jiný 
výrobek určený výrobcem k použití, 
samostatně nebo v kombinaci, pro lidské 
bytosti k jednomu nebo více konkrétním 
přímým nebo nepřímým lékařským 
účelům:

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Peter Liese
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 14 k nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích 
in vitro.

Pozměňovací návrh 234
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a který nedosahuje svého hlavního 
určeného účinku v lidském těle nebo na 
jeho povrchu farmakologicky, 
imunologicky ani metabolicky, jehož 
funkce však může být takovými prostředky 
podpořena.

a který nedosahuje svého účelu v lidském 
těle nebo na jeho povrchu farmakologicky, 
imunologicky ani metabolicky.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdravotnické prostředky vyráběné 
různými výrobci a určené k použití 
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s propojovacím systémem k dodávce 
tekutin musí být schváleným typem 
prostředku a musí být standardizovány, 
aby se zajistilo, že se chronicky nemocným 
pacientům dostane náležité léčby; 
v opačném případě by nebylo možné 
zajistit, aby byly prostředky používány 
určeným způsobem.

Or. it

Pozměňovací návrh 236
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Humánní implantabilní nebo další 
invazivní výrobky, které jsou uvedeny na 
seznamu v příloze XV, se považují za 
zdravotnické prostředky bez ohledu na to, 
jsou-li výrobcem určeny pro použití k 
lékařskému účelu.

vypouští se

Or. en

Justification

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Pozměňovací návrh 237
Nora Berra
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 1 – odrážka 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Humánní implantabilní nebo další 
invazivní výrobky, které jsou uvedeny na 
seznamu v příloze XV, se považují za 
zdravotnické prostředky bez ohledu na to, 
jsou-li výrobcem určeny pro použití k 
lékařskému účelu.

Humánní implantabilní nebo další 
invazivní výrobky a výrobky využívající 
vnější fyzikální činitele, které jsou 
uvedeny na seznamu v příloze XV, se 
považují za zdravotnické prostředky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Gilles Pargneaux

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

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

2) „příslušenstvím zdravotnického 
prostředku“ se rozumí předmět, který je 
výrobcem určený k tomu, aby byl použit 
společně s jedním nebo více zvláštními 
zdravotními prostředky, aby konkrétně 
umožnil nebo podpořil použití daného 
prostředku (prostředků) v souladu s jeho 
(jejich) určeným účelem (účely);

Or. fr

Odůvodnění

Použití výrazu „který sice není zdravotnickým prostředkem“ je zdrojem nejasností v tom 
smyslu, zda se má příslušenství zdravotnického prostředku řídit právní úpravou 
zdravotnických prostředků v souladu s tímto nařízením, a s ohledem na to, že v čl. 1 odst. 1 
druhém pododstavci je příslušenství označováno za „prostředky“ stejně jako zdravotnické 
prostředky. Bylo by vhodné odstranit tuto nejasnost vypuštěním slov „sice není zdravotnickým 
prostředkem, ale“ z definice příslušenství.

Pozměňovací návrh 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 241
Gilles Pargneaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „prostředkem pro estetické účely“ se 
rozumí nástroj, přístroj, zařízení, 
software, implantát, materiál, látka nebo 
jiný předmět, který je výrobcem určen 
k použití, samostatně nebo v kombinaci, 
pro úpravu fyzického vzhledu lidských 
bytostí a nemá léčebný, ani rekonstrukční 
účel, dojde-li k jeho zavedení do lidského 
těla, přilnutí k povrchu oka nebo vyvolá-li 
tkáňovou či buněčnou reakci na 
povrchových či jiných částech lidského 
těla.
Za prostředky pro kosmetické účely se 
nepovažuje tetování a piercing.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné začlenit do oblasti působnosti nařízení také prostředky určené pro estetické účely.

Pozměňovací návrh 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušenství zdravotnických 
prostředků musí být schváleným typem 
příslušenství a musí být standardizováno, 
aby se zajistilo, že při léčbě pacientů po 
celou dobu a na jakémkoli místě plní svoji 
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funkci a je používáno určeným způsobem.

Or. it

Pozměňovací návrh 243
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „prostředkem na zakázku“ se rozumí
prostředek zvláště vyrobený podle
písemného předpisu lékaře, zubního lékaře 
nebo jiné osoby oprávněné podle 
vnitrostátního práva na základě jejích 
odborných kvalifikací, kteří na svou 
odpovědnost poskytnou konkrétní popis 
návrhu, a je určen k použití pouze pro 
jednoho konkrétního pacienta.

3) „prostředkem na zakázku“ se rozumí 
prostředek zvláště vyrobený náležitě 
kvalifikovanou osobou a výhradně za tím 
účelem, aby splňoval zvláštní individuální 
požadavky a potřeby pacienta. Prostředek 
na zakázku může být vyroben zejména na 
základě písemného předpisu lékaře, 
zubního lékaře nebo jiné osoby oprávněné 
podle vnitrostátního práva na základě jejích 
odborných kvalifikací, kteří na svou 
odpovědnost poskytnou konkrétní popis 
návrhu. Hromadně vyráběné prostředky, 
které vyžadují úpravu, aby splnily zvláštní 
požadavky lékaře, zubního lékaře nebo 
jiného profesionálního uživatele, a 
prostředky, které jsou hromadně vyráběny 
prostřednictvím průmyslových výrobních 
postupů v souladu s písemnými předpisy 
lékařů, zubních lékařů nebo jiné 
oprávněné osoby, se za prostředky na 
zakázku nepovažují;

Or. de

Odůvodnění

Definovat „prostředky na zakázku“ jako prostředky, které jsou podmíněny předpisem, je příliš 
restriktivní. Například dodavatelé pomůcek pro nedoslýchavé pravidelně vyrábějí 
naslouchadla i bez předpisu. Definice by proto měla být odpovídajícím způsobem rozšířena.

Pozměňovací návrh 244
Nora Berra
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „aktivním prostředkem“ se rozumí 
prostředek, jehož provoz závisí na zdroji 
elektrické nebo jiné energie, která není 
přímo generovaná gravitací, a který působí 
prostřednictvím změny hustoty nebo 
přeměny této energie. Prostředky určené k 
přenosu energie, látek nebo jiných prvků 
mezi aktivním prostředkem a pacientem 
bez jakékoliv významné změny, se za 
aktivní prostředky nepovažují.

4) „aktivním prostředkem“ se rozumí 
prostředek, jehož provoz závisí na zdroji 
elektrické nebo jiné energie, která není 
přímo generovaná lidským tělem nebo 
gravitací, a který působí prostřednictvím 
změny hustoty nebo přeměny této energie. 
Prostředky určené k přenosu energie, látek 
nebo jiných prvků mezi aktivním 
prostředkem a pacientem bez jakékoliv 
významné změny, se za aktivní prostředky 
nepovažují.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „aktivním prostředkem“ se rozumí 
prostředek, jehož provoz závisí na zdroji 
elektrické nebo jiné energie, která není 
přímo generovaná gravitací, a který působí 
prostřednictvím změny hustoty nebo 
přeměny této energie. Prostředky určené k 
přenosu energie, látek nebo jiných prvků 
mezi aktivním prostředkem a pacientem 
bez jakékoliv významné změny, se za 
aktivní prostředky nepovažují.

4) „aktivním prostředkem“ se rozumí 
prostředek, jehož provoz závisí na zdroji 
elektrické nebo jiné energie, která není 
přímo generovaná lidským tělem nebo 
gravitací, a který působí prostřednictvím 
změny hustoty nebo přeměny této energie. 
Prostředky určené k přenosu energie, látek 
nebo jiných prvků mezi aktivním 
prostředkem a pacientem bez jakékoliv 
významné změny, se za aktivní prostředky 
nepovažují.

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Thomas Ulmer
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Samostatný software se považuje za 
aktivní prostředek;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Mairead McGuinness

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý prostředek, který má být klinickým 
zákrokem částečně zaveden do lidského 
těla a po zákroku v něm zůstat alespoň 
30 dní, se rovněž považuje za implantabilní 
prostředek;

Každý prostředek, který má být klinickým 
zákrokem částečně zaveden do lidského 
těla a po zákroku v něm zůstat alespoň 
30 dní, se rovněž považuje za implantabilní 
prostředek s výjimkou prostředku, který 
má být umístěn v zubech a patří do třídy 
IIa, a tudíž nemůže být předmětem 
článku 16 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Implantabilní prostředek, který se umísťuje do zubů (dentální výplně), patří do třídy IIa podle 
pravidla 8 tohoto nařízení. Neexistuje žádný vědecký či lékařský důvod, proč by měly dentální 
výplně podléhat požadavkům, které se vztahují na implantabilní prostředky podle tohoto 
nařízení, např. požadavku podle článku 16, který vyžaduje, aby byl prostředek poskytován 
společně s kartou s informacemi o implantátu.

Pozměňovací návrh 248
Marian Harkin

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

 Každý prostředek, který má být klinickým 
zákrokem částečně zaveden do lidského 
těla a po zákroku v něm zůstat alespoň 30 
dní, se rovněž považuje za implantabilní 
prostředek;

Každý prostředek, který má být klinickým 
zákrokem částečně zaveden do lidského 
těla a po zákroku v něm zůstat alespoň 30 
dní, se rovněž považuje za implantabilní 
prostředek;

„implantabilním prostředkem“ se rozumí 
každý prostředek, včetně těch, jež jsou 
částečně nebo zcela absorbovány, který 

Or. en

Odůvodnění

Dentální výplně, které se umísťují do zubů, by neměly být považovány za implantabilní 
prostředky. Dentální implantáty, které se upevňují do čelistní kosti (nitrokostní implantáty), se 
ovšem považují za implantabilní prostředky.

Pozměňovací návrh 249
Nora Berra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „prostředkem pro jedno použití“ se 
rozumí prostředek, který je určený k 
použití u jednotlivého pacienta během 
jediného postupu.

8) „prostředkem pro jedno použití“ se 
rozumí prostředek, který je určený k 
použití u jednotlivého pacienta během 
jediného postupu a u nějž bylo pomocí 
zkoušek prokázáno, že jej nelze 
opakovaně použít.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci musí předložit podrobné informace, jimiž odůvodní, proč zdravotnický prostředek
nelze znovu použít a proč by jeho opětovné použití ohrozilo bezpečnost pacientů/uživatelů. Je-
li objektivně dokázáno, že jej nelze opětovně použít, zdravotnický prostředek nebude 
obnovován. Toto specifické ustanovení by mělo předejít tomu, aby byly zdravotnické 
prostředky zbytečně označovány jako „pro jedno použití“, a umožnit lepší dohled nad jejich 
obnovou.
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Pozměňovací návrh 250
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „prostředkem určeným pro jedno 
použití“ se rozumí prostředek, který je 
určený k použití u jednotlivého pacienta 
během jediného postupu a u nějž nebylo 
objektivně dokázáno, že jej nelze opětovně 
použít;

Or. en

Odůvodnění

Rozšířením definice „prostředku pro jedno použití“ je v případě, že není prokázána 
nemožnost opakovaného použití, tomu, kdo obnovu provádí, ponechána možnost ji provést, je-
li shledána bezpečnou a v souladu s ustanoveními článku 15. Informace na označení a 
informace v návodu k použití (jak je stanoveno v oddílu 19.2 a 19.3 přílohy I) by měly být 
upraveny tak, aby zohledňovaly rozdíl mezi „prostředky pro jedno použití“ a „prostředky 
určenými pro jedno použití“.

Pozměňovací návrh 251
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. 8 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b) „prostředkem pro více použití“ se 
rozumí prostředek, který lze opakovaně 
použít a u nějž musí být uvedeny 
informace o příslušných postupech pro 
opakované použití, včetně čištění, 
dezinfekce, balení, případně způsobu 
sterilizace prostředku po použití a 
jakéhokoli omezení počtu opakovaných 
použití;



AM\935943CS.doc 69/92 PE510.741v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Pro lepší srozumitelnost a na rozdíl od prostředků „určených pro jedno použití“, budou 
prostředky, u nichž byla prokázána možnost opakovaného použití, označovány jako 
„prostředky pro více použití“.

Pozměňovací návrh 252
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „dodáním na trh“ se rozumí dodání 
prostředku, s výjimkou hodnoceného 
prostředku, k distribuci, spotřebě nebo 
použití na trhu Unie v rámci obchodní 
činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně;

16) „dodáním na trh“ se rozumí dodání 
prostředku, s výjimkou hodnoceného 
prostředku, k distribuci, spotřebě nebo 
použití na trhu Unie, ať už za úplatu nebo 
bezplatně;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která prostředek vyrábí 
nebo zcela renovuje nebo prostředek 
navrhla, vyrobila či zcela renovovala a 
uvádí tento prostředek na trh pod svým 
jménem, názvem nebo značkou.

19) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která je odpovědná za 
výrobu, návrh, balení a značení 
prostředku nebo zcela renovuje prostředek
a uvádí tento prostředek na trh pod svým 
jménem, názvem.

Or. cs

Pozměňovací návrh 254
Mairead McGuinness
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která prostředek vyrábí 
nebo zcela renovuje nebo prostředek 
navrhla, vyrobila či zcela renovovala a 
uvádí tento prostředek na trh pod svým 
jménem, názvem nebo značkou.

19) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která prostředek vyrábí 
nebo zcela renovuje nebo prostředek 
navrhla, vyrobila či zcela renovovala a 
uvádí tento prostředek na trh pod svým 
jménem, názvem nebo značkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která prostředek vyrábí 
nebo zcela renovuje nebo prostředek 
navrhla, vyrobila či zcela renovovala a 
uvádí tento prostředek na trh pod svým 
jménem, názvem nebo značkou.

19) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba odpovědná za návrh, 
výrobu, balení a označování prostředku 
před jeho uvedením na trh pod svým 
vlastním jménem, bez ohledu na to, zda 
tyto činnosti provádí sama, nebo v jejím 
zastoupení třetí strana. Povinnosti výrobce 
podle tohoto nařízení platí i pro fyzickou 
nebo právnickou osobu, která sestavuje, 
balí, upravuje, renovuje nebo označuje 
jeden nebo více hotových výrobků a/nebo 
jim připisuje určený účel prostředků, s 
úmyslem jejich uvedení na trh pod svým
vlastním jménem nebo značkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Holger Krahmer
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která prostředek vyrábí 
nebo zcela renovuje nebo prostředek 
navrhla, vyrobila či zcela renovovala a 
uvádí tento prostředek na trh pod svým 
jménem, názvem nebo značkou.

19) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která prostředek vyrábí 
nebo zcela renovuje nebo prostředek 
navrhla, vyrobila či zcela renovovala a 
uvádí tento prostředek na trh pod svým 
jménem nebo názvem.

Or. de

Odůvodnění

Značka prostředku je pro definici jeho výrobce z právního hlediska nepodstatná.

Pozměňovací návrh 257
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

24) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty a má právní způsobilost 
pro tyto aktivity;

Or. cs

Pozměňovací návrh 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 27 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27) „obnovou“ se rozumí postup 
prováděný na použitém prostředku, aby se 
umožnilo jeho bezpečné opětovné použití –
zahrnuje čištění, dezinfekci, sterilizaci a 
související postupy, jakož i testování a 
obnovu technické a funkční bezpečnosti 
používaného prostředku;

27) „obnovou“ se rozumí postup 
prováděný na použitém prostředku, aby se 
umožnilo jeho bezpečné opětovné použití –
zahrnuje čištění, dezinfekci, sterilizaci a 
související postupy, jakož i testování a 
obnovu technické a funkční bezpečnosti 
používaného prostředku; do této definice 
nespadají činnosti týkající se pravidelné 
údržby prostředku;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby do této kategorie nespadaly činnosti týkající se pravidelné údržby prostředků 
(např. kontrola plicních ventilátorů v nemocnicích).

Pozměňovací návrh 260
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 31 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31a) „bezpečností“ se rozumí neexistence 
nebo vyloučení nepřijatelných rizik pro 
pacienty či uživatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 261
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

32) „klinickým hodnocením“ se rozumí 
posouzení a analýza klinických údajů 
týkajících se prostředku za účelem ověření 
bezpečnosti a funkční způsobilosti 
prostředku při jeho použití, jak bylo určeno 
výrobcem;

32) „klinickým hodnocením“ se rozumí 
posouzení a analýza klinických údajů 
týkajících se prostředku za účelem ověření 
bezpečnosti, funkční způsobilosti a 
účinnosti prostředku při jeho použití, jak 
bylo určeno výrobcem;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33) „klinickou zkouškou“ se rozumí každá 
systematická zkouška na jednom nebo více 
lidských subjektech prováděná za účelem 
posouzení bezpečnosti a funkční 
způsobilosti prostředku;

33) „klinickou zkouškou“ se rozumí každá 
systematická zkouška na jednom nebo více 
lidských subjektech prováděná za účelem 
posouzení bezpečnosti, funkční 
způsobilosti nebo účinnosti prostředku;

Or. de
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Odůvodnění

Klinickou zkouškou by se neměla zjišťovat pouze úroveň bezpečnosti a funkční způsobilosti 
výrobku, ale také jeho účinnost v porovnání s jinými způsoby léčby.

Pozměňovací návrh 263
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení a řízení 
klinické zkoušky;

37) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení a řízení, 
provedení nebo financování klinické 
zkoušky;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení a řízení 
klinické zkoušky;

37) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení a řízení, 
vedení nebo financování klinické zkoušky;

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení a řízení 
klinické zkoušky;

37) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení, řízení či 
financování klinické zkoušky;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37a) „posouzením shody“ klinické studie 
se rozumí kontrola, při níž se příslušné 
orgány zaměřují na oficiální dokumenty, 
zařízení a záznamy a na existenci 
dostatečného pojistného krytí. Tato 
kontrola může být provedena v prostorách 
zadavatele, ve výzkumném zařízení či na 
jakémkoli jiném místě, které je podle 
příslušného orgánu zapotřebí 
zkontrolovat.

Or. de

Odůvodnění

Na rozdíl od návrhu nařízení, které je zmíněno ve sdělení Komise COM(2012)369, toto 
nařízení neodkazuje na posouzení shody v případě klinických studií. Měly by však být 
dodržovány určité minimální standardy.

Pozměňovací návrh 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 39 – odrážka 2 – bod iii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) hospitalizace nebo dlouhotrvající
hospitalizace,

iii) hospitalizace nebo prodloužení
hospitalizace pacienta,

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 268
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 39 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– ohrožení plodu, smrt plodu nebo vrozená
anomálie nebo vrozená vada;

– ohrožení plodu, smrt plodu nebo vrozené 
tělesné nebo mentální postižení nebo 
vrozená vada;

Or. en

Odůvodnění

Osoby se zdravotním postižením a jejich zástupci vnímají pojem „vrozená anomálie“ jako 
diskriminační, a proto je třeba jej nahradit.

Pozměňovací návrh 269
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 40 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40) „nedostatkem prostředku“ se rozumí 
každý nedostatek, pokud jde o povahu, 
kvalitu, trvanlivost, spolehlivost, 
bezpečnost nebo funkční způsobilost 
hodnoceného prostředku, včetně poruchy, 

40) „nedostatkem prostředku“ se rozumí 
každý nedostatek, pokud jde o povahu, 
kvalitu, trvanlivost, spolehlivost, 
bezpečnost nebo funkční způsobilost 
hodnoceného prostředku, včetně poruchy
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uživatelských chyb nebo nedostatečných 
informací poskytnutých výrobcem;

nebo nedostatečných informací 
poskytnutých výrobcem;

Or. de

Pozměňovací návrh 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

43) „nežádoucí příhodou“ se rozumí každá 
porucha nebo zhoršení vlastností nebo 
funkční způsobilosti prostředku dodaného 
na trh, každý nedostatek informací 
poskytnutých výrobcem a každý 
neočekávaný nežádoucí vedlejší účinek;

43) „nežádoucí příhodou“ se rozumí každá 
porucha nebo zhoršení vlastností nebo 
funkční způsobilosti prostředku dodaného 
na trh, každý nedostatek informací 
poskytnutých výrobcem a každý 
neočekávaný nežádoucí vedlejší účinek, 
včetně nesprávného použití prostředku;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů 
stanovit, zda se na příslušný výrobek či 
kategorii nebo skupinu výrobků vztahují 
definice „zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Jednotlivá rozhodnutí o právním statusu konkrétních prostředků patří do kompetence 
členských států, jak je rovněž uvedeno v bodě odůvodnění 8. Použití právního nástroje 
prováděcích aktů krom toho není z právního hlediska vhodným způsobem, jak přistupovat 
k jednotlivým rozhodnutím o klasifikaci konkrétních výrobků.

Pozměňovací návrh 272
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

1. Komise může ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli, nebo tak učiní na žádost 
členského státu. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 88 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 

1. Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy a po 
konzultaci s dotčeným výrobcem na 
základě obav o zdraví pacientů nebo 
s ohledem na nové vědecké poznatky
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 



AM\935943CS.doc 79/92 PE510.741v01-00

CS

přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Aby byla pro výrobce zajištěna právní jistota, je třeba upřesnit možné důvody, na jejichž 
základě může Komise přistoupit k přezkumu. Výbor odborníků provádějících tento přezkum by 
měl před tím, než je přijato jakékoli rozhodnutí, vyzvat výrobce, aby předložil stanovisko a 
případně dodatečnou vědeckou dokumentaci.

Pozměňovací návrh 274
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může na žádost členského státu
nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

1. Komise může ze své vlastní iniciativy
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli, nebo tak učiní na žádost 
členského státu. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 88 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

1. Komise může na žádost členského státu 
nebo po konzultaci s členskými státy
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

1. Komise může na žádost členského státu 
a po konzultaci s koordinační skupinou 
pro zdravotnické prostředky a dotčeným 
podnikem prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit, zda se na příslušný nový
výrobek či novou kategorii nebo skupinu 
výrobků vztahují definice „zdravotnický 
prostředek“ nebo „příslušenství 
zdravotnického prostředku“ či nikoli. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 88 odst. 3. Tento 
odstavec se nevztahuje na již registrované 
výrobky.

Or. de

Odůvodnění

O kategorizaci prostředků rozhodují případ od případu členské státy. Společnosti, a zejména 
malé střední podniky, navíc vyžadují právní jistotu. Právní jistota není zajištěna, jestliže 
iniciativy se může ujmout pouze Komise.
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Pozměňovací návrh 277
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

1. Komise může na žádost členského státu 
a po konzultaci s koordinační skupinou 
pro zdravotnické prostředky
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Klasifikace prostředků a veškeré jejich změny by měly být vycházet z důkladného posouzení, v 
jehož rámci bude konzultována koordinační skupina pro zdravotnické prostředky. Klasifikaci 
a změny by neměla iniciovat pouze Komise.

Pozměňovací návrh 278
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V návaznosti na postup konzultace 
uvedený v odstavci 1 Komise sestaví 
pokyny, které pro kategorizaci prostředků 
zajistí postup založený na vědeckých 
poznatcích.

Or. de
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Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh k článku 1.

Pozměňovací návrh 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí sdílení odborných 
poznatků mezi členskými státy v oblastech 
zdravotnických prostředků, diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro, 
léčivých přípravků, lidských tkání a buněk, 
kosmetických přípravků, biocidů, potravin 
a v případě potřeby i dalších výrobků, aby 
se stanovil vhodný regulační status 
výrobku či kategorie nebo skupiny 
výrobků.

2. Komise zajistí sdílení odborných 
poznatků mezi členskými státy a 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně skupin pacientů, v oblastech 
zdravotnických prostředků, diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro, 
léčivých přípravků, lidských tkání a buněk, 
kosmetických přípravků, biocidů, potravin 
a v případě potřeby i dalších výrobků, aby 
se stanovil vhodný regulační status 
výrobku či kategorie nebo skupiny 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Právě pacienti používají zdravotnické prostředky ve svých každodenních životech a na poměr 
rizik a přínosů nahlížejí z jiného úhlu pohledu.

Pozměňovací návrh 280
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí sdílení odborných 
poznatků mezi členskými státy v oblastech 
zdravotnických prostředků, diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro, 
léčivých přípravků, lidských tkání a buněk, 

2. Komise určí prostřednictvím 
prováděcích aktů regulační status 
hraničních přípravků na základě 
stanoviska evropské víceoborové expertní 
skupiny složené z odborníků v oblastech 
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kosmetických přípravků, biocidů, potravin
a v případě potřeby i dalších výrobků, aby 
se stanovil vhodný regulační status 
výrobku či kategorie nebo skupiny 
výrobků.

zdravotnických prostředků, diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro, 
léčivých přípravků, lidských tkání a buněk, 
kosmetických přípravků, biocidů a 
potravin. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U přípravků či skupin přípravků 
složených z látek nebo kombinace látek 
určených k proniknutí do těla, buď tělním 
otvorem, nebo povrchem těla, jež 
víceoborová expertní skupina označila za 
zdravotnické prostředky, provede Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
klasifikaci rizika na základě skutečných 
rizik a platných vědeckých důkazů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 88 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prostředky, které jsou vyráběny a 
používány v rámci jediné zdravotnické 
instituce, se považují za uvedené do 
provozu. Ustanovení týkající se označení 

4. Prostředky, které jsou vyráběny a 
používány v rámci jediné zdravotnické 
instituce, se považují za uvedené do 
provozu. Ustanovení týkající se označení 
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CE uvedeného v článku 18 a povinnosti 
stanovené v článcích 23 až 27 se na tyto 
prostředky nevztahují za předpokladu, že k 
výrobě a použití takových prostředků 
dochází v rámci jediného systému řízení 
jakosti dané zdravotnické instituce.

CE uvedeného v článku 18 a povinnosti 
stanovené v článcích 23, 26 a 27 se na tyto 
prostředky nevztahují za předpokladu, že k 
výrobě a použití takových prostředků 
dochází v rámci jediného systému řízení 
jakosti dané zdravotnické instituce.

Or. en

Odůvodnění

Pro zvýšení bezpečnosti pacientů je důležité, aby byla zajištěna úplná sledovatelnost a 
transparentnost výrobků, které jsou používány v rámci jediné zdravotnické instituce. Na tyto 
prostředky by se měl plně vztahovat také článek 24 (týkající se jedinečné identifikace 
prostředku) a článek 25 (týkající se elektronické registrace prostředků), stejně jako je tomu 
v případě všech ostatních prostředků používaných mimo jedinou zdravotnickou instituci.

Pozměňovací návrh 283
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise má pravomoc přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 za účelem změny nebo doplnění 
obecných požadavků na bezpečnost a 
funkční způsobilost stanovených v příloze 
I, včetně informací poskytnutých 
výrobcem, a to s ohledem na technický 
pokrok a určené uživatele nebo pacienty.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

5. Komise má pravomoc přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem změny nebo 
doplnění obecných požadavků na 
bezpečnost a funkční způsobilost 
stanovených v příloze I, včetně informací 
poskytnutých výrobcem, a to s ohledem na 
technický pokrok a určené uživatele nebo 
pacienty.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prostředek nabízený prostřednictvím 
služeb informační společnosti podle 
definice v čl. 1 odst. 2 směrnice 98/34/ES 
fyzické nebo právnické osobě usazené v 
Unii musí splňovat požadavky tohoto 
nařízení, a to nejpozději v době, kdy je 
uveden na trh.

1. Prostředek nabízený prostřednictvím 
služeb informační společnosti podle 
definice v čl. 1 odst. 2 směrnice 98/34/ES 
fyzické nebo právnické osobě usazené v 
Unii musí splňovat požadavky tohoto 
nařízení, a to nejpozději do dne, kdy je 
uveden na trh.

Or. sl

Odůvodnění

Směrnice EU používají různé definice termínů „uvedení na trh“ a „dodání na trh“. 
Prostředky by měly být v souladu s nařízením od okamžiku, kdy jsou uvedeny na trh (bez 
ohledu na to, zda jsou určeny pro konečného uživatele nebo budou uskladněny).

Pozměňovací návrh 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pl

Justification

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.

Pozměňovací návrh 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pl

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 288
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy nebo pokud příslušné 
harmonizované normy nejsou dostatečné, 
má Komise pravomoc přijmout společné 
technické specifikace (specifikace), pokud 
jde o obecné požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické hodnocení a 
následné klinické sledování po uvedení na 

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy, má Komise pravomoc přijmout 
společné technické specifikace 
(specifikace), pokud jde o obecné 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické hodnocení a 
následné klinické sledování po uvedení na 
trh stanovené v příloze XIII. Tyto 
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trh stanovené v příloze XIII. Tyto 
specifikace se přijímají prostřednictvím
prováděcích aktů přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

specifikace se přijímají prostřednictvím 
prováděcích aktů přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy nebo pokud příslušné 
harmonizované normy nejsou dostatečné, 
má Komise pravomoc přijmout společné 
technické specifikace (specifikace), pokud 
jde o obecné požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické hodnocení a 
následné klinické sledování po uvedení na 
trh stanovené v příloze XIII. Tyto 
specifikace se přijímají prostřednictvím 
prováděcích aktů přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy nebo pokud je třeba řešit obavy 
týkající se veřejného zdraví, má Komise 
pravomoc přijmout společné technické 
specifikace (specifikace), pokud jde o 
obecné požadavky na bezpečnost a funkční
způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické hodnocení a 
následné klinické sledování po uvedení na 
trh stanovené v příloze XIII. Tyto 
specifikace se přijímají prostřednictvím 
prováděcích aktů přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy nebo pokud příslušné 
harmonizované normy nejsou dostatečné, 
má Komise pravomoc přijmout společné 

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy nebo pokud je třeba řešit obavy 
týkající se veřejného zdraví, má Komise 
pravomoc přijmout společné technické 
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technické specifikace (specifikace), pokud 
jde o obecné požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické hodnocení a 
následné klinické sledování po uvedení na 
trh stanovené v příloze XIII. Tyto 
specifikace se přijímají prostřednictvím 
prováděcích aktů přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

specifikace (specifikace), pokud jde o 
obecné požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické hodnocení a 
následné klinické sledování po uvedení na 
trh stanovené v příloze XIII. Tyto 
specifikace se přijímají prostřednictvím 
prováděcích aktů přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizovanými normami je určeno, které základní požadavky nařízení jsou splněny 
zajištěním souladu s danou normou. Komise stanoví, které normy se harmonizují. Pokud 
norma již neodráží nejnovější vývoj technologie, Komise stanoví, že již není harmonizovaná a 
příslušný subjekt musí danou normu přezkoumat. Z tohoto důvodu je věta „… nebo pokud 
příslušné harmonizované normy nejsou dostatečné…“ zdrojem nedorozumění.

Pozměňovací návrh 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy nebo pokud příslušné 
harmonizované normy nejsou dostatečné, 
má Komise pravomoc přijmout společné 
technické specifikace (specifikace), pokud 
jde o obecné požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické hodnocení a 
následné klinické sledování po uvedení na 
trh stanovené v příloze XIII. Tyto 
specifikace se přijímají prostřednictvím 
prováděcích aktů přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy, má Komise pravomoc přijmout 
společné technické specifikace 
(specifikace), pokud jde o obecné 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické hodnocení a 
následné klinické sledování po uvedení na 
trh stanovené v příloze XIII. Tyto 
specifikace se přijímají prostřednictvím 
prováděcích aktů přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Společné technické specifikace by měly být vypracovány pouze tehdy, neexistují-li žádné 
normy. Je-li norma zveřejněna v Úředním věstníku EU, lze odůvodněně předpokládat, že jsou 
splněny příslušné obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost. Vytváření 
specifikací, které mají být platné pouze pro EU a mají doplnit harmonizovanou normu, by 
vedlo k nesouladu mezi celosvětovou úrovní a úrovní EU. Tím by byly omezeny příležitosti
pacientů z EU, pokud jde o využívání inovativních technologií, a mohlo by to narušit 
schopnost malých společností z EU vyvážet jejich inovace.

Pozměňovací návrh 292
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při přijímání společných technických 
specifikací stanovených v odstavci 1 
Komise neohrozí soudržnost evropského 
systému normalizace. Společné technické 
specifikace jsou soudržné, pokud nejsou v 
rozporu s evropskými normami, což 
znamená, že zahrnují oblasti, u nichž 
nejsou stanoveny harmonizované normy, 
v přiměřené době se neplánuje přijetí 
nových evropských norem, stávající 
normy nebyly zavedeny na trh nebo jsou-li 
tyto normy zastaralé nebo podle údajů z 
vigilance a dozoru zjevně nedostačující a 
u nichž se v přiměřené době neplánuje 
převést technické specifikace do 
evropských norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud takové nezbytné normy 
neexistují nebo příslušné subjekty či 
odborníci poukázali na jejich nedostatky, 
Komise by měla mít možnost, pověřit 
odborníky úkolem navrhnout v této 
konkrétní oblasti změny.
Tyto změny by následně byly do nařízení 
zapracovány formou prováděcích aktů.

Or. de

Odůvodnění

Je zapotřebí specifických norem pro klinické přípravky, jež vypracují nezávislí odborníci pro 
každou kategorii vysoce rizikových léčivých přípravků, v podobě mezinárodní kompilace, a jež 
stanoví kritéria pro posuzování nových přípravků a pro doporučení týkající se vhodných 
způsobů posouzení nového přípravku před jeho uvedením na trh.

Pozměňovací návrh 294
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Požádají-li výrobci nových 
zdravotnických prostředků o uvedení 
prostředků na trh a nemají-li k dispozici 
konkrétní normy, Evropská komise 
konzultuje všechny vnitrostátní orgány a 
vypracování nových norem zadá skupině 
nezávislých odborníků. Tato skupina 
odborníků vychází z dostupné odborné 
literatury a zohlední i menšinové názory. 
Menšinové názory budou uvedeny ve 
stanovisku skupiny odborníků a musí být 
sděleny zdravotnickým pracovníkům i 
pacientům.
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Pozměňovací návrh 295
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise přijme společné technické 
specifikace uvedené v odstavci 1 po 
konzultaci s koordinační skupinou pro 
zdravotnické prostředky, mezi jejímiž
členy je mimo jiné i zástupce evropských 
normalizačních organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prostředky, které jsou ve shodě se 
specifikacemi v odstavci 1, se považují za 
splňující požadavky tohoto nařízení, na 
které se uvedené specifikace nebo jejich 
části vztahují.

2. Prostředky, které jsou ve shodě se 
specifikacemi v odstavci 1, se považují za 
splňující požadavky tohoto nařízení, na 
které se uvedené specifikace nebo jejich 
části vztahují.

Technický obsah specifikací bude 
vypracován s náležitou podporou 
příslušných zúčastněných stran, jichž se 
specifikace týkají, a bude tak učiněno, 
aniž by byl narušen vývoj norem a 
pokynů.
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