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Pozmeňujúci návrh 146
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Citácia 5a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na smernicu o smernicu 
o zraneniach ostrými predmetmi z roku 
2010, ktorá zaručuje bezpečnosť nielen 
pacientom, ale aj osobám, ktoré používajú 
ostré ihly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Túžba zabezpečiť urýchlený prístup 
pacientov k novým zdravotníckym 
pomôckam by nikdy nemala mať 
prednosť pred potrebou zaistiť 
bezpečnosť pacientov.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu o chybných silikónových prsníkových 
implantátoch vyrobených francúzskou spoločnosťou PIP (2012/2621(RSP)), a ako odkaz na 
prvú Hippokratovu zásadu vyzývajúcu zdravotnícky personál k tomu, aby v prvom rade 
neškodili.

Pozmeňujúci návrh 148
Peter Liese
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V oblasti zdravotníckych pomôcok 
pôsobí mnoho MSP. To by sa malo pri 
regulovaní odvetvia zohľadňovať bez 
ohrozenia bezpečnostných a zdravotných 
aspektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
mal byť jasne oddelený od ostatnej 
harmonizačnej legislatívy Únie týkajúcej 
sa výrobkov, napr. od diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, liekov, 
kozmetiky a potravín. Preto by sa 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín, malo zmeniť a 
doplniť, aby sa zdravotnícke pomôcky 
vylúčili z rozsahu jeho pôsobnosti.

(7) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
mal byť jasne oddelený od ostatnej 
harmonizačnej legislatívy Únie týkajúcej 
sa výrobkov, napr. od diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, liekov, 
kozmetiky a potravín. Keďže v niektorých 
prípadoch je ťažké rozlišovať medzi 
zdravotníckymi pomôckami 
a kozmetickými, zdravotníckymi alebo 
potravinovými výrobkami, mali by sa 
v každom prípade uplatňovať 
najprísnejšie právne predpisy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V situáciách, v ktorých výrobok nie je 
výrobcom plánovaný ako výrobok 
používaný na zdravotnícke účely, 
nemožno vyžadovať jeho certifikáciu ako 
zdravotníckej pomôcky; podobne nemôže 
byť výrobok príslušenstvom konkrétnej 
zdravotníckej pomôcky, ak ho výrobca 
osobitne nevytvoril tak, aby umožňoval 
zamýšľaný účel zdravotníckej pomôcky 
alebo mu napomáhal.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Dan Jørgensen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) So zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/63/EÚ z  22. septembra 2010 
o ochrane zvierat používaných na vedecké 
účely, podľa ktorej je nutné testy na 
stavovcoch nahradiť, obmedziť alebo 
spresniť.

Or. en

Odôvodnenie
V článku 4 ods. 1 tejto smernice sa uvádza: „Členské štáty zabezpečia, aby sa vždy, keď je to 
možné, namiesto postupu použila vedecky uspokojivá metóda alebo stratégia testovania, ktorá 
si nevyžaduje použitie živých zvierat.“

Pozmeňujúci návrh 152
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o 
rozhodnutie, či výrobok patrí alebo 
nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, a to od prípadu k prípadu. V 
prípade potreby, od prípadu k prípadu, 
môže rozhodnúť Komisia, či výrobok patrí 
alebo nepatrí do pojmového vymedzenia 
zdravotníckej pomôcky alebo 
príslušenstva zdravotníckej pomôcky. 
Keďže v určitých prípadoch je ťažké 
odlíšiť zdravotnícku pomôcku od 
kozmetického výrobku, mala by sa aj do 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o 
kozmetických výrobkoch začleniť 
možnosť prijať rozhodnutie na úrovni 
EÚ, pokiaľ ide o regulačný status 
výrobku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, či výrobok patrí alebo nepatrí do 
pojmového vymedzenia zdravotníckej 
pomôcky alebo príslušenstva zdravotníckej 
pomôcky. Keďže v určitých prípadoch je 
ťažké odlíšiť zdravotnícku pomôcku od 
kozmetického výrobku, mala by sa aj do 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, napríklad ak sa v prípade 
rovnakého výrobku rozhodnutia prijaté na 
vnútroštátnej úrovni v jednotlivých 
členských štátoch líšia, či výrobok patrí 
alebo nepatrí do pojmového vymedzenia 
zdravotníckej pomôcky alebo príslušenstva 
zdravotníckej pomôcky. Keďže v určitých 



AM\935943SK.doc 7/93 PE510.741v01-00

SK

č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o 
kozmetických výrobkoch začleniť možnosť 
prijať rozhodnutie na úrovni EÚ, pokiaľ 
ide o regulačný status výrobku.

prípadoch je ťažké odlíšiť zdravotnícku 
pomôcku od kozmetického výrobku, mala 
by sa aj do nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1223/2009 z 30. 
novembra 2009 o kozmetických výrobkoch 
začleniť možnosť prijať rozhodnutie na 
úrovni EÚ, pokiaľ ide o regulačný status 
výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, či výrobok patrí alebo nepatrí do 
pojmového vymedzenia zdravotníckej 
pomôcky alebo príslušenstva zdravotníckej 
pomôcky. Keďže v určitých prípadoch je 
ťažké odlíšiť zdravotnícku pomôcku od 
kozmetického výrobku, mala by sa aj do 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o 
kozmetických výrobkoch začleniť možnosť 
prijať rozhodnutie na úrovni EÚ, pokiaľ 
ide o regulačný status výrobku.

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, či výrobok patrí alebo nepatrí do 
pojmového vymedzenia zdravotníckej 
pomôcky alebo príslušenstva zdravotníckej 
pomôcky. V záujme právnej istoty by sa 
mali uviesť jasné dôvody takéhoto 
rozhodnutia a s príslušnými výrobcami by 
sa malo v rámci rozhodovacieho procesu 
konzultovať. Keďže v určitých prípadoch 
je ťažké odlíšiť zdravotnícku pomôcku od 
kozmetického výrobku, mala by sa aj do 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o 
kozmetických výrobkoch začleniť možnosť 
prijať rozhodnutie na úrovni EÚ, pokiaľ 
ide o regulačný status výrobku.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 155
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, či výrobok patrí alebo nepatrí do 
pojmového vymedzenia zdravotníckej 
pomôcky alebo príslušenstva zdravotníckej 
pomôcky. Keďže v určitých prípadoch je 
ťažké odlíšiť zdravotnícku pomôcku od 
kozmetického výrobku, mala by sa aj do 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o 
kozmetických výrobkoch začleniť možnosť 
prijať rozhodnutie na úrovni EÚ, pokiaľ 
ide o regulačný status výrobku.

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, v spolupráci s Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky, či 
výrobok patrí alebo nepatrí do pojmového 
vymedzenia zdravotníckej pomôcky alebo 
príslušenstva zdravotníckej pomôcky. 
Keďže v určitých prípadoch je ťažké 
odlíšiť zdravotnícku pomôcku od 
kozmetického výrobku, mala by sa aj do 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o 
kozmetických výrobkoch začleniť možnosť 
prijať rozhodnutie na úrovni EÚ, pokiaľ 
ide o regulačný status výrobku.

Or. de

Odôvodnenie

Zodpovednosť za rozhodnutie o tom, ako pomôcky klasifikovať, by nemala byť len na Komisii. 
V prípade problémov sú potrebné podrobnejšie konzultácie.

Pozmeňujúci návrh 156
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Neregulované neintruzívne 
pomôcky, ako napríklad nekorektívne 
kontaktné šošovky na kozmetické účely, 
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môžu spôsobovať zdravotné komplikácie 
(napríklad mikróbový zápal rohovky), ak 
sú vyrobené alebo používané nesprávne. 
Je nutné zaviesť vhodné bezpečnostné 
normy na ochranu bezpečnosti 
spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú tieto 
výrobky používať. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pomôcky určené na použitie pri 
darovaní krvi a krvnej liečbe by mali 
spĺňať požiadavky uvedené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa 
stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre 
odber, skúšanie, spracovanie, 
uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi 
a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky povolené a používané v tejto oblasti podliehajú ustanoveniam ďalších 
piatich právnych aktov EÚ. Mnohé z noriem vyžadovaných podľa týchto textov sú prísnejšie 
než tie podľa tohto nariadenia. Tieto normy by sa nemali znižovať. 

Pozmeňujúci návrh 158
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Reklama na kozmetickú chirurgiu 
by sa mala lepšie regulovať, a to s cieľom 
zaistiť, aby pacienti vedeli o všetkých 
rizikách aj prínosoch. Predovšetkým by 
členské štáty mali zvážiť zákaz reklamy na 
kozmetické implantáty, ako sa to už stalo 
vo Francúzsku a Belgicku.

Or. en

Odôvodnenie

Pri reklame na kozmetickú chirurgiu, napríklad prsné implantáty, hrozí trivializácia týchto 
operácií. Niektoré členské štáty reklamu na kozmetickú chirurgiu zakázali, a už v súčasnosti 
existuje v rámci EÚ zákaz reklamy na lieky na predpis.

Pozmeňujúci návrh 159
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vo vedeckej obci panuje neistota, 
pokiaľ ide o riziká a výhody 
nanomateriálov používaných v 
zdravotníckych pomôckach. V úsilí 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, 
voľný pohyb tovaru a právnu istotu pre 
výrobcov je potrebné zaviesť jednotné 
pojmové vymedzenie nanomateriálov, 
vychádzajúc z odporúčania Komisie 
2011/696/EÚ z 18. októbra 2011 o 
vymedzení pojmu nanomateriál, pri 
zachovaní potrebnej flexibility prispôsobiť 
toto vymedzenie pojmov vedeckému a 
technickému pokroku a následnému 
regulačnému vývoju v Únii a na 
medzinárodnej úrovni. Pri navrhovaní a 
výrobe zdravotníckych pomôcok by 
výrobcovia mali zvlášť opatrne postupovať 
pri používaní nanočastíc, ktoré by mohli 

(13) Vo vedeckej obci panuje neistota, 
pokiaľ ide o riziká a výhody 
nanomateriálov používaných v 
zdravotníckych pomôckach. V úsilí 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, 
voľný pohyb tovaru a právnu istotu pre 
výrobcov je potrebné zaviesť jednotné 
pojmové vymedzenie nanomateriálov, 
vychádzajúc z odporúčania Komisie 
2011/696/EÚ z 18. októbra 2011 o 
vymedzení pojmu nanomateriál, pri 
zachovaní potrebnej flexibility prispôsobiť 
toto vymedzenie pojmov vedeckému a 
technickému pokroku a následnému 
regulačnému vývoju v Únii a na 
medzinárodnej úrovni. Pri navrhovaní a 
výrobe zdravotníckych pomôcok by 
výrobcovia mali zvlášť opatrne postupovať 
pri používaní nanočastíc, ktoré sú určené 
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byť uvoľnené do ľudského tela, a takéto 
pomôcky by mali podliehať najprísnejším 
postupom posudzovania zhody.

na zámerné uvoľňovanie do ľudského 
tela, a takéto pomôcky by mali podliehať 
najprísnejším postupom posudzovania 
zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vo vedeckej obci panuje neistota, 
pokiaľ ide o riziká a výhody 
nanomateriálov používaných v 
zdravotníckych pomôckach. V úsilí 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, 
voľný pohyb tovaru a právnu istotu pre 
výrobcov je potrebné zaviesť jednotné 
pojmové vymedzenie nanomateriálov, 
vychádzajúc z odporúčania Komisie 
2011/696/EÚ z 18. októbra 2011 o 
vymedzení pojmu nanomateriál, pri 
zachovaní potrebnej flexibility prispôsobiť 
toto vymedzenie pojmov vedeckému a 
technickému pokroku a následnému 
regulačnému vývoju v Únii a na 
medzinárodnej úrovni. Pri navrhovaní a 
výrobe zdravotníckych pomôcok by 
výrobcovia mali zvlášť opatrne postupovať 
pri používaní nanočastíc, ktoré by mohli 
byť uvoľnené do ľudského tela, a takéto 
pomôcky by mali podliehať najprísnejším 
postupom posudzovania zhody.

(13) Vo vedeckej obci panuje neistota, 
pokiaľ ide o riziká a výhody 
nanomateriálov používaných v 
zdravotníckych pomôckach. V úsilí 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, 
voľný pohyb tovaru a právnu istotu pre 
výrobcov je potrebné zaviesť jednotné 
pojmové vymedzenie nanomateriálov, 
vychádzajúc z odporúčania Komisie 
2011/696/EÚ z 18. októbra 2011 o 
vymedzení pojmu nanomateriál, pri 
zachovaní potrebnej flexibility prispôsobiť 
toto vymedzenie pojmov vedeckému a 
technickému pokroku a následnému 
regulačnému vývoju v Únii a na 
medzinárodnej úrovni. Pri navrhovaní a 
výrobe zdravotníckych pomôcok by 
výrobcovia mali zvlášť opatrne postupovať 
pri používaní nanočastíc, ktoré by mohli 
byť uvoľnené do ľudského tela, a takéto 
pomôcky by mali podliehať najprísnejším 
postupom posudzovania zhody
a rovnakým normám.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 161
Anja Weisgerber
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vo vedeckej obci panuje neistota, 
pokiaľ ide o riziká a výhody 
nanomateriálov používaných v 
zdravotníckych pomôckach. V úsilí 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, 
voľný pohyb tovaru a právnu istotu pre 
výrobcov je potrebné zaviesť jednotné 
pojmové vymedzenie nanomateriálov, 
vychádzajúc z odporúčania Komisie 
2011/696/EÚ z 18. októbra 2011 o 
vymedzení pojmu nanomateriál, pri 
zachovaní potrebnej flexibility prispôsobiť 
toto vymedzenie pojmov vedeckému a 
technickému pokroku a následnému 
regulačnému vývoju v Únii a na 
medzinárodnej úrovni. Pri navrhovaní a
výrobe zdravotníckych pomôcok by 
výrobcovia mali zvlášť opatrne postupovať 
pri používaní nanočastíc, ktoré by mohli 
byť uvoľnené do ľudského tela, a takéto 
pomôcky by mali podliehať najprísnejším 
postupom posudzovania zhody.

(13) Vo vedeckej obci panuje neistota, 
pokiaľ ide o riziká a výhody 
nanomateriálov používaných v 
zdravotníckych pomôckach. V úsilí 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, 
voľný pohyb tovaru a právnu istotu pre 
výrobcov je potrebné zaviesť jednotné 
pojmové vymedzenie nanomateriálov, 
vychádzajúc z odporúčania Komisie 
2011/696/EÚ z 18. októbra 2011 o 
vymedzení pojmu nanomateriál, pri 
zachovaní potrebnej flexibility prispôsobiť 
toto vymedzenie pojmov vedeckému a 
technickému pokroku a následnému 
regulačnému vývoju v Únii a na 
medzinárodnej úrovni. Pri navrhovaní,
výrobe a posudzovaní zhody
zdravotníckych pomôcok by výrobcovia 
mali zvlášť opatrne postupovať pri 
používaní nanočastíc určených na 
uvoľnenie do ľudského tela, mali by mať 
povinnosť spĺňať ďalšie základné 
požiadavky v oblasti predmetných 
nanomateriálov a ich používania 
v príslušnej skupine pomôcok, a takéto 
pomôcky by mali podliehať najprísnejším 
postupom posudzovania zhody.

Or. de

Odôvodnenie

Mnohé zdravotnícke pomôcky obsahujú nanomateriály nepredstavujúce pre pacientov 
akékoľvek riziko. Pri klasifikácii zdravotníckych pomôcok obsahujúcich nanomateriály by sa 
preto mala venovať pozornosť zamýšľanému účinku nanomateriálov.  

Pozmeňujúci návrh 162
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Zdravotnícke pomôcky používaní 
pro darovaní látok ľudského pôvodu a ich 
následnom používaní pri liečbe musia byť 
v súlade s právnymi predpismi Európskej 
únie v oblasti verejného zdravia 
zabezpečujúcimi minimálne normy kvality 
a bezpečnosti, vrátane smernice 
2002/98/ES, ktorou sa stanovujú normy 
kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, 
spracovanie, uskladňovanie a distribúciu 
ľudskej krvi a zložiek krvi a jej 
dodatkovými smernicami.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky zapojené do odberu, uskladňovania, skúšania a spracovania krvi, 
napríklad pomôcky používané na aferézu, musia už dnes byť v súlade so šiestimi ďalšími 
právnymi predpismi EÚ v oblasti verejného zdravia. Existujúce právne predpisy zaručujú, aby 
výstup krvi a zložiek krvi z pomôcok mal určitý vysoký štandard, a preto samotné pomôcky už 
dnes podliehajú najprísnejším normám a kontrolám v oblasti bezpečnosti pacientov.

Pozmeňujúci návrh 163
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) V prípade pomôcok tvorených viac 
než jednou implantovateľnou časťou, ako 
sú implantáty bedrových kĺbov, by sa mala 
zaistiť kompatibilita častí od rôznych 
výrobcov, aby sa predišlo nahradeniu 
funkčnej časti pomôcky a teda 
zbytočnému riziku a nepohodliu 
pacientov. Komisia by mala preskúmať 
potrebu ďalších opatrení na zaistenie 
kompatibility rovnocenných častí 
bedrových implantátov od rôznych 
výrobcov, pričom by mala zohľadniť, že 



PE510.741v01-00 14/93 AM\935943SK.doc

SK

operácie bedier sa najčastejšie vykonávajú 
na starších ľuďoch, v prípade ktorých sú 
zdravotné riziká operácií vyššie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Je vhodné jasne vymedziť všeobecné 
povinnosti rozličných hospodárskych 
subjektov vrátane dovozcov a 
distribútorov, ako sa uvádza v novom 
legislatívnom rámci pre uvádzanie 
výrobkov na trh, bez toho, aby tým boli 
dotknuté konkrétne povinnosti vymedzené 
v rozličných častiach tohto nariadenia, a to 
v záujme posilnenia pochopenia právnych 
požiadaviek, čo prispeje k dodržiavaniu 
regulačných požiadaviek príslušnými 
hospodárskymi subjektmi.

(24) Je vhodné jasne vymedziť všeobecné 
povinnosti rozličných hospodárskych 
subjektov vrátane dovozcov a 
distribútorov, ako sa uvádza v novom 
legislatívnom rámci pre uvádzanie 
výrobkov na trh, bez toho, aby tým boli 
dotknuté konkrétne povinnosti vymedzené 
v rozličných častiach tohto nariadenia, a to 
v záujme posilnenia pochopenia právnych 
požiadaviek, čo prispeje k dodržiavaniu 
regulačných požiadaviek príslušnými 
hospodárskymi subjektmi. Mali by sa 
vytvoriť podmienky umožňujúce malým 
a stredným podnikom s inteligentnou 
špecializáciou ľahší prístup na tento trh. 

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 165
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Na zaistenie toho, aby sa riziko 
škody a riziko platobnej neschopnosti 
výrobcu nepresúvali na pacientov 
poškodených zdravotníckymi pomôckami, 
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ako aj toho, aby platcovia zodpovedali za 
cenu liečby, by výrobcovia mali mať 
povinnosť uzatvoriť poistenie 
zodpovednosti za škodu s primeraným 
minimálnym poistným krytím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Na zaistenie toho, aby sa riziko 
škody a riziko platobnej neschopnosti 
výrobcu nepresúvali na pacientov 
poškodených zdravotníckymi pomôckami, 
by výrobcovia mali mať povinnosť 
uzatvoriť poistenie zodpovednosti za 
škodu s primeraným poistným krytím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Na zaistenie toho, aby poškodení 
pacienti dosiahli náhradu akýchkoľvek 
škôd, a aby sa zabránilo platobnej 
neschopnosti výrobcu, by výrobcovia mali 
mať povinnosť uzatvoriť poistenie 
zodpovednosti za škodu s dostatočným 
minimálnym poistným krytím.

Or. en
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Odôvodnenie

Poistenie zodpovednosti za škodu s dostatočným minimálnym poistným krytím zabezpečí, aby 
riziko škody a riziko platobnej neschopnosti výrobcu neniesli zranení pacienti a platcovia 
zodpovední za cenu liečby.

Pozmeňujúci návrh 168
Pat the Cope Gallagher

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Kvalifikovaná osoba si vyžaduje 
minimálny stupeň kvalifikácie vrátane 
požiadaviek na vzdelanie, skúsenosti 
a registrovaný odborný titul. Jedným 
z príkladov tejto odbornej registrácie, 
najmä v prípade inžinierov, by bolo 
dosiahnutie vnútroštátnych požiadaviek 
na titul Eur Ing, registrovanej odbornej 
inžinierskej kvalifikácie pre celú EÚ, 
kvalifikovanou osobou. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Zo zistení Vedeckého výboru pre 
vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká zriadeného rozhodnutím 
Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, 
ktorým sa stanovuje poradná štruktúra 
vedeckých výborov a expertov v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľov, verejného 
zdravia a životného prostredia a ruší 
rozhodnutie 2004/210/ES, uvedených vo 

(31) Zo zistení Vedeckého výboru pre 
vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká zriadeného rozhodnutím 
Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, 
ktorým sa stanovuje poradná štruktúra 
vedeckých výborov a expertov v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľov, verejného 
zdravia a životného prostredia a ruší 
rozhodnutie 2004/210/ES, uvedených vo 
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vedeckom stanovisku z 15. apríla 2010 o 
bezpečnosti repasovaných zdravotníckych 
pomôcok uvedených na trh na jedno 
použitie, ako aj zo zistení Komisie 
uvedených v správe Európskemu 
parlamentu a Rade z 27. augusta 2010 o 
problematike opätovného použitia 
(repasovania) zdravotníckych pomôcok v 
Európskej únii podľa článku 12a smernice 
93/42/EHS vyplýva, že je potrebná 
regulácia repasovaných pomôcok na jedno 
použitie v záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
zachovaní ďalšieho vývoja tejto praxe za 
jasných podmienok. Repasovaním 
pomôcky na jedno použitie sa jej účel 
určenia mení a vykonávateľ repasovania by 
mal byť preto pokladaný za výrobcu 
repasovanej pomôcky.

vedeckom stanovisku z 15. apríla 2010 o 
bezpečnosti repasovaných zdravotníckych 
pomôcok uvedených na trh na jedno 
použitie, ako aj zo zistení Komisie 
uvedených v správe Európskemu 
parlamentu a Rade z 27. augusta 2010 o 
problematike opätovného použitia 
(repasovania) zdravotníckych pomôcok v 
Európskej únii podľa článku 12a smernice 
93/42/EHS vyplýva, že je potrebná 
regulácia repasovaných pomôcok na jedno 
použitie v záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
zachovaní ďalšieho vývoja tejto praxe za 
jasných podmienok. Repasovaním 
pomôcky na jedno použitie sa jej účel 
určenia mení a vykonávateľ repasovania by 
mal byť preto pokladaný za výrobcu 
repasovanej pomôcky. Repasovanie 
implantovateľných pomôcok na jedno 
použitie a invazívnych pomôcok 
chirurgického typu na jedno použitie je 
zakázané.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 170
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Zo zistení Vedeckého výboru pre 
vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká zriadeného rozhodnutím 
Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, 
ktorým sa stanovuje poradná štruktúra 
vedeckých výborov a expertov v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľov, verejného 
zdravia a životného prostredia a ruší 
rozhodnutie 2004/210/ES, uvedených vo 
vedeckom stanovisku z 15. apríla 2010 o 
bezpečnosti repasovaných zdravotníckych 
pomôcok uvedených na trh na jedno 

(31) V záujme dodržania hierarchie 
nakladania s odpadom uvedenej 
v smernici 2008/98/ES by všetky pomôcky 
mali byť spravidla opätovne použiteľné 
a malo by byť na výrobcovi, aby na 
základe dostatočných vedeckých dôkazov 
– týkajúcich sa bezpečnosti pacienta alebo 
akéhokoľvek používateľa – odôvodnil 
odchýlky od tohto pravidla.
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použitie, ako aj zo zistení Komisie 
uvedených v správe Európskemu 
parlamentu a Rade z 27. augusta 2010 o 
problematike opätovného použitia 
(repasovania) zdravotníckych pomôcok v 
Európskej únii podľa článku 12a 
smernice 93/42/EHS vyplýva, že je 
potrebná regulácia repasovaných 
pomôcok na jedno použitie v záujme 
zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri zachovaní 
ďalšieho vývoja tejto praxe za jasných 
podmienok. Repasovaním pomôcky na 
jedno použitie sa jej účel určenia mení a 
vykonávateľ repasovania by mal byť preto 
pokladaný za výrobcu repasovanej 
pomôcky.

Or. en

Odôvodnenie

Jediné použitie zdravotníckych pomôcok je zdrojom obrovského množstva odpadu, ktorý je 
niekedy toxický. Ekologické a peňažné náklady na nakladanie s týmto odpadom sa potom 
pridávajú k nákladom vyvolaným už výrobou týchto pomôcok, ich povoľovaním a prístupom 
k nim, čo je v rozpore s udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 171
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Zo zistení Vedeckého výboru pre 
vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká zriadeného rozhodnutím 
Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, 
ktorým sa stanovuje poradná štruktúra 
vedeckých výborov a expertov v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľov, verejného 
zdravia a životného prostredia a ruší 
rozhodnutie 2004/210/ES, uvedených vo 
vedeckom stanovisku z 15. apríla 2010 o 
bezpečnosti repasovaných zdravotníckych 

(31) V Zo zistení Vedeckého výboru pre 
vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká zriadeného rozhodnutím 
Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, 
ktorým sa stanovuje poradná štruktúra 
vedeckých výborov a expertov v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľov, verejného 
zdravia a životného prostredia a ruší 
rozhodnutie 2004/210/ES, uvedených vo 
vedeckom stanovisku z 15. apríla 2010 o 
bezpečnosti repasovaných zdravotníckych 
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pomôcok uvedených na trh na jedno 
použitie, ako aj zo zistení Komisie 
uvedených v správe Európskemu 
parlamentu a Rade z 27. augusta 2010 o 
problematike opätovného použitia 
(repasovania) zdravotníckych pomôcok v 
Európskej únii podľa článku 12a smernice 
93/42/EHS vyplýva, že je potrebná 
regulácia repasovaných pomôcok na jedno 
použitie v záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
zachovaní ďalšieho vývoja tejto praxe za 
jasných podmienok. Repasovaním 
pomôcky na jedno použitie sa jej účel 
určenia mení a vykonávateľ repasovania by 
mal byť preto pokladaný za výrobcu 
repasovanej pomôcky.

pomôcok uvedených na trh na jedno 
použitie, ako aj zo zistení Komisie 
uvedených v správe Európskemu 
parlamentu a Rade z 27. augusta 2010 o 
problematike opätovného použitia 
(repasovania) zdravotníckych pomôcok v 
Európskej únii podľa článku 12a smernice 
93/42/EHS vyplýva, že je potrebná 
regulácia repasovaných pomôcok na jedno 
použitie v záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
zachovaní ďalšieho vývoja tejto praxe za 
jasných podmienok. Repasovaním 
pomôcky na jedno použitie sa jej účel 
určenia mení a vykonávateľ repasovania by 
mal byť preto pokladaný za výrobcu 
repasovanej pomôcky. Tie zdravotnícke 
pomôcky na jedno použitie, v prípade 
ktorých je vopred známe bezpečnostné 
riziko, sa nerepasujú. Vytvorí sa zoznam 
pomôcok, ktoré toto riziko predstavujú.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 172
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Zo zistení Vedeckého výboru pre 
vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká zriadeného rozhodnutím 
Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, 
ktorým sa stanovuje poradná štruktúra 
vedeckých výborov a expertov v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľov, verejného 
zdravia a životného prostredia a ruší 
rozhodnutie 2004/210/ES, uvedených vo 
vedeckom stanovisku z 15. apríla 2010 o 
bezpečnosti repasovaných zdravotníckych 
pomôcok uvedených na trh na jedno 
použitie, ako aj zo zistení Komisie 
uvedených v správe Európskemu 

(31) Zo zistení Vedeckého výboru pre 
vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká zriadeného rozhodnutím 
Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008,
ktorým sa stanovuje poradná štruktúra 
vedeckých výborov a expertov v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľov, verejného 
zdravia a životného prostredia a ruší 
rozhodnutie 2004/210/ES, uvedených vo 
vedeckom stanovisku z 15. apríla 2010 o 
bezpečnosti repasovaných zdravotníckych 
pomôcok uvedených na trh na jedno 
použitie, ako aj zo zistení Komisie 
uvedených v správe Európskemu 
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parlamentu a Rade z 27. augusta 2010 o 
problematike opätovného použitia 
(repasovania) zdravotníckych pomôcok v 
Európskej únii podľa článku 12a smernice 
93/42/EHS vyplýva, že je potrebná 
regulácia repasovaných pomôcok na jedno 
použitie v záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
zachovaní ďalšieho vývoja tejto praxe za 
jasných podmienok. Repasovaním 
pomôcky na jedno použitie sa jej účel 
určenia mení a vykonávateľ repasovania by 
mal byť preto pokladaný za výrobcu 
repasovanej pomôcky.

parlamentu a Rade z 27. augusta 2010 o 
problematike opätovného použitia 
(repasovania) zdravotníckych pomôcok v 
Európskej únii podľa článku 12a smernice 
93/42/EHS vyplýva, že je potrebná 
regulácia repasovaných pomôcok na jedno 
použitie v záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
zachovaní ďalšieho vývoja tejto praxe za 
jasných podmienok. Repasovaním 
pomôcky na jedno použitie sa jej účel 
určenia mení a vykonávateľ repasovania by 
mal byť preto pokladaný za výrobcu 
repasovanej pomôcky. V záujme väčšej 
jednoznačnosti by sa mali repasovať len 
pomôcky určené na jedno použitie, a nie 
všetky pomôcky na jedno použitie. Preto 
by sa z hľadiska repasovania mali v tomto 
nariadení vymedziť pojmy „pomôcka na 
viacnásobné použitie“, „pomôcka určená 
na jedno použitie“ a „pomôcka na jedno 
použitie“, a medzi týmito pojmami by sa 
malo rozlišovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Kvôli veľmi zložitej povahe 
pomôcok na jedno použitie a ich 
repasovania v celej EÚ je predovšetkým 
dôležité posúdiť možný vplyv akejkoľvek 
významnej zmeny politiky na bezpečnosť 
pacientov, klinických pracovníkov a iných 
zainteresovaných subjektov, ktorých sa to 
týka. Preto by sa malo najskôr uskutočniť 
spoľahlivé a transparentné posúdenie 
vplyvu zohľadňujúce hospodárske, 
sociálne (vrátane zdravotníckych 
systémov) a environmentálne dôsledky 
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prijatia alebo neprijatia politických 
krokov. Ak posúdenie vplyvu ukáže 
uskutočniteľnosť, mali by sa zistenia 
predložiť vo forme správy všetkým 
relevantným zainteresovaným subjektom.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Pacienti, ktorí majú implantovanú 
pomôcku, by mali disponovať základnými 
informáciami o nej, ktoré im umožňujú ju 
identifikovať a ktoré obsahujú všetky 
potrebné výstrahy alebo preventívne 
opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť, 
napr. musí byť uvedené, či je pomôcka 
kompatibilná s určitými diagnostickými 
zariadeniami alebo so skenermi 
používanými pri bezpečnostných 
kontrolách.

(32) Pacienti, ktorí majú implantovanú 
pomôcku, by mali podľa možností vopred
disponovať základnými informáciami o 
nej, ktoré im umožňujú ju identifikovať a
ktoré obsahujú všetky potrebné výstrahy 
alebo preventívne opatrenia, ktorými je 
potrebné sa riadiť, napr. musí byť uvedené, 
či je pomôcka kompatibilná s určitými 
diagnostickými zariadeniami alebo so 
skenermi používanými pri bezpečnostných 
kontrolách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Antonyia Parvanova
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Pacienti, ktorí majú implantovanú 
pomôcku, by mali disponovať základnými 
informáciami o nej, ktoré im umožňujú ju 
identifikovať a ktoré obsahujú všetky 
potrebné výstrahy alebo preventívne 
opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť, 
napr. musí byť uvedené, či je pomôcka 
kompatibilná s určitými diagnostickými 
zariadeniami alebo so skenermi 
používanými pri bezpečnostných 
kontrolách.

(32) Pacienti, ktorí majú implantovanú 
pomôcku, by mali disponovať základnými 
informáciami o nej, ktoré im umožňujú ju 
identifikovať a ktoré obsahujú informácie 
o hlavných charakteristikách pomôcky a 
potenciálnych nepriaznivých účinkoch, 
varovanie pred potenciálnymi 
zdravotnými rizikami, opatrenia v oblasti 
pooperačnej nadväzujúcej starostlivosti a 
všetky potrebné výstrahy alebo preventívne 
opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť, 
napr. musí byť uvedené, či je pomôcka 
kompatibilná s určitými diagnostickými 
zariadeniami alebo so skenermi 
používanými pri bezpečnostných 
kontrolách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Peter Liese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Zdravotnícke pomôcky by spravidla 
mali mať označenie CE, preukazujúce ich 
súlad s týmto nariadením, len tak sa môžu 
voľne pohybovať v Únii a používať v 
súlade s účelom určenia. Členské štáty by 
nemali klásť prekážky ich uvádzaniu na trh 
ani ich používaniu z dôvodov súvisiacich s 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení.

(33) Zdravotnícke pomôcky by spravidla 
mali mať označenie CE, preukazujúce ich 
súlad s týmto nariadením, len tak sa môžu 
voľne pohybovať v Únii a používať v 
súlade s účelom určenia. Členské štáty by 
nemali klásť prekážky ich uvádzaniu na trh 
ani ich používaniu z dôvodov súvisiacich s 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení. Členské štáty by však mali mať 
možnosť rozhodnúť sa, či obmedzia 
používanie akéhokoľvek konkrétneho 
typu zdravotníckych pomôcok vo vzťahu 
k aspektom, ktoré nespadajú do 



AM\935943SK.doc 23/93 PE510.741v01-00

SK

pôsobnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(34) Vysledovateľnosť zdravotníckej 
pomôcky prostredníctvom unikátnej 
identifikácie pomôcky, systému 
založeného na medzinárodných 
usmerneniach, by mala výrazne posilniť 
účinnosť bezpečnosti zdravotníckych 
pomôcok po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku a 
zásobovanie nemocníc a malo by byť 
zlučiteľné s ustanoveniami o bezpečnosti, 
ako sú vymedzené v smernici 2011/62/EÚ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 178
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Vysledovateľnosť zdravotníckej 
pomôcky prostredníctvom unikátnej 
identifikácie pomôcky, systému 

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

založeného na medzinárodných 
usmerneniach, by mala výrazne posilniť 
účinnosť bezpečnosti zdravotníckych 
pomôcok po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku a 
zásobovanie nemocníc a lekární a malo by 
byť zlučiteľné s inými systémami 
overovania, ktoré už v týchto prostrediach 
fungujú.

Or. fr

Odôvodnenie

Jeden systém elektronického overovania liekov by sa mal zaviesť na základe smernice 
o falšovaní liekov. Je dôležité, aby systémy pre zdravotnícke účely a pre lieky boli navzájom 
kompatibilné, aby sa zabránilo výrazným nákladom pre subjekty v dodávateľskom reťazci, 
ktoré pracujú s oboma typmi produktov.

Pozmeňujúci návrh 179
Peter Liese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Vysledovateľnosť zdravotníckej 
pomôcky prostredníctvom unikátnej 
identifikácie pomôcky, systému 
založeného na medzinárodných 
usmerneniach, by mala výrazne posilniť 
účinnosť bezpečnosti zdravotníckych 
pomôcok po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 

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

proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku a 
zásobovanie nemocníc, veľkoobchodných 
predajcov a lekární a malo by byť 
zlučiteľné s inými systémami overovania, 
ktoré už v týchto prostrediach fungujú.

Or. en

Odôvodnenie

Je pravdepodobné, že jeden systém elektronického overovania liekov sa zavedie na základe 
smernice o falšovaní liekov. Je dôležité, aby systémy pre zdravotnícke pomôcky a pre lieky 
boli navzájom kompatibilné. Inak to prinesie výrazné a možno nezvládnuteľné náklady tým 
subjektom v dodávateľskom reťazci, ktoré pracujú s oboma typmi produktov.

Pozmeňujúci návrh 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(35) Transparentnosť spolu s jasnými 
a nepropagačnými informáciami sú silnou 
zbraňou pacientov i zdravotníckych 
pracovníkov a umožňujú im prijímať 
informované rozhodnutia, poskytovať 
podložené argumenty v rozhodovacom 
procese regulácie a budovať dôveru v 
regulačný systém.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(35) Transparentnosť a informácie, ktoré 
sú zrozumiteľné, spoľahlivé, objektívne, 
ľahko prístupné a nepropagačné, sú 
silnou zbraňou pacientov i zdravotníckych 
pracovníkov a umožňujú im prijímať 
informované rozhodnutia, poskytovať 
podložené argumenty v rozhodovacom 
procese regulácie a budovať dôveru v 
regulačný systém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(37) Elektronický systém Eudamed
registrujúci pomôcky, príslušné 
hospodárske subjekty a certifikáty by mal 
poskytnúť verejnosti adekvátnu 
informovanosť o pomôckach na trhu Únie. 
Elektronický systém klinického skúšania 
pomôcok by mal byť nástrojom spolupráce 
medzi členskými štátmi a mal by umožniť 
zadávateľom podať, na základe 
dobrovoľnosti, jedinú žiadosť pre viaceré 
členské štáty a, v tomto prípade, ohlasovať 
závažné nežiaduce udalosti. Elektronický 
systém vigilancie by mal umožniť 
výrobcom hlásiť závažné nehody a iné 
ohlasovacie udalosti a napomáhať 
koordináciu posudzovania týchto udalostí 
príslušnými vnútroštátnymi subjektmi. 
Elektronický systém dohľadu nad trhom by 
mal byť nástrojom na výmenu informácií 
medzi príslušnými subjektmi.
Zdravotníckym odborníkom a verejnosti 
by sa mal sprístupniť pravidelný prehľad 
informácií v oblasti vigilancie a dohľadu 
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nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotníci a verejnosť využijú prehľad informácií v oblasti vigilancie a dohľadu nad trhom. 
Keďže tieto informácie si vyžiadajú citlivé zaobchádzanie, je Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky vhodným fórom na poskytnutie týchto informácií Európskej databanke.

Pozmeňujúci návrh 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(37) Elektronický systém Eudamed by mal 
umožniť primerané informovanie 
verejnosti o pomôckach na trhu Únie. Je 
nevyhnutné, aby verejnosť a zdravotnícki 
pracovníci mali adekvátny prístup do tých 
častí elektronického systému Eudamed, 
ktoré poskytujú kľúčové informácie 
o zdravotníckych pomôckach, ktoré môžu 
byť rizikové pre verejné zdravie 
a bezpečnosť. Prístupov k údajom by sa 
mal poskytovať na žiadosť, v súlade 
s nariadením (ES) č. 1049/2001.
Elektronický systém klinického skúšania 
pomôcok by mal byť nástrojom spolupráce 
medzi členskými štátmi a mal by umožniť 
zadávateľom podať, na základe 
dobrovoľnosti, jedinú žiadosť pre viaceré 
členské štáty a, v tomto prípade, ohlasovať 
závažné nežiaduce udalosti. Elektronický 
systém vigilancie by mal umožniť 
výrobcom hlásiť závažné nehody a iné 
ohlasovacie udalosti a napomáhať 
koordináciu posudzovania týchto udalostí 
príslušnými vnútroštátnymi subjektmi. 
Elektronický systém dohľadu nad trhom by 
mal byť nástrojom na výmenu informácií 
medzi príslušnými subjektmi.
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Or. en

Odôvodnenie

Toto je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 
2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Pozmeňujúci návrh 184
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 185
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(39) Pre vysokorizikové zdravotnícke 
pomôcky by mali výrobcovia pripraviť 
správu o bezpečnostných a výkonových 
aspektoch pomôcky ako aj výsledkoch
klinického hodnotenia. Súhrn správy 
o bezpečnosti a výkonnosti by mal byť 
verejne prístupný.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(39) Pre vysokorizikové zdravotnícke 
pomôcky by mali výrobcovia poskytnúť, 
podľa relevantnosti, vnútroštátnemu 
orgánu alebo agentúre, ak sa podieľajú 
na procese udeľovania povolenia na 
uvedenie na trh, úplnú správu o výkone 
konkrétnej pomôcky z bezpečnostného a 
klinického hľadiska. Úplná správa a jej 
súhrn by mali byť verejne prístupné 
prostredníctvom systému Eudamed.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) V prípade invazívnych pomôcok 
a pomôcok s diagnostickou a meracou 
funkciou je vhodné, aby členské štáty 
podnikli všetky potrebné opatrenia na 
zabránenie riziku infekcie a mikróbovej 
kontaminácie medzi pacientmi. Preto by 
členské štáty mali odstrániť známe alebo 
predvídateľné riziká pre bezpečnosť 
pacientov, a to predovšetkým 
odporúčaním najbezpečnejších úrovní 
a protokolov dezinfekcie a zabezpečením 
ich účinného uplatňovania užívateľmi 
a zdravotníckymi zariadeniami. V súlade 
s ustanoveniami článku 74 tohto 
nariadenia Komisia zabezpečuje, aby tieto 
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preventívne opatrenia na ochranu zdravia 
boli primerané.

Or. xm

Odôvodnenie

Nedávne klinické skúšky ukázali významné riziko prenosu patogénov prenášajúcich choroby 
patriace do registra IST (paplillomavírus, herpes, hepatitída atď.) medzi pacientmi. Odchýlky 
praxe od protokolov prispôsobených bezpečnosti pacientov v prípade týchto pomôcok viedli 
k infekcii pacientov a niekedy k ich úmrtiu.

Pozmeňujúci návrh 188
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(42) Pri inovatívnych vysokorizikových 
zdravotníckych pomôckach by mali byť 
príslušné orgány zavčasu informované o 
pomôckach, ktoré podliehajú posudzovaniu 
zhody, a mali by mať právo, ak neexistujú 
spoločné technické špecifikácie alebo 
usmernenia pre uskutočňovanie 
klinického hodnotenia, posudzovať 
klinické údaje a uskutočniť vedecké 
posúdenie, najmä pokiaľ ide o novátorské 
pomôcky, pomôcky, v ktorých sú použité 
novátorské technológie, pomôcky patriace 
do kategórie pomôcok so zvýšenou mierou 
závažných nehôd alebo o pomôcky, pri 
ktorých notifikované subjekty zistili 
významné nezrovnalosti v posudzovaniach 
zhody vo vzťahu k výrazne podobným 
pomôckam. Postupy stanovené v tomto 
nariadení nebránia výrobcovi, aby 
dobrovoľne informoval príslušný orgán o 
svojom zámere podať žiadosť o posúdenie 
zhody vysokorizikovej zdravotníckej 
pomôcky a až potom predložil žiadosť 
notifikovanému subjektu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Výrobca vysokorizikových pomôcok, 
ktorého sa týka vedecké posúdenie, by mal 
dostať rady týkajúce sa primeraného 
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posúdenia súladu svojich pomôcok, a to 
najmä vo vzťahu ku klinickým údajom 
potrebným pre klinické hodnotenie. Tieto 
klinické rady by mala poskytovať vedecká 
poradenská rada alebo referenčné 
laboratórium EÚ a mali by sa zverejňovať 
vo verejnej databáze.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Postup posudzovania zhody by sa 
nemal uplatňovať na všetky typy 
pomôcok. Rýchly centralizovaný postup 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh 
by sa mal zaviesť v prípade:
- implantovateľných pomôcok a aktívnych 
liečebných pomôcok určených na použitie 
v priamom styku so srdcom, centrálnym 
obehovým systémom, centrálnym 
nervovým systémom;
- pomôcok implantovateľných na úrovni 
chrbtice a bedrového, ramenného a 
kolenného kĺbu, s výnimkou nástrojov 
a príslušenstva osteosyntézy;
- implantovateľných a invazívnych 
pomôcok na estetické účely.
Rýchly decentralizovaný postup 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh 
by sa mal zaviesť v prípade všetkých 
pomôcok triedy IIb a triedy III.

Or. xm

Odôvodnenie

Regulačný a trhový úspech v EÚ sa často vyžaduje ako nutná podmienka ďalšej podpory na 
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vstup na trh USA. Súčasný systém posudzovania súladu nabáda orgán USA pre správu 
potravín a liekov (US Food and Drug Administration, FDA) aby trh EÚ využíval ako 
rozsiahle klinické skúšanie a občanov EÚ ako pokusné králiky, a to zdarma. To znevýhodňuje 
pracovníkov v EÚ a zdravotné poisťovne v prípade nepriaznivých udalostí, čo má zase 
nepriaznivý vplyv na celosvetovú produktivitu a konkurencieschopnosť EÚ.

Pozmeňujúci návrh 192
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Postup posudzovania zhody pomôcok 
triedy I by mal byť spravidla vykonávaný 
samotným výrobcom, keďže tieto výrobky 
predstavujú nízky stupeň ohrozenia. Pri 
zdravotníckych pomôckach v triedach IIa, 
IIb a III by mala byť istá primeraná úroveň 
zahrnutia notifikovaného subjektu do 
postupu povinná, pričom pre pomôcky v 
triede III sa vyžaduje explicitné schválenie 
ich konštrukčného návrhu a výroby, až 
potom môžu byť uvedené na trh.

(44) Postup posudzovania zhody pomôcok 
triedy I by mal byť spravidla vykonávaný 
samotným výrobcom, keďže tieto výrobky 
predstavujú nízky stupeň ohrozenia. Pri 
zdravotníckych pomôckach v triedach IIa, 
IIb a III by mala byť istá primeraná úroveň 
zahrnutia notifikovaného subjektu do 
postupu povinná, pričom pre pomôcky v 
triede III sa vyžaduje explicitné schválenie 
ich konštrukčného návrhu a výroby, až 
potom môžu byť uvedené na trh. Tam, kde 
sa klasifikácia výrobku sprísni, je nutné 
umožniť primerané prechodné obdobie. 
Najmä v prípade pomôcok, ktoré sú na 
trhu už desaťročia a sú spoľahlivé 
a bezproblémové, by sa mal zmenšiť 
rozsah zbytočných ďalších požiadaviek na 
testovanie. Bolo by vhodnejšie vyčleniť 
tieto zdroje na inováciu.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Postup posudzovania zhody pomôcok 
triedy I by mal byť spravidla vykonávaný 
samotným výrobcom, keďže tieto výrobky 
predstavujú nízky stupeň ohrozenia. Pri 
zdravotníckych pomôckach v triedach IIa, 
IIb a III by mala byť istá primeraná úroveň 
zahrnutia notifikovaného subjektu do 
postupu povinná, pričom pre pomôcky v 
triede III sa vyžaduje explicitné schválenie 
ich konštrukčného návrhu a výroby, až 
potom môžu byť uvedené na trh.

(44) Postup posudzovania zhody pomôcok 
triedy I by mal byť spravidla vykonávaný 
samotným výrobcom, keďže tieto výrobky 
predstavujú nízky stupeň ohrozenia. Pri 
zdravotníckych pomôckach v triedach IIa, 
IIb a III je istá primeraná úroveň zahrnutia 
notifikovaného subjektu do postupu 
povinná, pričom pre pomôcky v triede III 
sa vyžaduje explicitné schválenie ich 
konštrukčného návrhu a výroby, až potom 
môžu byť uvedené na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Postup posudzovania zhody pomôcok 
triedy I by mal byť spravidla vykonávaný 
samotným výrobcom, keďže tieto výrobky 
predstavujú nízky stupeň ohrozenia. Pri 
zdravotníckych pomôckach v triedach IIa, 
IIb a III by mala byť istá primeraná 
úroveň zahrnutia notifikovaného subjektu 
do postupu povinná, pričom pre pomôcky 
v triede III sa vyžaduje explicitné 
schválenie ich konštrukčného návrhu a 
výroby, až potom môžu byť uvedené na 
trh.

(44) Postup posudzovania zhody pomôcok 
triedy I by mal byť spravidla vykonávaný 
samotným výrobcom, keďže tieto výrobky 
predstavujú nízky stupeň ohrozenia. Pri 
zdravotníckych pomôckach v triedach IIa, 
IIb a III by mala byť prísna kontrola zo 
strany notifikovaného subjektu povinná, 
pričom pre pomôcky v triede III sa 
vyžaduje explicitné schválenie ich 
konštrukčného návrhu a výroby, až potom 
môžu byť uvedené na trh. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 195
Philippe Juvin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Postupy posudzovania zhody by mali 
byť zjednodušené a zjednotené, pričom 
požiadavky pre notifikované subjekty, 
pokiaľ ide o výkon posudzovaní zhody, by 
mali byť jasne vymedzené s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých.

(45) Postupy posudzovania zhody by mali 
byť posilnené a zjednotené, pričom 
požiadavky pre notifikované subjekty, 
pokiaľ ide o výkon posudzovaní zhody, by 
mali byť jasne vymedzené s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46a) Aby sa zaistila všeobecná 
bezpečnosť trhu, má každý fyzická 
a právnická osoba právo zverejniť alebo 
v dobrej viere šíriť informáciu 
o skutočnosti, údaji alebo kroku, ak by sa 
jej neznalosť tejto skutočnosti, tohto 
údaja alebo tohto kroku zdala nebezpečná 
pre zdravie alebo životné prostredie.

Or. xm

Odôvodnenie

Zámerom tohto odôvodnenia je chrániť informátorov (whistleblowers).

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Pravidlá pre klinické skúšanie 
pomôcky by mali byť v súlade s hlavnými 
medzinárodnými usmerneniami v tejto 
oblasti, napr. s medzinárodnou normou 
ISO 14155:2011 pre správnu klinickú prax 
pri klinickom skúšaní zdravotníckych 
pomôcok na humánne použitie a s 
najnovším znením (2008) Helsinskej 
deklarácie Svetovej asociácie lekárov o 
etických princípoch pre medicínsky 
výskum na ľuďoch, na zabezpečenie toho, 
aby klinické skúšania zdravotníckej 
pomôcky vykonávané v Únii boli 
akceptované všade inde a klinické skúšania 
zdravotníckej pomôcky vykonávané mimo 
Únie v súlade s medzinárodnými 
usmerneniami boli akceptovateľné v 
zmysle tohto nariadenia.

(47) Pravidlá pre klinické skúšanie 
pomôcky by mali byť v súlade s hlavnými 
medzinárodnými usmerneniami v tejto 
oblasti, napr. s medzinárodnou normou 
ISO 14155:2011 (alebo akoukoľvek jej 
následnou verziou) pre správnu klinickú 
prax pri klinickom skúšaní zdravotníckych 
pomôcok na humánne použitie a s 
najnovším znením Helsinskej deklarácie 
Svetovej asociácie lekárov o etických 
princípoch pre medicínsky výskum na 
ľuďoch, na zabezpečenie toho, aby klinické 
skúšania zdravotníckej pomôcky 
vykonávané v Únii boli akceptované všade 
inde a klinické skúšania zdravotníckej 
pomôcky vykonávané mimo Únie v súlade 
s medzinárodnými usmerneniami boli 
akceptovateľné v zmysle tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Na úrovni Únie by mal byť zriadený 
elektronický systém na zabezpečenie toho, 
aby každé klinické skúšanie pomôcky bolo 
registrované vo verejne prístupnej
databáze. V záujme dodržiavania práva na 
ochranu osobných údajov, priznaným v 
článku 8 Charty základných práv 
Európskej únie, by nemali byť do tohto 
elektronického systému zapísané žiadne 
osobné údaje účastníkov klinického 
skúšania pomôcky. Na zabezpečenie 
súčinnosti s oblasťou klinického skúšania 
liekov by mal byť elektronický systém 
klinického skúšania pomôcok prepojený s 

(48) Na úrovni Únie by mal byť zriadený 
elektronický systém na zabezpečenie toho, 
aby každé klinické skúšanie pomôcky bolo 
registrované vo verejne prístupnej 
databáze. V záujme dodržiavania práva na 
ochranu osobných údajov, priznaným v 
článku 8 Charty základných práv 
Európskej únie, by nemali byť do tohto
elektronického systému zapísané žiadne 
osobné údaje účastníkov klinického 
skúšania pomôcky. Na zabezpečenie 
súčinnosti s oblasťou klinického skúšania 
liekov by mal byť elektronický systém 
klinického skúšania pomôcok prepojený s 
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databázou EÚ, ktorá sa má zriadiť pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie.

databázou EÚ, ako aj s databázou orgánu 
USA pre správu potravín a liekov (US 
FDA) na adrese www.clinicaltrials.gov,
ktorá sa má zriadiť pre klinické skúšania 
liekov na humánne použitie. 

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré klinické skúšania sa uskutočňujú s rovnakou pomôckou a/alebo rovnakým 
protokolom klinického skúšania v USA aj v EÚ. Transparentnosť voči pacientom zapojeným 
do klinického skúšania a verejným orgánom by sa mohla posilniť sprístupnením informácií 
v oboch databázach.

Pozmeňujúci návrh 199
Peter Liese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48a) Klinické skúšania a iné klinické 
hodnotiace štúdie zahŕňajúce riziko pre 
subjekt by sa mali povoliť až po posúdení 
a schválení etickým výborom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Zadávatelia by mali hlásiť určité
nežiaduce udalosti vyskytujúce sa pri 
klinických skúšaniach pomôcky 
príslušným členským štátom, ktoré by mali 
mať možnosť ukončiť alebo pozastaviť 
klinické skúšanie, ak je to potrebné v 

(50) Zadávatelia by mali hlásiť nežiaduce 
udalosti vyskytujúce sa pri klinických 
skúšaniach pomôcky príslušným členským 
štátom, ktoré majú možnosť ukončiť alebo 
pozastaviť klinické skúšanie, ak je to 
potrebné v záujme zabezpečenia vysokej 
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záujme zabezpečenia vysokej úrovne 
ochrany účastníkov klinického skúšania. 
Tieto informácie by sa mali sprístupniť 
ostatným členským štátom.

úrovne ochrany účastníkov klinického 
skúšania. Tieto informácie sa sprístupňujú
ostatným členským štátom, Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky 
a Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Zadávatelia by mali hlásiť určité 
nežiaduce udalosti vyskytujúce sa pri 
klinických skúšaniach pomôcky 
príslušným členským štátom, ktoré by mali 
mať možnosť ukončiť alebo pozastaviť 
klinické skúšanie, ak je to potrebné v 
záujme zabezpečenia vysokej úrovne 
ochrany účastníkov klinického skúšania. 
Tieto informácie by sa mali sprístupniť 
ostatným členským štátom.

(50) Zadávatelia by mali hlásiť určité 
nežiaduce udalosti, vrátane závažných 
nežiadúcich účinkov pomôcky, účinkov 
pomôcky a nedostatkov pomôcky,
vyskytujúce sa pri klinických skúšaniach 
pomôcky príslušným členským štátom, 
ktoré by mali mať možnosť ukončiť alebo 
pozastaviť klinické skúšanie, ak je to 
potrebné v záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany účastníkov klinického 
skúšania. Tieto informácie by sa mali 
sprístupniť ostatným členským štátom. 

Or. en

Odôvodnenie

Toto znenie by text uviedlo do súladu s normou ISO 14155 o klinickom skúšaní 
zdravotníckych pomôcok na ľudských subjektoch – osvedčená klinická prax.

Pozmeňujúci návrh 202
Peter Liese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51a) Klinické skúšania zahŕňajúce riziko 
pre subjekt by sa mali povoliť až po 
posúdení a schválení etickým výborom.

Or. en

Odôvodnenie

Spojené s diskusiou o regulácii klinického skúšania; spravodajca sa domnieva, že úlohu 
etického výboru je nutné posilniť.

Pozmeňujúci návrh 203
Peter Liese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51b) Prísne pravidlá pre osoby, ktoré 
nemôžu dať informovaný súhlas, ako sú 
deti a invalidné osoby, by sa mali určiť na 
rovnakej úrovni ako v smernici 
2001/20/ES Európskeho parlamentu 
a Rady zo 4. apríla 2001 o aproximácii 
zákonov, iných právnych predpisov 
a správnych opatrení členských štátov 
týkajúcich sa uplatňovania dobrej 
klinickej praxe počas klinických pokusov 
s humánnymi liekmi¹.
¹ Ú. v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Odôvodnenie

V porovnaní s návrhom v oblasti klinického skúšania liekov sú ustanovenia o klinickom 
skúšaní veľmi slabé a nepresné. Klinické skúšanie môže zahŕňať veľmi výrazné riziko pre 
pacienta, napríklad ak sa vzorka odoberá lumbálnou punkciou. Preto je nutné ustanovenia 
spresniť. Návrh sa snaží zachovať aspoň ten štandard ochrany, ktorý je pri klinických 
skúšaniach liekov zaručený už od roku 2001 prostredníctvom 2001/20/ES.
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Pozmeňujúci návrh 204
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Postupy v oblasti vigilancie uvedené v kapitole VII budú fungovať správne vtedy, ak budú mať 
zdravotníci pocit, že môžu podávať správy o incidentoch bez strachu z odplaty. Za niektorých 
okolností môže byť ochrana anonymných informátorov potrebná na zabezpečenie 
plnohodnotného a verného podávania správ o incidentoch.

Pozmeňujúci návrh 205
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(53) Zdravotnícki pracovníci a pacienti 
disponujú možnosťou hlásiť podozrenia na 
závažné nehody na vnútroštátnej úrovni 
prostredníctvom harmonizovaných 
formátov. Príslušné vnútroštátne orgány 
informujú výrobcov a prípadne ich 
dcérske podniky a subdodávateľov,
a vymieňajú si informácie s partnermi, 
inými členskými štátmi, Koordinačnou 
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opätovný výskyt tejto nehody. skupinou pre zdravotnícke pomôcky a 
Komisiou v prípade, keď potvrdia výskyt 
závažnej nehody, aby sa minimalizoval 
opätovný výskyt tejto nehody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Posudzovanie ohlásených závažných 
nehôd a bezpečnostných nápravných 
opatrení by sa malo vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, mala by však byť 
zabezpečená koordinácia v prípade, ak sa 
podobné nehody vyskytnú alebo podobné 
bezpečnostné nápravné opatrenia majú 
vykonať vo viac ako jednom členskom 
štáte, a to s cieľom spoločného využívania 
zdrojov a zabezpečenia konzistentnosti 
nápravných opatrení.

(54) Posudzovanie ohlásených závažných 
nehôd a bezpečnostných nápravných 
opatrení by sa malo vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, mala by však byť 
zabezpečená koordinácia
a transparentnosť postupov v prípade, ak 
sa podobné nehody vyskytnú alebo 
podobné bezpečnostné nápravné opatrenia 
majú vykonať vo viac ako jednom 
členskom štáte, a to s cieľom spoločného 
využívania zdrojov a zabezpečenia 
konzistentnosti nápravných opatrení.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 207
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54a) Výrobcovia by mali podávať 
pravidelné správy o zdravotníckych 
pomôckach zaradených do triedy III, 
pokiaľ ide o údaje relevantné pre pomer 
rizika a prínosov a vystavenie 
obyvateľstva s cieľom posúdiť, či sú 
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potrebné akékoľvek kroky v oblasti 
príslušnej zdravotníckej pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Hlásenie závažných nežiaducich 
udalostí počas klinických skúšaní pomôcok 
a hlásenie závažných nehôd vyskytujúcich 
sa po uvedení zdravotníckych pomôcok na 
trh by sa malo jasne odlišovať v snahe 
predchádzať duplicitnému ohlasovaniu.

(55) Hlásenie závažných nežiaducich 
udalostí počas klinických skúšaní pomôcok 
a hlásenie závažných nehôd vyskytujúcich 
sa po uvedení zdravotníckych pomôcok na 
trh by sa malo jasne odlišovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) V snahe posilniť právomoci a 
zodpovednosť príslušných vnútroštátnych 
orgánov, zabezpečiť účinnú koordináciu 
ich činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a 
vyjasniť uplatniteľné postupy by sa mali do 
tohto nariadenia začleniť pravidlá týkajúce 
sa dohľadu nad trhom.

(56) V snahe posilniť právomoci a 
zodpovednosť príslušných vnútroštátnych 
orgánov, zabezpečiť účinnú koordináciu 
ich činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a 
vyjasniť uplatniteľné postupy by sa mali do 
tohto nariadenia začleniť pravidlá týkajúce 
sa dohľadu nad trhom. Komisia by mala 
jasne vymedziť spôsob uskutočňovania 
týchto inšpekcií s cieľom zaistiť ich 
plnohodnotné a harmonizované 
vykonávanie v rámci Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 210
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57a) Členské štáty sa vyzývajú k tomu, 
aby stanovili a presadzovali prísne sankcie 
voči výrobcom, ktorí v oblasti 
zdravotníckych pomôcok podvádzajú. 
Tieto sankcie by mali byť aspoň rovnako 
vysoké ako príjmy z podvodov. Medzi 
sankcie môže patriť aj odňatie slobody.

Or. da

Pozmeňujúci návrh 211
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Mal by sa zriadiť výbor expertov 
nazvaný Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky, tvorený členmi 
určenými členskými štátmi na základe 
úlohy zohrávanej na poli zdravotníckych 
pomôcok a diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro ako aj na základe 
skúseností v tejto oblasti, aby plnil úlohy, 
ktoré mu budú zverené týmto nariadením a 
nariadením (EÚ) […/…] o diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro radil 
Komisii a pomáhal Komisii a členským 
štátom pri zabezpečení harmonizovaného 
vykonávania tohto nariadenia.

(59) Mal by sa zriadiť výbor expertov 
nazvaný Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky, tvorený členmi 
určenými členskými štátmi na základe 
úlohy zohrávanej na poli zdravotníckych 
pomôcok a diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro ako aj na základe 
skúseností v tejto oblasti, aby plnil úlohy, 
ktoré mu budú zverené týmto nariadením a 
nariadením (EÚ) […/…] o diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro, radil 
Komisii a pomáhal Komisii a členským 
štátom pri zabezpečení harmonizovaného 
vykonávania tohto nariadenia. Tento výbor 
expertov by mal podporovať vedecký 
poradenský výbor tvorený odbornými 
panelmi pre konkrétne zdravotnícke 
disciplíny s cieľom posudzovať 



PE510.741v01-00 44/93 AM\935943SK.doc

SK

vysokorizikové pomôcky a poskytovať 
usmernenia a spoločné technické 
špecifikácie pre klinické hodnotenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59a) Mala by sa zriadiť Európska 
poradenská skupina pre zdravotnícke 
pomôcky, zložená zo zástupcov združení 
pacientov, klinických pracovníkov, 
zdravotných sestier, ošetrovateľov 
a manažérov zdravotníckych zariadení, 
výrobcov relevantných zdravotníckych 
pomôcok a iných relevantných fór, ktorej 
by predsedal zástupca Komisie, a to na 
poskytovanie rád Koordinačnej skupine 
pre zdravotnícke pomôcky v oblasti 
technických, vedeckých, sociálnych 
a hospodárskych aspektov uvádzania na 
trh a dostupnosti zdravotníckych 
technológií a súvisiacich služieb v Únii, čo 
je oblasť, ktorú jej zveruje toto 
nariadenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Komisia by mala poskytovať vedeckú, 
technickú a zodpovedajúcu logistickú 

(61) Komisia by mala poskytovať vedeckú, 
technickú a zodpovedajúcu logistickú 
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podporu koordinujúcemu národnému 
orgánu a zabezpečiť, aby bol regulačný 
systém pre zdravotnícke pomôcky účinne 
vykonávaný na úrovni Únie na základe
dôveryhodných vedeckých dôkazov.

podporu koordinujúcemu národnému 
orgánu a zabezpečiť, aby bol regulačný 
systém pre zdravotnícke pomôcky účinne a 
jednotne vykonávaný na úrovni Únie na 
základe dôveryhodných vedeckých 
dôkazov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým v Charte základných práv 
Európskej únie, najmä pokiaľ ide o ľudskú 
dôstojnosť, nedotknuteľnosť osoby, 
ochranu osobných údajov, slobodu vied a 
umení, slobodu podnikať a o právo vlastniť 
majetok. Členské štáty by mali toto 
nariadenie uplatňovať v súlade s 
uvedenými právami a zásadami.

(63) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým v Charte základných práv 
Európskej únie, najmä pokiaľ ide o ľudskú 
dôstojnosť, nedotknuteľnosť osoby, zásadu 
slobodného a informovaného súhlasu,
ochranu osobných údajov, slobodu vied a 
umení, slobodu podnikať a o právo vlastniť 
majetok, ako aj Dohovor o ľudských 
právach. Členské štáty by mali toto 
nariadenie uplatňovať v súlade s 
uvedenými právami a zásadami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
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ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených v 
technickej dokumentácii, povinného 
obsahu vyhlásenia o zhode EÚ a 
certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel 
klasifikácie, postupov posudzovania zhody 
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
klinického skúšania pomôcky technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii zdravotníckych 
pomôcok a určitých hospodárskych 
subjektov; o úroveň a štruktúru poplatkov 
za určenie a monitorovanie notifikovaných 
subjektov; o verejne prístupné informácie v 
súvislosti s klinickými skúšaniami 
pomôcok; o prijatie preventívnych opatrení 
na ochranu zdravia na úrovni EÚ; a o 
úlohy a kritériá pre referenčné laboratóriá 
Európskej únie a o úroveň a štruktúru 
poplatkov za nimi vydávané vedecké 
stanoviská. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených v 
technickej dokumentácii, povinného 
obsahu vyhlásenia o zhode EÚ a 
certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel 
klasifikácie, postupov posudzovania zhody 
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
klinického skúšania pomôcky technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii zdravotníckych 
pomôcok a určitých hospodárskych 
subjektov; o úroveň a štruktúru poplatkov 
za určenie a monitorovanie notifikovaných 
subjektov; o verejne prístupné informácie v 
súvislosti s klinickými skúšaniami 
pomôcok; o prijatie preventívnych opatrení 
na ochranu zdravia na úrovni EÚ; a o 
úlohy a kritériá pre referenčné laboratóriá 
Európskej únie a o úroveň a štruktúru 
poplatkov za nimi vydávané vedecké 
stanoviská. Úloha referenčných
laboratórií by sa mala sústrediť na 
činnosť po uvedení na trh, aby aj ich 
činnosť kvalitne podporovala činnosť 
verejných orgánov. V postavení 
referenčných laboratórií by sa mal dôraz 
klásť na nezávislosť a jasné vymedzenie 
povinností. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 216
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených v 
technickej dokumentácii, povinného 
obsahu vyhlásenia o zhode EÚ a 
certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel 
klasifikácie, postupov posudzovania zhody 
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
klinického skúšania pomôcky technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii zdravotníckych 
pomôcok a určitých hospodárskych 
subjektov; o úroveň a štruktúru poplatkov 
za určenie a monitorovanie notifikovaných 
subjektov; o verejne prístupné informácie v 
súvislosti s klinickými skúšaniami 
pomôcok; o prijatie preventívnych opatrení 
na ochranu zdravia na úrovni EÚ; a o 
úlohy a kritériá pre referenčné laboratóriá 
Európskej únie a o úroveň a štruktúru 
poplatkov za nimi vydávané vedecké 
stanoviská. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike. Pri 

(64) Da S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených v 
technickej dokumentácii, povinného 
obsahu vyhlásenia o zhode EÚ a 
certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, požiadaviek na notifikované 
subjekty, pravidiel klasifikácie, postupov 
posudzovania zhody a dokumentácie 
predkladanej na schválenie klinického 
skúšania pomôcky technickému pokroku; o 
zriadenie systému unikátnej identifikácie 
pomôcky; o informácie predkladané pri 
registrácii zdravotníckych pomôcok a 
určitých hospodárskych subjektov; o 
úroveň a štruktúru poplatkov za určenie a 
monitorovanie notifikovaných subjektov; o 
verejne prístupné informácie v súvislosti s 
klinickými skúšaniami pomôcok; o prijatie 
preventívnych opatrení na ochranu zdravia 
na úrovni EÚ; a o úlohy a kritériá pre 
referenčné laboratóriá Európskej únie a o 
úroveň a štruktúru poplatkov za nimi 
vydávané vedecké stanoviská. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov v danej problematike. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
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príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme štandardizácie požiadaviek, ktoré majú splniť notifikované orgány vo všetkých 
členských štátoch, a zaistenia rovnosti podmienok je vhodnejšie hovoriť o „požiadavkách“ 
a nie „minimálnych požiadavkách“, ktorým podliehajú. Okrem toho je toto znenie v súlade 
s tým, ktoré sa používa vo vzťahu k notifikovaným orgánom v rozhodnutí Európskeho 
parlamentu a Rady č.768/2008/ES.

Pozmeňujúci návrh 217
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených 
v technickej dokumentácii, povinného 
obsahu vyhlásenia o zhode EÚ a 
certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel 
klasifikácie, postupov posudzovania zhody
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
klinického skúšania pomôcky technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
pravidiel klasifikácie a dokumentácie 
predkladanej na schválenie klinického 
skúšania pomôcky technickému pokroku; o 
zriadenie systému unikátnej identifikácie 
pomôcky; o informácie predkladané pri 
registrácii zdravotníckych pomôcok a 
určitých hospodárskych subjektov; o 
úroveň a štruktúru poplatkov za určenie a 
monitorovanie notifikovaných subjektov; o 
verejne prístupné informácie v súvislosti s 
klinickými skúšaniami pomôcok; o prijatie 
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identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii zdravotníckych 
pomôcok a určitých hospodárskych 
subjektov; o úroveň a štruktúru poplatkov 
za určenie a monitorovanie notifikovaných 
subjektov; o verejne prístupné informácie v 
súvislosti s klinickými skúšaniami 
pomôcok; o prijatie preventívnych opatrení 
na ochranu zdravia na úrovni EÚ; a o 
úlohy a kritériá pre referenčné laboratóriá 
Európskej únie a o úroveň a štruktúru 
poplatkov za nimi vydávané vedecké 
stanoviská. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

preventívnych opatrení na ochranu zdravia
na úrovni EÚ; a o úlohy a kritériá pre 
referenčné laboratóriá Európskej únie a o 
úroveň a štruktúru poplatkov za nimi 
vydávané vedecké stanoviská. Podstatné 
prvky tohto nariadenia, ako sú všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon, prvky
v riešené v technickej dokumentácii a 
povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ, sa 
musia meniť len riadnym legislatívnym 
postupom. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 218
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených v 
technickej dokumentácii, povinného 

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených v 
technickej dokumentácii, povinného 
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obsahu vyhlásenia o zhode EÚ a 
certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel 
klasifikácie, postupov posudzovania zhody 
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
klinického skúšania pomôcky technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii zdravotníckych 
pomôcok a určitých hospodárskych 
subjektov; o úroveň a štruktúru poplatkov 
za určenie a monitorovanie notifikovaných 
subjektov; o verejne prístupné informácie v 
súvislosti s klinickými skúšaniami 
pomôcok; o prijatie preventívnych opatrení 
na ochranu zdravia na úrovni EÚ; a o 
úlohy a kritériá pre referenčné laboratóriá 
Európskej únie a o úroveň a štruktúru 
poplatkov za nimi vydávané vedecké 
stanoviská. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

obsahu vyhlásenia o zhode EÚ a 
certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel 
klasifikácie, postupov posudzovania zhody 
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
klinického skúšania pomôcky technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii zdravotníckych 
pomôcok a určitých hospodárskych 
subjektov; o úroveň a štruktúru poplatkov 
za určenie a monitorovanie notifikovaných 
subjektov; o verejne prístupné informácie v 
súvislosti s klinickými skúšaniami 
pomôcok; o prijatie preventívnych opatrení 
na ochranu zdravia na úrovni EÚ; a o 
úlohy a kritériá pre referenčné laboratóriá 
Európskej únie a o úroveň a štruktúru 
poplatkov za nimi vydávané vedecké 
stanoviská. Podstatné prvky tohto 
nariadenia, ako sú všeobecné požiadavky 
na bezpečnosť a výkon, prvky riešené v 
technickej dokumentácii, povinný obsah 
vyhlásenia o zhode EÚ a zmena alebo 
doplnenie postupov posudzovania zhody, 
by sa mali meniť len riadnym 
legislatívnym postupom. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov v danej problematike. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Uvedené časti sú podstatnými prvkami právneho predpisu a preto ich podľa článku 290 
Zmluvy nemožno meniť delegovaným aktom.

Pozmeňujúci návrh 219
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených v 
technickej dokumentácii, povinného 
obsahu vyhlásenia o zhode EÚ a 
certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel 
klasifikácie, postupov posudzovania zhody 
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
klinického skúšania pomôcky technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii zdravotníckych 
pomôcok a určitých hospodárskych 
subjektov; o úroveň a štruktúru poplatkov 
za určenie a monitorovanie notifikovaných 
subjektov; o verejne prístupné informácie v 
súvislosti s klinickými skúšaniami 
pomôcok; o prijatie preventívnych opatrení 
na ochranu zdravia na úrovni EÚ; a o 
úlohy a kritériá pre referenčné laboratóriá 
Európskej únie a o úroveň a štruktúru 
poplatkov za nimi vydávané vedecké 
stanoviská. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 

(64) D S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni; 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených v 
technickej dokumentácii, povinného 
obsahu vyhlásenia o zhode EÚ a 
certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel 
klasifikácie, postupov posudzovania zhody 
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
klinického skúšania pomôcky technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii zdravotníckych 
pomôcok a určitých hospodárskych 
subjektov; o úroveň a štruktúru poplatkov 
za určenie a monitorovanie notifikovaných 
subjektov; o verejne prístupné informácie v 
súvislosti s klinickými skúšaniami 
pomôcok; o prijatie preventívnych opatrení 
na ochranu zdravia na úrovni EÚ; a o 
úlohy a kritériá pre referenčné laboratóriá 
Európskej únie a o úroveň a štruktúru 
poplatkov za nimi vydávané vedecké 
stanoviská. Podstatné prvky tohto 
nariadenia, ako sú všeobecné požiadavky 
na bezpečnosť a výkon, prvky riešené v 
technickej dokumentácii a požiadavky na 
certifikát značky CE, ako aj akékoľvek 
ich zmeny a doplnenia, by sa však mali 
meniť len riadnym legislatívnym 
postupom. Je osobitne dôležité, aby 
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parlamentu a Rade. Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. de

Odôvodnenie

Tu riešené aspekty sú pre nariadenie zásadne dôležité. Nemali by preto podliehať zmenám 
prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 220
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) Aby bolo hospodárskym subjektom, 
notifikovaným subjektom, členským 
štátom a Komisii umožnené prispôsobiť sa 
zmenám zavedeným týmto nariadením, je 
vhodné stanoviť dostatočné prechodné 
obdobie na toto prispôsobenie a na prijatie 
organizačných opatrení v záujme jeho 
správneho uplatňovania. Je osobitne 
dôležité, aby bol ku dňu začatia jeho 
uplatňovania určený dostatočný počet 
notifikovaných subjektov v súlade s 
novými požiadavkami a aby nenastal 
nedostatok zdravotníckych pomôcok na 
trhu.

(68) Aby bolo hospodárskym subjektom, 
notifikovaným subjektom, členským 
štátom a Komisii umožnené prispôsobiť sa 
zmenám zavedeným týmto nariadením, je 
vhodné stanoviť dostatočné prechodné 
obdobie na toto prispôsobenie a na prijatie 
organizačných opatrení v záujme jeho 
správneho uplatňovania. Je osobitne 
dôležité, aby bol ku dňu začatia jeho 
uplatňovania určený dostatočný počet 
notifikovaných subjektov v súlade s 
novými požiadavkami a aby nenastal 
nedostatok zdravotníckych pomôcok na 
trhu. Notifikované orgány sú hospodárske 
subjekty, a môžu byť považované za 
subjekty vyžadujúce koncentráciu. JE 
dôležité, aby notifikované orgány boli 
schopné spolupracovať, a aby 
koncentrácia notifikovaných orgánov 
nesťažovala MSP začiatok podnikania.

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) Aby bolo hospodárskym subjektom, 
notifikovaným subjektom, členským 
štátom a Komisii umožnené prispôsobiť sa 
zmenám zavedeným týmto nariadením, je 
vhodné stanoviť dostatočné prechodné 
obdobie na toto prispôsobenie a na prijatie 
organizačných opatrení v záujme jeho 
správneho uplatňovania. Je osobitne 
dôležité, aby bol ku dňu začatia jeho 
uplatňovania určený dostatočný počet 
notifikovaných subjektov v súlade s 
novými požiadavkami a aby nenastal 
nedostatok zdravotníckych pomôcok na 
trhu.

(68) Aby bolo hospodárskym subjektom, 
najmä MSP, umožnené prispôsobiť sa 
zmenám zavedeným týmto nariadením 
a zaistiť jeho správne uplatňovanie, je 
vhodné stanoviť dostatočné prechodné 
obdobie na prijatie organizačných opatrení.
Avšak tie časti nariadenia, ktoré sa 
priamo týkajú členských štátov a Komisie, 
by sa mali zaviesť do praxe čo najskôr. Je 
osobitne dôležité, aby bol ku dňu začatia 
jeho uplatňovania určený dostatočný počet 
notifikovaných subjektov v súlade s 
novými požiadavkami a aby nenastal 
nedostatok zdravotníckych pomôcok na 
trhu. Ku dňu začatia jeho uplatňovania 
taktiež existujúce notifikačné orgány
riešiace pomôcky triedy III podliehajú 
uplatňovaniu povinnosti podať žiadosť o 
notifikáciu v súlade s článkom 31. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie zavádza pravidlá, ktoré 
spĺňajú zdravotnícke pomôcky a
príslušenstvá zdravotníckych pomôcok, 
ktoré sú uvádzané na trh alebo do 
používania v Únii a sú určené pre ľudí.

Toto nariadenie zavádza pravidlá, ktoré 
musia spĺňať zdravotnícke pomôcky,
príslušenstvá zdravotníckych pomôcok
a zdravotnícke pomôcky na estetické 
účely, ktoré sú uvádzané na trh alebo do 
používania v Únii a sú určené pre ľudí.
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Or. fr

Odôvodnenie

Pomôcky na estetické účely musia patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 223
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa zdravotnícke 
pomôcky a príslušenstvá zdravotníckych 
pomôcok uvádzajú v ďalšom texte ako 
„pomôcky“.

Na účely tohto nariadenia sa zdravotnícke 
pomôcky, príslušenstvá zdravotníckych 
pomôcok a pomôcky na estetické účely
uvádzajú v ďalšom texte ako „pomôcky“.

Or. fr

Odôvodnenie

Pomôcky na estetické účely musia patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 224
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) výrobky, ktoré obsahujú alebo sú 
zložené z biologického materiálu alebo z 
organizmov iných ako tých uvedených v 
písm. c) a e), ktoré sú živé vrátane živých 
mikroorganizmov, baktérií, húb alebo 
vírusov;

(f) výrobky, ktoré obsahujú alebo sú 
zložené z biologického materiálu alebo z 
organizmov iných ako tých uvedených v 
písm. c) a e), ktoré sú živé a ktoré 
dosahujú svoj zamýšľaný účinok 
farmakologickými, imunologickými alebo 
metabolickými prostriedkami;

Or. en
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Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky obsahujúce živé biologické látky upravuje v súčasnosti smernica 
93/42/EHS. Celoplošné vylúčenie biologických látok, ktoré nedosahujú svoj zamýšľaný účinok 
farmakologickými, imunologickými alebo metabolickými prostriedkami, by viedlo k výpadku 
bezpečných a účinných zdravotníckych pomôcok z trhu, ktoré by neboli povoľované ako lieky, 
keďže nepôsobia farmakologickým, imunologickým, ani metabolickým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 225
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) výrobky, ktoré obsahujú alebo sú 
zložené z biologického materiálu alebo z 
organizmov iných ako tých uvedených v 
písm. c) a e), ktoré sú živé vrátane živých 
mikroorganizmov, baktérií, húb alebo 
vírusov;

(f) výrobky, ktoré obsahujú alebo sú 
zložené z biologického materiálu alebo z 
organizmov iných ako tých uvedených v 
písm. c) a e), ktoré sú živé a ktoré 
dosahujú svoj hlavný účinok 
farmakologickými, imunologickými alebo 
metabolickými prostriedkami;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 226
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) výrobky, ktoré obsahujú alebo sú 
zložené z biologického materiálu alebo z 
organizmov iných ako tých uvedených v 
písm. c) a e), ktoré sú živé vrátane živých 
mikroorganizmov, baktérií, húb alebo 
vírusov;

(f) všetky výrobky, ktoré obsahujú alebo sú 
zložené z biologického materiálu alebo z 
organizmov iných ako tých uvedených v 
písm. c) a e), ktoré sú živé vrátane živých 
mikroorganizmov, baktérií, húb alebo 
vírusov;

Or. en
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Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky obsahujúce živé biologické látky upravuje v súčasnosti smernica 
93/42/EHS. Celoplošné vylúčenie biologických látok, ktoré nedosahujú svoj zamýšľaný účinok 
farmakologickými, imunologickými alebo metabolickými prostriedkami, by viedlo k výpadku 
bezpečných a účinných zdravotníckych pomôcok z trhu, ktoré by neboli povoľované ako lieky, 
keďže nepôsobia farmakologickým, imunologickým, ani metabolickým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) pomôcky zložené z látok alebo 
kombinácie látok určených na požitie, 
ktoré sa v ľudskom tele absorbujú alebo 
rozšíria a ktoré podľa robustných 
vedeckých dôkazov neprinášajú žiadne 
nežiaduce zdravotné dôsledky pre 
bezpečnosť pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak pomôcka pri uvádzaní na trh alebo pri 
používaní v súlade s návodom na použitie 
od výrobcu obsahuje ako svoju integrálnu 
súčasť látku, ktorá by sa pri samostatnom 
používaní pokladala za liek v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 1 ods. 2 
smernice 2001/83/ES vrátane liekov 
vyrobených z ľudskej krvi alebo ľudskej 
plazmy, ako sa vymedzuje v článku 1 ods. 
10 uvedenej smernice, s účinkom 

Ak pomôcka pri uvádzaní na trh alebo pri 
používaní v súlade s návodom na použitie 
od výrobcu obsahuje ako svoju integrálnu 
súčasť látku, ktorá by sa pri samostatnom 
používaní pokladala za liek v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 1 ods. 2 
smernice 2001/83/ES vrátane liekov 
vyrobených z ľudskej krvi alebo ľudskej 
plazmy, ako sa vymedzuje v článku 1 ods. 
10 uvedenej smernice, s účinkom 
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podružným účinku pomôcky, táto pomôcka 
sa posudzuje a povoľuje v súlade s týmto 
nariadením.

podružným účinku pomôcky, táto pomôcka 
sa posudzuje a povoľuje v súlade s týmto 
nariadením po konzultácii s vnútroštátnym 
orgánom pre lieky alebo s Európskou 
agentúrou pre lieky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Toto nariadenie nebráni v tom, aby sa 
naďalej uplatňovali opatrenia v rámci 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/98/ES z 27. januára 2003 a jej 
piatich dcérskych smerníc, ktorými sa 
určujú normy kvality a bezpečnosti pre 
odber, skúšanie, spracovanie, 
uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi 
a zložiek krvi.
Články 10 (Personál), 14 (Spätné
sledovanie), 15 (Hlásenie závažných 
nežiaducich udalostí a reakcií), 19 
(Vyšetrenie darcov) a 29 (Technické 
požiadavky a ich prispôsobenie 
vedeckému a technickému pokroku) 
smernice 2002/98/ES zaisťujú bezpečnosť 
darcov a pacientov a ako také by tieto 
existujúce normy mali zostať zachované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

7a. Regulácia zdravotníckych pomôcok na 
úrovni Únie nesmie zasahovať do 
slobodnej možnosti členských štátov 
rozhodnúť o tom, či obmedziť používanie 
akéhokoľvek konkrétneho typu pomôcky 
z hľadiska aspektov, ktorých sa toto 
nariadenie netýka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Toto nariadenie nezasahuje do 
rozhodnutí členských štátov o tom, či 
obmedzia používanie akéhokoľvek 
konkrétneho typu zdravotníckej pomôcky 
z hľadiska aspektov, ktoré sa týmto 
nariadením neharmonizujú.

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovedá pozmeňujúcemu návrhu 13 k nariadeniu IVD a ustanoveniu vo farmaceutických 
právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh 232
Mairead McGuinness

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „zdravotnícka pomôcka“ je akýkoľvek (1) „zdravotnícka pomôcka“ je akýkoľvek 
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nástroj, prístroj, zariadenie, softvér, 
implantát, reagencia, materiál alebo iný 
predmet, ktorý je výrobcom určený, sám 
alebo v kombinácii, na používanie ľuďmi, 
a to na jeden alebo viacero z týchto 
špecifických zdravotných účelov:

nástroj, prístroj, zariadenie, softvér, 
implantát, reagencia, materiál alebo iný 
predmet, ktorý je výrobcom určený, sám 
alebo v kombinácii, na používanie ľuďmi, 
a to na jeden alebo viacero z týchto 
špecifických priamych alebo nepriamych 
zdravotných účelov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Peter Liese

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovedá pozmeňujúcemu návrhu 14 k nariadeniu IVD.

Pozmeňujúci návrh 234
Antonyia Parvanova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a ktorého hlavný zamýšľaný účinok sa 
nedosahuje farmakologickými, 
imunologickými ani metabolickými 
prostriedkami pôsobiacimi v ľudskom tele 
alebo na ňom, fungovanie ktorého však 
môže byť týmito prostriedkami 
napomáhané.

a ktorého účel sa nedosahuje 
farmakologickými, imunologickými ani 
metabolickými prostriedkami pôsobiacimi 
v ľudskom tele alebo na ňom.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdravotnícke pomôcky vyrábané rôznymi 
výrobcami a určené na použitie 
s prepájacím alebo spájacím systémom na 
dodávku tekutín musia byť typovo 
schválené alebo štandardizované, aby sa 
zaistilo, že pacienti s chronickými 
chorobami dostanú vhodnú liečbu; inak 
bude nemožné zaistiť používanie pomôcok 
v zmysle ich určenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 236
Christofer Fjellner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Implantovateľné alebo iné invazívne 
výrobky určené na používanie ľuďmi, 
ktoré sú vymenované v prílohe XV, sa 
pokladajú za zdravotnícke pomôcky bez 
ohľadu na to, či sú alebo nie sú výrobcom 
určené na používanie na zdravotný účel;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci návrh 237
Nora Berra

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Implantovateľné alebo iné invazívne 
výrobky určené na používanie ľuďmi, 
ktoré sú vymenované v prílohe XV, sa 
pokladajú za zdravotnícke pomôcky bez 
ohľadu na to, či sú alebo nie sú výrobcom 
určené na používanie na zdravotný účel;

Implantovateľné alebo iné invazívne 
výrobky, ako aj výrobky používajúce 
vonkajšie fyzické činidlá, určené na 
používanie ľuďmi, ktoré sú vymenované v 
prílohe XV, sa pokladajú za zdravotnícke 
pomôcky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 238
Milan Cabrnoch

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(2) „príslušenstvo zdravotníckej pomôcky“ 
je predmet, ktorý hoci nie je zdravotníckou 
pomôckou, je výrobcom určený na 
používanie spolu s jednou alebo viacerými 
konkrétnymi zdravotníckymi pomôckami 
so špecifickým cieľom umožniť tejto/týmto 
pomôcke(-am), aby sa dala(-i) používať v 
súlade s jej/ich účelom(-mi) určenia; alebo 
so špecifickým cieľom pomôcť 
s fungovaním tejto/týchto pomôcky(-ok) 
z hľadiska jej/ich účelom(-mi) určenia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(2) „príslušenstvo zdravotníckej pomôcky“ 
je predmet, ktorý je výrobcom určený na 
používanie spolu s jednou alebo viacerými 
konkrétnymi zdravotníckymi pomôckami 
so špecifickým cieľom umožniť alebo 
pomôcť tejto/týmto pomôcke(-am), aby sa 
dala(-i) používať v súlade s jej/ich 
účelom(-mi) určenia;

Or. fr

Odôvodnenie

Výraz „hoci nie je zdravotníckou pomôckou“ vyvoláva nejednoznačnosť v tom smere, že vo 
zvyšku nariadenia sa príslušenstvo zdravotníckej pomôcky riadi reguláciou zdravotníckych 
pomôcok a v článku 1 ods. 1 podods. 2 sa príslušenstvo zdravotníckej pomôcky označuje 
rovnako ako zdravotnícke pomôcky slovom „pomôcky“. Aby sa táto nejednoznačnosť 
odstránila, mali by sa slová „hoci nie je zdravotníckou pomôckou“ z vymedzenia 
príslušenstva vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „príslušenstvo zdravotníckej pomôcky“ 
je predmet, ktorý hoci nie je zdravotníckou 
pomôckou, je výrobcom určený na 
používanie spolu s jednou alebo viacerými 
konkrétnymi zdravotníckymi pomôckami 
so špecifickým cieľom umožniť alebo 

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

pomôcť tejto/týmto pomôcke(-am), aby sa 
dala(-i) používať v súlade s jej/ich 
účelom(-mi) určenia, alebo so špecifickým 
cieľom pomôcť s fungovaním tejto/týchto 
pomôcky(-ok) z hľadiska jej/ich účelom(-
mi) určenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) „pomôcka na estetické účely“ je 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, implantát, materiál, látka alebo 
iný predmet určený výrobcom na použitie 
zamerané na zmenu telesného vzhľadu 
človeka, samostatne alebo v kombinácii, 
bez akéhokoľvek liečebného alebo 
rekonštrukčného zámeru, a to jeho 
implantovaním do ľudského tela, 
priložením k povrchu oka alebo vyvolaním 
tkanivovej alebo bunkovej reakcie na 
povrchových alebo nepovrchových 
častiach ľudského tela.
Za pomôcky na estetické účely sa 
nepovažujú tetovacie výrobky a piercingy.

Or. fr

Odôvodnenie

Pomôcky na estetické účely patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

(2a) Príslušenstvo k zdravotníckym 
pomôckam vyrábaným rôznymi výrobcami 
musí byť typovo schválené alebo 
štandardizované, aby sa zaistilo, že bude
vždy a všade fungovať tak, ako sa uvádza 
v špecifikácii, a že sa bude pri liečbe
pacientov používať v zmysle určenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 243
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „pomôcka na mieru“ je akákoľvek 
pomôcka, ktorá je vyrobená v súlade s 
osobitným písomným predpisom lekára, 
zubára alebo akejkoľvek inej osoby 
splnomocnenej vnútroštátnymi právnymi 
predpismi na základe jej odbornej 
kvalifikácie, uvádzajúcim na zodpovednosť 
tejto osoby špecifické charakteristické 
vlastnosti konštrukčného návrhu pomôcky, 
a ktorá je určená na používanie jedným 
konkrétnym pacientom.

(3) „pomôcka na mieru“ je akákoľvek 
pomôcka, ktorá je osobitne vyrobená 
primerane kvalifikovanou osobou tak, aby 
spĺňala individuálne požiadavky a potreby 
pacienta. Predovšetkým možno pomôcku 
na mieru vyrobiť na základe písomného 
predpisu lekára, zubára alebo akejkoľvek 
inej osoby splnomocnenej vnútroštátnymi 
právnymi predpismi na základe jej 
odbornej kvalifikácie, uvádzajúcim na 
zodpovednosť tejto osoby špecifické 
charakteristické vlastnosti konštrukčného 
návrhu pomôcky. Avšak sériovo vyrábané 
pomôcky, ktoré je potrebné prispôsobiť, 
aby spĺňali špecifické požiadavky lekára, 
zubára alebo akéhokoľvek iného 
odborného používateľa, a pomôcky, ktoré 
sú vyrábané sériovo v priemyselnom 
výrobnom procese v súlade s písomným 
predpisom lekára, zubára alebo inej 
splnomocnenej osoby, sa nepokladajú za 
pomôcky na mieru;

Or. de
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Odôvodnenie

Je príliš reštriktívne vymedziť pomôcky na mieru ako pomôcky, na ktoré sa vyžaduje predpis. 
Napríklad poskytovatelia sluchových pomôcok bežne vyrábajú tieto pomôcky bez požiadavky 
na predpis sluchovej pomôcky. Vymedzenie by sa preto malo podľa toho rozšíriť.

Pozmeňujúci návrh 244
Nora Berra

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „aktívna pomôcka“ je akákoľvek 
pomôcka, ktorej prevádzka závisí od zdroja 
elektrickej energie alebo od akéhokoľvek 
zdroja energie inej od energie 
produkovanej priamo zemskou 
príťažlivosťou a ktorá pôsobí zmenou 
hustoty tejto energie alebo jej premenou. 
Pomôcky určené na prenos energie, látok 
alebo iných prvkov medzi aktívnou 
pomôckou a pacientom, bez akejkoľvek 
významnej zmeny, sa nepokladajú za 
aktívne pomôcky.

(4) „aktívna pomôcka“ je akákoľvek 
pomôcka, ktorej prevádzka závisí od zdroja 
elektrickej energie alebo od akéhokoľvek 
zdroja energie inej od energie 
produkovanej priamo ľudským telom 
alebo zemskou príťažlivosťou a ktorá 
pôsobí zmenou hustoty tejto energie alebo 
jej premenou. Pomôcky určené na prenos 
energie, látok alebo iných prvkov medzi 
aktívnou pomôckou a pacientom, bez 
akejkoľvek významnej zmeny, sa 
nepokladajú za aktívne pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „aktívna pomôcka“ je akákoľvek 
pomôcka, ktorej prevádzka závisí od zdroja 
elektrickej energie alebo od akéhokoľvek 
zdroja energie inej od energie 
produkovanej priamo zemskou 
príťažlivosťou a ktorá pôsobí zmenou 
hustoty tejto energie alebo jej premenou. 

(4) „aktívna pomôcka“ je akákoľvek 
pomôcka, ktorej prevádzka závisí od zdroja 
elektrickej energie alebo od akéhokoľvek 
zdroja energie inej od energie 
produkovanej priamo ľudským telom 
alebo zemskou príťažlivosťou a ktorá 
pôsobí zmenou hustoty tejto energie alebo 
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Pomôcky určené na prenos energie, látok 
alebo iných prvkov medzi aktívnou 
pomôckou a pacientom, bez akejkoľvek 
významnej zmeny, sa nepokladajú za 
aktívne pomôcky.

jej premenou. Pomôcky určené na prenos 
energie, látok alebo iných prvkov medzi 
aktívnou pomôckou a pacientom, bez 
akejkoľvek významnej zmeny, sa 
nepokladajú za aktívne pomôcky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 246
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samostatný softvér sa pokladá za aktívnu 
pomôcku;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 247
Mairead McGuinness

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za implantovateľnú pomôcku sa pokladá aj 
akákoľvek pomôcka určená na čiastočné 
zavedenie do ľudského tela klinickým 
zákrokom, ktorá má po zákroku zostať na 
mieste aspoň 30 dní;

Za implantovateľnú pomôcku sa pokladá aj 
akákoľvek pomôcka určená na čiastočné 
zavedenie do ľudského tela klinickým 
zákrokom, ktorá má po zákroku zostať na 
mieste aspoň 30 dní, s výnimkou 
akejkoľvek pomôcky určenej na 
umiestnenie do zubov, ktorá je v triede IIa 
a preto nepodlieha článku 16 tohto 
nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Implantovateľná pomôcka určená na umiestnenie do zubov (zubné výplne) je v triede IIa 
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podľa pravidla 8 tohto nariadenia. Neexistuje vedecký ani zdravotnícky dôvod, prečo by 
zubné výplne mali podliehať požiadavkám kladeným na implantovateľné pomôcky podľa tohto 
nariadenia, ako je požiadavka podľa článku 16 na to, aby sa spolu s nimi poskytovala karta 
implantátu.

Pozmeňujúci návrh 248
Marian Harkin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za implantovateľnú pomôcku sa pokladá aj 
akákoľvek pomôcka určená na čiastočné 
zavedenie do ľudského tela klinickým 
zákrokom, ktorá má po zákroku zostať na 
mieste aspoň 30 dní;

Za implantovateľnú pomôcku sa pokladá aj 
akákoľvek pomôcka určená na čiastočné 
zavedenie do ľudského tela klinickým 
zákrokom, ktorá má po zákroku zostať na 
mieste aspoň 30 dní;

„implantovateľná pomôcka“ je 
akákoľvek pomôcka vrátane čiastočne 
alebo úplne absorbovateľných pomôcok, 
ktorá je určená

Or. en

Odôvodnenie

Zubné výplne vkladané do zubov by sa nemali považovať za implantovateľné pomôcky. Zubné 
implantáty, ktoré sa vkladajú do kosti čeľuste (endosetické implantáty), sa budú považovať za 
implantovateľné pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 249
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „pomôcka na jedno použitie“ je 
pomôcka určená na použitie na 
jednotlivom pacientovi počas jednej 
procedúry.

(8) „pomôcka na jedno použitie“ je 
pomôcka určená na použitie na 
jednotlivom pacientovi počas jednej 
procedúry a ktorá bola testovaná 
a ukázalo sa, že nie je možné jej opätovné 
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použitie.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia musia poskytnúť podrobné informácie odôvodňujúce to, prečo nemožno 
zdravotnícku pomôcku opäť použiť alebo prečo by jej opätovné použitie ohrozilo bezpečnosť 
pacientov alebo používateľov. Ak sa objektívne preukáže nemožnosť opätovného použitia, 
zdravotnícka pomôcka sa nerepasuje. Osobitné ustanovenie by malo brániť nadmernému 
označovaniu zdravotníckych pomôcok ako pomôcok na jedno použitie a malo by umožniť lepší 
dohľad nad repasovaním.

Pozmeňujúci návrh 250
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) „pomôcka určená na jedno použitie“ 
je pomôcka určená na použitie na 
jednotlivom pacientovi počas jednej 
procedúry, v prípade ktorej nebola 
preukázaná nemožnosť opätovného 
použitia;

Or. en

Odôvodnenie

Rozšírenie vymedzenia pojmu „pomôcka na jedno použitie“; ak nebola preukázaná 
nemožnosť opätovného použitia, možnosť repasovania sa ponecháva subjektu 
vykonávajúcemu repasovanie otvorená, ak je toto repasovanie preukázateľne bezpečné 
a v súlade s ustanoveniami čl. 15. Informácie na obale a informácie v návode na použitie (ako 
sú uvedené v bodoch 19.2 a 19.3 prílohy I) by sa mali podľa toho zmeniť, aby odrážali 
rozlíšenie zavedené medzi pomôckou na jedno použitie a pomôckou určenou na jedno 
použitie.

Pozmeňujúci návrh 251
Nora Berra
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) „pomôcka na viacnásobné použitie“ 
je pomôcka, ktorá je použiteľná opätovne, 
a ktorá sa musí poskytovať 
s informáciami o vhodných postupoch 
umožňujúcich opätovné použitie, vrátane 
čistenia, dezinfekcie, balenia a prípadne 
metódy sterilizácie pomôcky, ktorá sa má 
opätovne sterilizovať, a o akomkoľvek 
obmedzení počtu opätovných použití;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme väčšej jednoznačnosti a na rozdiel od pomôcok „určených na jedno použitie“ by sa 
pomôcky, ktoré sú preukázateľne opätovne použiteľné, mali vymedziť ako „pomôcky na 
viacnásobné použitie“.

Pozmeňujúci návrh 252
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) „sprístupnenie na trhu“ je akákoľvek 
dodávka pomôcky, inej ako skúšanej 
pomôcky, na distribúciu, spotrebu alebo 
použitie na trhu Únie v rámci obchodnej 
činnosti, či už za odplatu, alebo bezplatne;

(16) „sprístupnenie na trhu“ je akákoľvek 
dodávka pomôcky, inej ako skúšanej 
pomôcky, na distribúciu, spotrebu alebo 
použitie na trhu Únie, či už za odplatu, 
alebo bezplatne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 19 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá vyrába či úplne renovuje 
pomôcku alebo má navrhnutú, vyrobenú 
alebo úplne zrenovovanú pomôcku a 
uvádza túto pomôcku na trh pod svojím 
menom/názvom alebo ochrannou 
známkou. 

(19) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá je zodpovedná za výrobu, 
návrh, balenie, označenie pomôcky alebo 
pomôcku úplne renovuje, a uvádza túto 
pomôcku na trh pod svojím 
menom/názvom.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 254
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 19 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá vyrába či úplne renovuje 
pomôcku alebo má navrhnutú, vyrobenú 
alebo úplne zrenovovanú pomôcku a 
uvádza túto pomôcku na trh pod svojím 
menom/názvom alebo ochrannou 
známkou.

(19) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá vyrába či úplne renovuje 
pomôcku alebo má navrhnutú, vyrobenú 
alebo úplne zrenovovanú pomôcku a 
uvádza túto pomôcku na trh pod svojím 
menom/názvom alebo ochrannou 
známkou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 19 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá vyrába či úplne renovuje 
pomôcku alebo má navrhnutú, vyrobenú 
alebo úplne zrenovovanú pomôcku a 
uvádza túto pomôcku na trh pod svojím 

(19) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba zodpovedná za návrh, výrobu, 
balenie a označenie pomôcky pred jej 
uvedením na trh pod vlastným menom 
alebo názvom tejto osoby, a to bez ohľadu 
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menom/názvom alebo ochrannou 
známkou.

na to, či tieto činnosti vykonáva táto osoba 
alebo tretia osoba v jej mene. Povinnosti 
uvedené v tomto nariadení, ktoré majú 
plniť výrobcovia, sa uplatňujú aj na 
fyzické alebo právnické osoby, ktoré 
upravujú, balia, spracúvajú, úplne 
renovujú alebo označujú jeden alebo 
viacero hotových výrobkov a/alebo určujú 
ich zamýšľanú účel ako pomôcok 
s cieľom uviesť ich na trh pod vlastným 
menom či názvom alebo ochrannou 
známkou danej osoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 19 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá vyrába či úplne renovuje 
pomôcku alebo má navrhnutú, vyrobenú 
alebo úplne zrenovovanú pomôcku a 
uvádza túto pomôcku na trh pod svojím 
menom/názvom alebo ochrannou 
známkou.

(19) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá vyrába či úplne renovuje 
pomôcku alebo má navrhnutú, vyrobenú 
alebo úplne zrenovovanú pomôcku a 
uvádza túto pomôcku na trh pod svojím 
menom/názvom.

Or. de

Odôvodnenie

Ochranná známka pomôcky nemá pre vymedzenie jej výrobcu žiadnu právnu relevantnosť.

Pozmeňujúci návrh 257
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(24) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov a ktorá je na tieto 
činnosti právne spôsobilá;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Je príliš nejasné, čo by patrilo do kategórie organizácie, ktorej primárny účel je 
„presadzovanie verejného zdravia“, keďže sa to inde nevymedzuje. Aby sa zabránilo zmätkom 
a neistote, malo by sa to vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 27 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) „repasovanie“ je postup vykonávaný 
na použitej pomôcke s cieľom umožniť jej 
bezpečné opakované použitie, zahŕňajúci 

(27) „repasovanie“ je postup vykonávaný 
na použitej pomôcke s cieľom umožniť jej 
bezpečné opakované použitie, zahŕňajúci 
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čistenie, dezinfekciu, sterilizáciu a 
súvisiace úkony, ako aj testovanie a 
obnovu technickej a funkčnej bezpečnosti 
použitej pomôcky.

čistenie, dezinfekciu, sterilizáciu a 
súvisiace úkony, ako aj testovanie a 
obnovu technickej a funkčnej bezpečnosti 
použitej pomôcky; toto vymedzenie 
nepokrýva rutinné činnosti v oblasti 
údržby a servisu pomôcky.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby rutinné údržbové činnosti (ako je kontrola pľúcnych ventilátorov 
v nemocniciach) do tejto kategórie nepatrili.

Pozmeňujúci návrh 260
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 31a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) „bezpečnosť“ je neexistencia alebo 
odstránenie neprijateľných rizík 
hroziacich pacientom alebo 
používateľom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 261
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) „klinické hodnotenie“ je posúdenie a 
analýza klinických údajov týkajúcich sa 
pomôcky s cieľom overiť bezpečnosť a
výkon pomôcky pri jej používaní na účel 
určený výrobcom; 

(32) „klinické hodnotenie“ je posúdenie a 
analýza klinických údajov týkajúcich sa 
pomôcky s cieľom overiť bezpečnosť,
výkon a efektívnosť pomôcky pri jej 
používaní na účel určený výrobcom; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) „klinické skúšanie pomôcky“ je 
akékoľvek systematické skúšanie pomôcky 
na jednom alebo viacerých ľudských 
účastníkoch, vykonávané s cieľom posúdiť 
bezpečnosť alebo výkon pomôcky;

(33) „klinické skúšanie pomôcky“ je 
akékoľvek systematické skúšanie pomôcky 
na jednom alebo viacerých ľudských 
účastníkoch, vykonávané s cieľom posúdiť 
bezpečnosť, výkon alebo efektívnosť
pomôcky;

Or. de

Odôvodnenie

Klinickým skúšaním pomôcky by sa mala zisťovať nielen úroveň bezpečnosti a výkonu 
výrobku, ale aj to, ako efektívny je v porovnaní s inými liečebnými postupmi.

Pozmeňujúci návrh 263
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie a 
riadenie klinického skúšania pomôcky;

(37) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie 
a riadenie, uskutočňovanie alebo 
financovanie klinického skúšania 
pomôcky; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie a
riadenie klinického skúšania pomôcky;

(37) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie,
riadenie a usmerňovanie a/alebo 
financovanie klinického skúšania 
pomôcky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 265
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie a 
riadenie klinického skúšania pomôcky;

(37) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie,
riadenie alebo financovanie klinického 
skúšania pomôcky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 37a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) „posudzovanie zhody“ klinickej 
štúdie je kontrola relevantných 
oficiálnych dokumentov, zariadení 
a záznamov a kontrola existencie 
dostatočného poistného krytia. Takáto 
kontrola sa môže uskutočniť v priestoroch 
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zadávateľa a/alebo výskumného 
zariadenia alebo kdekoľvek tam, kde 
zodpovedný orgán považuje kontrolu za 
potrebnú;

Or. de

Odôvodnenie

Tento návrh, na rozdiel od návrhu nariadenia uvedeného v oznámení Komisie 
COM(2012)369 final nehovorí nič o posudzovaní zhody klinických štúdií. Niektoré minimálne 
normy je však nutné splniť.

Pozmeňujúci návrh 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 39 – zarážka 2 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) hospitalizácia alebo predĺženie trvania
hospitalizácie,

iii) hospitalizácia alebo predĺženie 
hospitalizácie pacienta,

Or. en

Odôvodnenie

Toto znenie uvádza text do súladu s normou ISO 14155 o klinickom skúšaní zdravotníckych 
pomôcok na ľudských subjektoch – osvedčená klinická prax.

Pozmeňujúci návrh 268
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 39 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ohrozenie plodu, smrť plodu alebo 
vrodená anomália alebo chyba;

– ohrozenie plodu, smrť plodu alebo 
vrodená telesná alebo duševná odchýlka
alebo chyba;

Or. en
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Odôvodnenie

Pojem „vrodená anomália“ považujú osoby so zdravotným postihnutím a ich zástupcovia za 
diskrimináciu. Preto by sa mal nahradiť.

Pozmeňujúci návrh 269
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 40 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(40) „nedostatok pomôcky“ je akýkoľvek 
nedostatok v identifikácii, kvalite, 
trvanlivosti, spoľahlivosti, bezpečnosti 
alebo vo výkone skúšanej pomôcky vrátane 
jej nesprávneho fungovania alebo 
nedostatočnosti v informáciách dodaných 
výrobcom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) „nehoda“ je akékoľvek nesprávne 
fungovanie pomôcky sprístupnenej na trhu 
alebo zhoršenie jej charakteristických 
vlastností alebo jej výkonu, akákoľvek 
nedostatočnosť v informáciách dodaných 
výrobcom a akýkoľvek neočakávaný 
neželaný vedľajší účinok;

(43) „nehoda“ je akékoľvek nesprávne 
fungovanie pomôcky sprístupnenej na trhu 
alebo zhoršenie jej charakteristických 
vlastností alebo jej výkonu, akákoľvek 
nedostatočnosť v informáciách dodaných 
výrobcom a akýkoľvek neočakávaný 
neželaný vedľajší účinok, vrátane 
nesprávneho použitia pomôcky; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 271
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo 
nespadajú do vymedzení pojmov 
„zdravotnícka pomôcka“ alebo 
„príslušenstvo zdravotníckej pomôcky“. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Jednotlivé rozhodnutia o právnom štatúte konkrétnych pomôcok sú zodpovednosťou členských 
štátov, ako sa uvádza aj v odôvodnení 8. Okrem toho, použitie právneho nástroja 
vykonávacích aktov nie je právne vhodný spôsob, ako prikročiť k jednotlivým rozhodnutiam 
o klasifikácii konkrétnych výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 272
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „zdravotnícka 
pomôcka“ alebo „príslušenstvo 
zdravotníckej pomôcky“. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 

1. Komisia môže z vlastnej iniciatívy
rozhodnúť alebo na požiadanie členského 
štátu rozhodne prostredníctvom 
vykonávacích aktov, či konkrétny výrobok 
alebo kategória alebo skupina výrobkov 
spadajú alebo nespadajú do vymedzení 
pojmov „zdravotnícka pomôcka“ alebo 
„príslušenstvo zdravotníckej pomôcky“. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
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postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „zdravotnícka 
pomôcka“ alebo „príslušenstvo 
zdravotníckej pomôcky“. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy a po porade 
s predmetným výrobcom na základe obáv 
o bezpečnosť pacientov alebo vo svetle 
nových vedeckých zistení rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „zdravotnícka 
pomôcka“ alebo „príslušenstvo 
zdravotníckej pomôcky“. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty výrobcov je nutné uviesť možné dôvody revízie zo strany 
Komisie. Odborný výbor uskutočňujúci revíziu by mal výrobcu požiadať o predloženie 
stanoviska a prípadne ďalšej vedeckej dokumentácie, a to pred prijatím akéhokoľvek 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 274
Mairead McGuinness

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

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „zdravotnícka 
pomôcka“ alebo „príslušenstvo 
zdravotníckej pomôcky“. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

1. Komisia môže z vlastnej iniciatívy
rozhodnúť alebo na požiadanie členského 
štátu rozhodne prostredníctvom 
vykonávacích aktov, či konkrétny výrobok 
alebo kategória alebo skupina výrobkov 
spadajú alebo nespadajú do vymedzení 
pojmov „zdravotnícka pomôcka“ alebo 
„príslušenstvo zdravotníckej pomôcky“. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „zdravotnícka 
pomôcka“ alebo „príslušenstvo 
zdravotníckej pomôcky“. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo po porade s členskými štátmi
rozhodnúť prostredníctvom vykonávacích 
aktov, či konkrétny výrobok alebo 
kategória alebo skupina výrobkov spadajú 
alebo nespadajú do vymedzení pojmov 
„zdravotnícka pomôcka“ alebo 
„príslušenstvo zdravotníckej pomôcky“. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Anja Weisgerber

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

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „zdravotnícka 
pomôcka“ alebo „príslušenstvo 
zdravotníckej pomôcky“. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu a po porade s Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky 
a príslušným podnikom rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny nový výrobok alebo nová 
kategória alebo skupina výrobkov spadajú 
alebo nespadajú do vymedzení pojmov 
„zdravotnícka pomôcka“ alebo 
„príslušenstvo zdravotníckej pomôcky“. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3. Tento odsek sa 
neuplatňuje na už povolené výrobky.

Or. de

Odôvodnenie

Je zodpovednosťou členských štátov zaradiť každý jednotlivý výrobok do príslušnej kategórie. 
Podniky a najmä MSP navyše vyžadujú právnu istotu. Tá neexistuje, ak má iniciatívu 
výhradne Komisia.

Pozmeňujúci návrh 277
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „zdravotnícka 
pomôcka“ alebo „príslušenstvo 
zdravotníckej pomôcky“. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu a po porade s Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky 
rozhodnúť prostredníctvom vykonávacích 
aktov, či konkrétny výrobok alebo 
kategória alebo skupina výrobkov spadajú 
alebo nespadajú do vymedzení pojmov 
„zdravotnícka pomôcka“ alebo 
„príslušenstvo zdravotníckej pomôcky“. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.
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Or. en

Odôvodnenie

Klasifikácia pomôcok, a akékoľvek jej zmeny, by sa mala zakladať na dôkladnom posúdení 
prostredníctvom porady s Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke pomôcky, a nemala by ju 
iniciovať len Komisia.

Pozmeňujúci návrh 278
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Po porade podľa odseku 1 Komisia 
vypracuje usmernenia na zaistenie toho, 
aby existoval vedecky podložený postup 
kategorizácie pomôcok.

Or. de

Odôvodnenie

Nadväzuje na pozmeňujúci návrh k článku 1.

Pozmeňujúci návrh 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečí výmenu odborných 
skúseností medzi členskými štátmi v 
oblasti zdravotníckych pomôcok, 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro, liekov, ľudských tkanív a buniek, 
kozmetiky, biocídov, potravín a v prípade 
potreby aj v oblastiach týkajúcich sa iných 
výrobkov v záujme určenia vhodného 
regulačného statusu výrobku alebo 

2. Komisia zabezpečí výmenu odborných 
skúseností medzi členskými štátmi a 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
vrátane skupín pacientov v oblasti 
zdravotníckych pomôcok, diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, liekov, 
ľudských tkanív a buniek, kozmetiky, 
biocídov, potravín a v prípade potreby aj v 
oblastiach týkajúcich sa iných výrobkov v 
záujme určenia vhodného regulačného 
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kategórie alebo skupiny výrobkov. statusu výrobku alebo kategórie alebo 
skupiny výrobkov. 

Or. en

Odôvodnenie

Práve pacienti používajú pomôcky vo svojom každodennom živote a majú iný pohľad na 
rovnováhu rizika a prínosov.

Pozmeňujúci návrh 280
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečí výmenu odborných 
skúseností medzi členskými štátmi v 
oblasti zdravotníckych pomôcok, 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro, liekov, ľudských tkanív a buniek, 
kozmetiky, biocídov, potravín a v prípade 
potreby aj v oblastiach týkajúcich sa iných 
výrobkov v záujme určenia vhodného 
regulačného statusu výrobku alebo 
kategórie alebo skupiny výrobkov.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov určí regulačný štatút hraničných 
výrobkov na základe stanoviska 
multidisciplinárnej odbornej skupiny 
zloženej z odborníkov v oblasti 
zdravotníckych pomôcok, diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, liekov, 
ľudských tkanív a buniek, kozmetiky, 
biocídov a potravín. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 88 ods. 
3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade výrobkov alebo skupín 
výrobkov zložených z látok alebo 
kombinácie látok určených na vstup do 
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tela, a to buď cez telesný otvor alebo cez 
povrch tela, ktoré multidisciplinárna 
odborná skupina označila za zdravotnícke 
pomôcky, Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov určí klasifikáciu 
rizika na základe skutočného rizika a na 
základe platných vedeckých dôkazov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pomôcky, ktoré sú vyrábané a používané 
v rámci jedného zdravotníckeho zariadenia, 
sa pokladajú za uvedené do používania. Pre 
tieto pomôcky neplatia ustanovenia 
týkajúce sa označenia CE uvedené v 
článku 18 a povinnosti vymedzené v 
článkoch 23 až 27 za predpokladu, že 
výroba a používanie týchto pomôcok sú 
zastrešené jedným systémom riadenia 
kvality tohto zdravotníckeho zariadenia.

4. Pomôcky, ktoré sú vyrábané a používané 
v rámci jedného zdravotníckeho zariadenia, 
sa pokladajú za uvedené do používania. Pre 
tieto pomôcky neplatia ustanovenia 
týkajúce sa označenia CE uvedené v 
článku 18 a povinnosti vymedzené v 
článkoch 23, 26 a 27 za predpokladu, že 
výroba a používanie týchto pomôcok sú 
zastrešené jedným systémom riadenia 
kvality tohto zdravotníckeho zariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia bezpečnosti pacientov je dôležité, aby sa zaistila úplná vysledovateľnosť 
a transparentnosť výrobkov používaných jedným zdravotníckym zariadením. Preto by sa na 
tieto pomôcky mali v plnej miere uplatňovať aj články 24 (o unikátnej identifikácii pomôcky) 
a článok 25 (o elektronickej registrácii pomôcok), rovnako ako na všetky ostatné pomôcky 
používané mimo jedno zdravotnícke zariadenie.

Pozmeňujúci návrh 283
Milan Cabrnoch
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa menia a dopĺňajú všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon 
vymedzené v prílohe I vrátane 
požadovaných informácií dodávaných 
výrobcom, a to so zreteľom na technický 
pokrok a zohľadňujúc zamýšľaných 
používateľov alebo pacientov.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa menia a dopĺňajú všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon 
vymedzené v prílohe I vrátane 
požadovaných informácií dodávaných 
výrobcom, a to so zreteľom na technický 
pokrok a zohľadňujúc zamýšľaných 
používateľov alebo pacientov.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 285
Zofija Mazej Kukovič

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

1. Pomôcka ponúkaná prostredníctvom 
služieb informačnej spoločnosti, ako sa 
vymedzuje v článku 1 ods. 2 smernice 
98/34/ES, fyzickej alebo právnickej osobe 
usadenej v Únii spĺňa požiadavky tohto 
nariadenia najneskôr vtedy, keď je táto 
pomôcka uvedená na trh.

1. Pomôcka ponúkaná prostredníctvom 
služieb informačnej spoločnosti, ako sa 
vymedzuje v článku 1 ods. 2 smernice 
98/34/ES, fyzickej alebo právnickej osobe 
usadenej v Únii spĺňa požiadavky tohto 
nariadenia najneskôr v deň, keď je táto 
pomôcka uvedená na trh.

Or. sl

Odôvodnenie

Smernice EÚ používajú rôzne vymedzenia pojmov „uvedenie na trh“ a „sprístupnenie na 
trhu“. Pomôcky by mali spĺňať podmienky nariadenia ihneď po svojom uvedení na trh (bez 
ohľadu na to, či sú určené koncovým používateľom alebo do skladových zásob).

Pozmeňujúci návrh 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú 
prostriedky komunikácie na diaľku, sú na 
žiadosť príslušného orgánu povinní 
poskytnúť informácie o subjektoch 
zapojených do predaja na diaľku.

Or. pl

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Zakazuje sa uvádzanie na trh, 
uvádzanie do používania, distribúcia, 
dodávanie a sprístupňovanie výrobkov, 
ktorých názvy, označenie alebo návod na 
použitie môžu v oblasti charakteristík 
a účinkov výrobku zavádzať tým, že:
a) pripisujú výrobku charakteristiky, 
funkcie a účinky, ktoré výrobok nemá;
b) vytvárajú falošný dojem, že liečba alebo 
diagnostika pomocou výrobku je určite 
úspešná, alebo neinformujú 
o pravdepodobnom riziku spojenom 
s používaním výrobku v súlade s jeho 
zamýšľaným použitím alebo počas 
dlhšieho než očakávaného obdobia;
c) uvádzajú iné spôsoby použitia alebo 
charakteristiky výrobku než tie, ktoré 
deklarovali pri uskutočňovaní 
posudzovania zhody.
Propagačné materiály, prezentácie 
a informácie o výrobkoch nesmú 
zavádzať spôsobom uvedeným v prvej 
vete.

Or. pl

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 288
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak príslušné harmonizované normy 
nie sú dostatočné, Komisia je 
splnomocnená prijať spoločné technické 
špecifikácie (ďalej len „STŠ“), pokiaľ ide o 
všeobecné požiadavky na bezpečnosť a 
výkon vymedzené v prílohe I, o technickú 
dokumentáciu vymedzenú v prílohe II 
alebo o klinické hodnotenie a klinické 
sledovanie po uvedení na trh vymedzené v 
prílohe XIII. STŠ sa prijímajú 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

1. Ak neexistujú harmonizované normy, 
Komisia je splnomocnená prijať spoločné 
technické špecifikácie (ďalej len „STŠ“), 
pokiaľ ide o všeobecné požiadavky na 
bezpečnosť a výkon vymedzené v prílohe 
I, o technickú dokumentáciu vymedzenú v 
prílohe II alebo o klinické hodnotenie a 
klinické sledovanie po uvedení na trh 
vymedzené v prílohe XIII. STŠ sa 
prijímajú prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak príslušné harmonizované normy 
nie sú dostatočné, Komisia je 
splnomocnená prijať spoločné technické 

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak je potrebné riešiť obavy v oblasti 
verejného zdravia, Komisia je 
splnomocnená prijať spoločné technické 
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špecifikácie (ďalej len „STŠ“), pokiaľ ide o 
všeobecné požiadavky na bezpečnosť a 
výkon vymedzené v prílohe I, o technickú 
dokumentáciu vymedzenú v prílohe II 
alebo o klinické hodnotenie a klinické 
sledovanie po uvedení na trh vymedzené v 
prílohe XIII. STŠ sa prijímajú 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3. 

špecifikácie (ďalej len „STŠ“), pokiaľ ide o 
všeobecné požiadavky na bezpečnosť a 
výkon vymedzené v prílohe I, o technickú 
dokumentáciu vymedzenú v prílohe II 
alebo o klinické hodnotenie a klinické 
sledovanie po uvedení na trh vymedzené v 
prílohe XIII. STŠ sa prijímajú 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak príslušné harmonizované normy 
nie sú dostatočné, Komisia je 
splnomocnená prijať spoločné technické 
špecifikácie (ďalej len „STŠ“), pokiaľ ide o 
všeobecné požiadavky na bezpečnosť a 
výkon vymedzené v prílohe I, o technickú 
dokumentáciu vymedzenú v prílohe II 
alebo o klinické hodnotenie a klinické 
sledovanie po uvedení na trh vymedzené v 
prílohe XIII. STŠ sa prijímajú 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3. 

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak je potrebné riešiť obavy v oblasti 
verejného zdravia, Komisia je 
splnomocnená prijať spoločné technické 
špecifikácie (ďalej len „STŠ“), pokiaľ ide o 
všeobecné požiadavky na bezpečnosť a 
výkon vymedzené v prílohe I, o technickú 
dokumentáciu vymedzenú v prílohe II 
alebo o klinické hodnotenie a klinické 
sledovanie po uvedení na trh vymedzené v 
prílohe XIII. STŠ sa prijímajú 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3. 

Or. en

Odôvodnenie

Prostredníctvom harmonizovaných noriem sa určuje, ktoré zásadné požiadavky nariadenia sa 
plnia dodržiavaním normy. Komisia určuje, ktoré normy sú harmonizované. Ak už norma 
neodráža súčasný stav poznania, Komisia ju deharmonizuje a normu musí zrevidovať 
príslušný orgán. Preto prvá veta článku 7 v slovách „alebo ak príslušné harmonizované 
normy nie sú dostatočné“ vyvoláva nedorozumenia.
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Pozmeňujúci návrh 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak príslušné harmonizované normy 
nie sú dostatočné, Komisia je 
splnomocnená prijať spoločné technické 
špecifikácie (ďalej len „STŠ“), pokiaľ ide o 
všeobecné požiadavky na bezpečnosť a 
výkon vymedzené v prílohe I, o technickú 
dokumentáciu vymedzenú v prílohe II 
alebo o klinické hodnotenie a klinické 
sledovanie po uvedení na trh vymedzené v 
prílohe XIII. STŠ sa prijímajú 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

1. Ak neexistujú harmonizované normy, 
Komisia je splnomocnená prijať spoločné 
technické špecifikácie (ďalej len „STŠ“), 
pokiaľ ide o všeobecné požiadavky na 
bezpečnosť a výkon vymedzené v prílohe 
I, o technickú dokumentáciu vymedzenú v 
prílohe II alebo o klinické hodnotenie a 
klinické sledovanie po uvedení na trh 
vymedzené v prílohe XIII. STŠ sa 
prijímajú prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

STŠ by sa mali vytvárať len tam, kde neexistujú žiadne normy. Ak sa norma zverejní v Ú. v. 
EÚ, je považovaná za dostatočnú na vyvolanie predpokladu súladu s relevantnými 
všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť a výkonnosť. Vytvorenie STŠ platnej len pre EÚ na 
nahradenie harmonizovanej normy by vytvorilo rozpor medzi celosvetovou úrovňou 
a úrovňou EÚ. To by zmenšilo možnosť pacientov z EÚ využívať inovatívne technológie 
a mohlo by to poškodiť schopnosť malých podnikov EÚ vyvážať svoje inovácie.

Pozmeňujúci návrh 292
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri prijímaní STŠ uvedených v odseku 
1 Komisia neoslabuje koherentnosť 



AM\935943SK.doc 91/93 PE510.741v01-00

SK

európskeho normalizačného systému. STŠ 
sú koherentné, ak nie sú v rozpore 
s európskymi normami, teda ak sa týkajú 
oblastí, pre ktoré neexistujú žiadne 
harmonizované normy, prijatie nových 
európskych noriem sa v primeranej lehote 
neplánuje, kde sa existujúce normy na 
trhu nepresadili alebo kde sa tieto normy 
stali prekonanými alebo sa podľa údajov 
vigilancie alebo dohľadu preukázala ich 
zjavná nedostatočnosť, a kde sa 
v primeranej lehote neplánuje 
transpozícia technických špecifikácií do 
produktov európskej normalizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak takéto potrebné normy neexistujú 
alebo ak príslušné orgány alebo špecialisti 
zdôraznili ich nedostatky, mala by mať 
Komisia možnosť delegovať na 
špecialistov úlohu navrhnúť zmeny v tejto 
konkrétnej oblasti. 
Tieto pozmeňujúce návrhy by sa potom 
začlenili do tohto nariadenia formou 
vykonávacích aktov.

Or. de

Odôvodnenie

Sú potrebné osobitné normy pre klinické produkty – vypracované nezávislými odborníkmi pre 
každú kategóriu vysokorizikových zdravotníckych produktov, vo forme medzinárodnej 
kompilácie – o kritériách posudzovania nových výrobkov, a aj odporúčania v oblasti 
vhodných spôsobov hodnotenia nového výrobku pred jeho uvedením na trh.
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Pozmeňujúci návrh 294
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak výrobcovia nových zdravotníckych 
pomôcok podajú žiadosť o uvedenie na 
trh a nemajú osobitné normy, Európska 
komisia uskutoční konzultácie so všetkými 
vnútroštátnymi orgánmi a predloží 
skupine nezávislých odborníkov nové 
normy. Táto skupina odborníkov 
vychádza z celého rozsahu vedeckej 
literatúry a zohľadňuje menšinové 
stanoviská. Tie sa uvedú v stanovisku 
odbornej skupiny a oznámia sa 
zdravotníkom a pacientom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 295
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisia prijíma STŠ uvedené 
v odseku 1 po porade s Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky, ktorá 
zahŕňa aj predstaviteľa európskych 
normalizačných organizácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pomôcky, ktoré sú v zhode so STŠ 
uvedenými v odseku 1, sa pokladajú za 
pomôcky, ktoré sú v zhode s požiadavkami 
tohto nariadenia, ktoré sú predmetom 
uvedených STŠ alebo ich častí.

2. Pomôcky, ktoré sú v zhode so STŠ 
uvedenými v odseku 1, sa pokladajú za 
pomôcky, ktoré sú v zhode s požiadavkami 
tohto nariadenia, ktoré sú predmetom 
uvedených STŠ alebo ich častí.

Technický obsah STŠ sa pripravuje 
s primeranou podporou relevantných 
zainteresovaných subjektov, ktorých sa 
STŠ týka, a tak, aby to nezasahovalo do 
prípravy noriem a usmernení.

Or. en


