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Predlog spremembe 146
Linda McAvan
Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju direktive iz leta 2010 o 
preprečevanju poškodb z ostrimi 
pripomočki, ki ne zagotavlja varnosti le za 
paciente, temveč tudi za uporabnike ostrih 
igel, 

Or. en

Predlog spremembe 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Želja, da bi bili novi medicinski
pripomočki čim prej na voljo, ne bi nikoli 
smela imeti prednosti pred varnostjo 
pacientov.

Or. en

Obrazložitev

Tako je Evropski parlament zapisal v svoji resoluciji o silikonskih prsnih vsadkih neustrezne 
kakovosti francoskega podjetja PIP (2012/2621(RSP)), hkrati pa se nanaša tudi na prvo 
Hipokratovo načelo, v skladu s katerim zdravstveni delavec predvsem ne sme škoditi.

Predlog spremembe 148
Peter Liese
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Na področju medicinskih 
pripomočkov so dejavna številna mala in 
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srednja podjetja. Pri urejanju sektorja je 
to treba upoštevati, ne da bi se ogrozili 
varnostni in zdravstveni vidiki.

Or. en

Predlog spremembe 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Področje uporabe te uredbe bi bilo treba 
jasno razmejiti od druge zakonodaje Unije, 
ki usklajuje področja in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, zdravil, 
kozmetičnih izdelkov in živil. Zato bi bilo 
treba Uredbo (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih 
načel in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane spremeniti tako, da se iz njenega 
področja uporabe izključijo medicinski
pripomočki.

(7) Področje uporabe te uredbe bi bilo treba 
jasno razmejiti od druge zakonodaje Unije, 
ki usklajuje področja o proizvodih, kot so
in vitro diagnostični medicinski
pripomočki, zdravila, kozmetični izdelki in 
živila. Ker je v nekaterih primerih težko 
ločevati med medicinskimi pripomočki in 
kozmetičnimi izdelki, zdravili ali živili, bi 
se morala v vsakem primeru uporabiti 
strožja zakonodaja.

Or. en

Predlog spremembe 150
Milan Cabrnoch
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7 a) V primerih, ko proizvajalec 
proizvoda ni zasnoval za uporabo v 
medicinske namene, se ne sme zahtevati 
certifikat za medicinski pripomoček; prav 
tako izdelek ne sme biti dodatek k 
posameznemu medicinskemu pripomočku, 
če ga proizvajalec ni posebej zasnoval, da 
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omogoči uporabo glede na predviden 
namen medicinskega pripomočka.

Or. en

Predlog spremembe 151
Dan Jørgensen
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7 a) Ob upoštevanju Direktive 
2010/63/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti 
živali, ki se uporabljajo v znanstvene 
namene, v skladu s katero je treba 
poskuse na vretenčarjih nadomestiti, 
omejiti ali izpopolniti.

Or. en

Obrazložitev
Člen 4(1) te direktive določa naslednje: Države članice zagotovijo, da se, kadar je to mogoče, 
namesto postopka uporablja znanstveno zadovoljiva metoda ali preskusna strategija, ki ne 
zahteva uporabe živih živali.

Predlog spremembe 152
Michèle Rivasi
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, 
lahko Komisija za vsak primer posebej 
odloči, ali je izdelek zajet v opredelitvi 
medicinskega pripomočka ali dodatka k 
medicinskemu pripomočku. Ker je v 
nekaterih primerih težko razlikovati med 
medicinskimi pripomočki in kozmetičnimi 

črtano
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izdelki, bi bilo treba v Uredbo 
št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. novembra 2009 o 
kozmetičnih izdelkih vključiti možnost, da 
se na ravni EU sprejme sklep o 
regulativnem statusu izdelka.

Or. en

Predlog spremembe 153
Nora Berra
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, lahko 
Komisija za vsak primer posebej odloči, ali 
je izdelek zajet v opredelitvi medicinskega 
pripomočka ali dodatka k medicinskemu 
pripomočku. Ker je v nekaterih primerih 
težko razlikovati med medicinskimi 
pripomočki in kozmetičnimi izdelki, bi bilo 
treba v Uredbo št. 1223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih 
vključiti možnost, da se na ravni EU 
sprejme sklep o regulativnem statusu 
izdelka.

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če in kadar je 
potrebno, lahko Komisija, na primer kadar 
se odločitve, sprejete v zvezi z istim 
izdelkom na nacionalni ravni, razlikujejo 
med državami članicami, za vsak primer 
posebej odloči, ali je izdelek zajet v 
opredelitvi medicinskega pripomočka ali 
dodatka k medicinskemu pripomočku. Ker 
je v nekaterih primerih težko razlikovati 
med medicinskimi pripomočki in 
kozmetičnimi izdelki, bi bilo treba v 
Uredbo št. 1223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih 
vključiti možnost, da se na ravni EU 
sprejme sklep o regulativnem statusu 
izdelka.

Or. en

Predlog spremembe 154
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, lahko 
Komisija za vsak primer posebej odloči, ali 
je izdelek zajet v opredelitvi medicinskega 
pripomočka ali dodatka k medicinskemu 
pripomočku. Ker je v nekaterih primerih 
težko razlikovati med medicinskimi 
pripomočki in kozmetičnimi izdelki, bi bilo 
treba v Uredbo št. 1223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih 
vključiti možnost, da se na ravni EU 
sprejme sklep o regulativnem statusu 
izdelka.

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, lahko 
Komisija za vsak primer posebej odloči, ali 
je izdelek zajet v opredelitvi medicinskega 
pripomočka ali dodatka k medicinskemu 
pripomočku. Zaradi pravne varnosti bi 
bilo treba za določiti jasne razloge te 
odločitve in se pri odločanju posvetovati z 
zadevnimi proizvajalci. Ker je v nekaterih 
primerih težko razlikovati med 
medicinskimi pripomočki in kozmetičnimi 
izdelki, bi bilo treba v Uredbo 
št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. novembra 2009 o 
kozmetičnih izdelkih vključiti možnost, da 
se na ravni EU sprejme sklep o 
regulativnem statusu izdelka.

Or. de

Predlog spremembe 155
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, lahko 
Komisija za vsak primer posebej odloči, ali 
je izdelek zajet v opredelitvi medicinskega 
pripomočka ali dodatka k medicinskemu 
pripomočku. Ker je v nekaterih primerih 
težko razlikovati med medicinskimi 
pripomočki in kozmetičnimi izdelki, bi bilo 
treba v Uredbo št. 1223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih 

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, lahko 
Komisija v sodelovanju s koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke in 
Svetom za vsak primer posebej odloči, ali 
je izdelek zajet v opredelitvi medicinskega 
pripomočka ali dodatka k medicinskemu 
pripomočku. Ker je v nekaterih primerih 
težko razlikovati med medicinskimi 
pripomočki in kozmetičnimi izdelki, bi bilo 
treba v Uredbo št. 1223/2009 Evropskega 



PE510.741v01-00 8/89 AM\935943SL.doc

SL

vključiti možnost, da se na ravni EU 
sprejme sklep o regulativnem statusu 
izdelka.

parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih 
vključiti možnost, da se na ravni EU 
sprejme sklep o regulativnem statusu 
izdelka.

Or. de

Obrazložitev

Komisija ne sme biti edina odgovorna za razvrščanje pripomočkov.. Če nastopijo težave, se je 
treba natančno posvetovati.

Predlog spremembe 156
Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Neregulirani neinvazivni 
pripomočki, kot so nekorekcijske 
kontaktne leče za kozmetične namene, 
lahko povzročijo zdravstvene zaplete, na 
primer mikrobni keratitis, če so 
nepravilno proizvedeni ali uporabljeni. 
Potrebno je uvesti ustrezne varnostne 
standarde, ki bodo ščitili varstvo 
potrošnikov, ki se odločijo za uporabo teh 
izdelkov. 

Or. en

Predlog spremembe 157
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pripomočki, ki se uporabljajo za 
darovanje krvi in krvno terapijo, bi morali 
izpolnjevati zahteve Direktive 2002/98/ES 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. januarja 2003 o določitvi standardov 
kakovosti in varnosti za zbiranje, 
testiranje, predelavo, shranjevanje in 
razdeljevanje človeške krvi in komponent 
krvi ter o spremembi Direktive 
2001/83/ES.

Or. de

Obrazložitev

Za medicinske pripomočke, za katere je bilo na tem področju izdano dovoljenje in se lahko 
uporabljajo, se uporablja še šest drugih pravnih podlag EU, ki pogosto določajo višje 
standarde kot ta uredba. Ti standardi se ne bi smeli znižati.

Predlog spremembe 158
Linda McAvan
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) Potrebna je boljša ureditev 
oglaševanja estetske kirurgije, ki bo 
zagotavljala, da se bodo pacienti v celoti 
zavedali tveganj in koristi. Države članice 
bi morale zlasti preučiti možnost 
prepovedi oglaševanja kozmetičnih 
vsadkov, ki sta jo Francija in Belgija že 
uvedli.

Or. en

Obrazložitev

Oglaševanje estetske kirurgije, na primer prsnih vsadkov, prinaša tveganje, da se bodo 
tovrstni posegi zbanalizirali. Nekatere države članice so prepovedale oglaševanje estetske 
kirurgije, v EU pa že imamo prepoved oglaševanja zdravil na recept.

Predlog spremembe 159
Nora Berra
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za nanomateriale, ki se uporabljajo v 
medicinskih pripomočkih, obstaja
znanstvena negotovost glede njihovih 
tveganj in koristi. Za zagotovitev visoke 
ravni varovanja zdravja, prostega pretoka 
blaga in pravne varnosti za proizvajalce je 
treba uvesti enotno opredelitev 
nanomaterialov na podlagi Priporočila 
Komisije 2011/696/EU z dne
18. oktobra 2011 o opredelitvi 
nanomaterialov z možnostjo, da se ta 
opredelitev prilagaja znanstvenemu in 
tehničnemu napredku ter posledičnemu 
regulativnemu razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni. Pri načrtovanju in 
izdelavi medicinskih pripomočkov bi 
morali biti proizvajalci zlasti pozorni na 
nanodelce, ki se lahko sproščajo v 
človeškem telesu, za take pripomočke pa 
bi se moral uporabljati najstrožji postopek 
ugotavljanja skladnosti.

(13) Za nanomateriale, ki se uporabljajo v 
medicinskih pripomočkih, obstaja 
znanstvena negotovost glede njihovih 
tveganj in koristi. Za zagotovitev visoke 
ravni varovanja zdravja, prostega pretoka 
blaga in pravne varnosti za proizvajalce je 
treba uvesti enotno opredelitev 
nanomaterialov na podlagi Priporočila 
Komisije 2011/696/EU z dne
18. oktobra 2011 o opredelitvi 
nanomaterialov z možnostjo, da se ta 
opredelitev prilagaja znanstvenemu in 
tehničnemu napredku ter posledičnemu 
regulativnemu razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni. Pri načrtovanju in 
izdelavi medicinskih pripomočkov bi 
morali biti proizvajalci zlasti pozorni na 
nanodelce, ki naj bi se namensko sproščali
v človeškem telesu, zanje pa bi se moral 
uporabljati najstrožji postopek ugotavljanja 
skladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 160
Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za nanomateriale, ki se uporabljajo v 
medicinskih pripomočkih, obstaja 
znanstvena negotovost glede njihovih 
tveganj in koristi. Za zagotovitev visoke 
ravni varovanja zdravja, prostega pretoka 
blaga in pravne varnosti za proizvajalce je 
treba uvesti enotno opredelitev 
nanomaterialov na podlagi Priporočila 
Komisije 2011/696/EU z dne 18. oktobra 
2011 o opredelitvi nanomaterialov z 
možnostjo, da se ta opredelitev prilagaja 

(13) Za nanomateriale, ki se uporabljajo v 
medicinskih pripomočkih, obstaja 
znanstvena negotovost glede njihovih 
tveganj in koristi. Za zagotovitev visoke 
ravni varovanja zdravja, prostega pretoka 
blaga in pravne varnosti za proizvajalce je 
treba uvesti enotno opredelitev 
nanomaterialov na podlagi Priporočila 
Komisije 2011/696/EU z dne 18. oktobra 
2011 o opredelitvi nanomaterialov z 
možnostjo, da se ta opredelitev prilagaja 
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znanstvenemu in tehničnemu napredku ter 
posledičnemu regulativnemu razvoju na 
ravni Unije in mednarodni ravni. Pri 
načrtovanju in izdelavi medicinskih 
pripomočkov bi morali biti proizvajalci 
zlasti pozorni na nanodelce, ki se lahko 
sproščajo v človeškem telesu, za take 
pripomočke pa bi se moral uporabljati 
najstrožji postopek ugotavljanja skladnosti.

znanstvenemu in tehničnemu napredku ter 
posledičnemu regulativnemu razvoju na 
ravni Unije in mednarodni ravni. Pri 
načrtovanju in izdelavi medicinskih 
pripomočkov bi morali biti proizvajalci 
zlasti pozorni na nanodelce, ki se lahko 
sproščajo v človeškem telesu, za take 
pripomočke pa bi se moral uporabljati 
najstrožji postopek ugotavljanja skladnosti 
ter enakih standardov.

Or. sl

Predlog spremembe 161
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za nanomateriale, ki se uporabljajo v 
medicinskih pripomočkih, obstaja 
znanstvena negotovost glede njihovih 
tveganj in koristi. Za zagotovitev visoke 
ravni varovanja zdravja, prostega pretoka 
blaga in pravne varnosti za proizvajalce je 
treba uvesti enotno opredelitev 
nanomaterialov na podlagi Priporočila 
Komisije 2011/696/EU z dne 
18. oktobra 2011 o opredelitvi 
nanomaterialov z možnostjo, da se ta 
opredelitev prilagaja znanstvenemu in 
tehničnemu napredku ter posledičnemu 
regulativnemu razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni. Pri načrtovanju in
izdelavi medicinskih pripomočkov bi 
morali biti proizvajalci zlasti pozorni na 
nanodelce, ki se lahko sproščajo v 
človeškem telesu, za take pripomočke pa bi 
se moral uporabljati najstrožji postopek 
ugotavljanja skladnosti.

(13) Za nanomateriale, ki se uporabljajo v 
medicinskih pripomočkih, obstaja 
znanstvena negotovost glede njihovih 
tveganj in koristi. Za zagotovitev visoke 
ravni varovanja zdravja, prostega pretoka 
blaga in pravne varnosti za proizvajalce je 
treba uvesti enotno opredelitev 
nanomaterialov na podlagi Priporočila 
Komisije 2011/696/EU z dne 
18. oktobra 2011 o opredelitvi 
nanomaterialov z možnostjo, da se ta 
opredelitev prilagaja znanstvenemu in 
tehničnemu napredku ter posledičnemu 
regulativnemu razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni. Pri načrtovanju, izdelavi
in ugotavljanju skladnosti medicinskih 
pripomočkov bi morali biti proizvajalci 
zlasti pozorni na nanodelce, ki so izrecno 
namenjeni sproščanju v človeškem telesu,
in upoštevati dodatne zahteve v zvezi z 
uporabljenim nanomaterialom in njegovo 
uporabo v ustrezni skupini pripomočkov,
za take pripomočke pa bi se moral 
uporabljati najstrožji postopek ugotavljanja 
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skladnosti.

Or. de

Obrazložitev

Mnogi medicinski pripomočki vsebujejo nanomateriale, vendar niso nevarni za paciente. Zato 
bi bilo treba pri razvrščanju medicinskih pripomočkov z nanomateriali upoštevati namenske 
učinke teh materialov.

Predlog spremembe 162
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) Medicinski pripomočki, ki se 
uporabljajo pri donacijah snovi 
človeškega izvora in njihovi poznejši 
uporabi za zdravljenje, morajo biti skladni 
z zakonodajo Evropske unije s področja 
javnega zdravja, ki zagotavlja minimalne 
standarde kakovosti in varnosti, vključno 
z Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta 2002/98/ES z dne 27. januarja 2003 
o določitvi standardov kakovosti in 
varnosti za zbiranje, preskušanje, 
predelavo, shranjevanje in razdeljevanje 
človeške krvi in komponent krvi ter 
dodatnimi direktivami.

Or. en

Obrazložitev

Medicinski pripomočki za zbiranje, shranjevanje, preskušanje in predelavo krvi, kot so 
pripomočki, ki se uporabljajo za aferezo, morajo biti že zdaj skladni s šestimi dodatnimi 
zakonodajnimi akti EU s področja javnega zdravja. Obstoječa zakonodaja zagotavlja, da 
imajo kri in komponente krvi, ki se pripravijo s pripomočki, določen visok standard, zato že za 
pripomočke same veljajo najvišji standardi varnosti pacientov in najstrožji nadzor.

Predlog spremembe 163
Sirpa Pietikäinen
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 a) Za pripomočke, ki imajo več kot en 
del, ki se vsadi, na primer kolčne proteze, 
bi bilo treba zagotoviti združljivost z deli 
drugih proizvajalcev, da bi se izognili 
menjavi funkcionalnih delov pripomočka 
in s tem nepotrebnim tveganjem in 
neprijetnostim za paciente. Komisija bi 
morala preučiti, ali so potrebni dodatni 
ukrepi za zagotavljanje združljivosti 
enakovrednih delov kolčnih protez 
različnih proizvajalcev, pri čemer bi 
morala upoštevati, da se operacije kolkov 
najpogosteje opravljajo pri starejših 
ljudeh, pri katerih so zdravstvena tveganja 
zaradi operacij višja.

Or. en

Predlog spremembe 164
Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za lažje razumevanje pravnih zahtev 
in da bi tako zadevni gospodarski subjekti 
bolje izpolnjevali regulativne zahteve, je 
primerno jasno določiti splošne obveznosti 
različnih gospodarskih subjektov, vključno 
z uvozniki in distributerji, kakor je 
določeno v novem zakonodajnem okviru za 
trženje proizvodov, ki pa ne bodo posegale 
v posebne zahteve, določene v različnih 
delih te uredbe.

(24) Za lažje razumevanje pravnih zahtev 
in da bi tako zadevni gospodarski subjekti 
bolje izpolnjevali regulativne zahteve, je 
primerno jasno določiti splošne obveznosti 
različnih gospodarskih subjektov, vključno 
z uvozniki in distributerji, kakor je 
določeno v novem zakonodajnem okviru za 
trženje proizvodov, ki pa ne bodo posegale 
v posebne zahteve, določene v različnih 
delih te uredbe. Vzpostaviti je potrebno 
pogoje za lažji dostop malih in srednje 
velikih podjetij s pametno specializacijo 
na ta trg.

Or. sl
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Predlog spremembe 165
Nora Berra
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) Da se prepreči prenos tveganja za 
nastanek škode in tveganja insolventnosti 
proizvajalca na pacienta, poškodovanega 
z medicinskim pripomočkom, ter zagotovi, 
da plačniki krijejo stroške zdravljenja, so 
proizvajalci dolžni skleniti zavarovanje 
odgovornosti z ustreznim minimalnim 
kritjem.

Or. en

Predlog spremembe 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) Da se prepreči prenos tveganja za 
nastanek škode in tveganja insolventnosti 
proizvajalca na pacienta, poškodovanega 
z medicinskim pripomočkom, so 
proizvajalci dolžni skleniti zavarovanje 
odgovornosti z ustreznim kritjem.

Or. en

Predlog spremembe 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) Da bi zagotovili, da bodo 
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poškodovani pacienti prejeli nadomestilo 
za škodo, in preprečili insolventnost 
proizvajalca, bi bilo treba proizvajalce 
obvezati, da sklenejo zavarovanje 
odgovornosti z zadostnim minimalnim 
kritjem.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 168
Pat the Cope Gallagher
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27 a) Kvalificirana oseba mora imeti 
minimalno raven kvalifikacij, kamor 
spadajo tudi zahtevana izobrazba, 
izkušnje in registriran poklicni naziv. 
Primer takšne registracije poklica, zlasti 
za inženirje, bi bil, da kvalificirana oseba 
izpolni nacionalne zahteve za naziv Eur 
Ing, ki je vseevropsko registrirano 
poklicno dokazilo o inženirstvu.

Or. en

Predlog spremembe 169
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Znanstveni odbor za nastajajoča in na 
novo ugotovljena zdravstvena tveganja, ki 

(31) Znanstveni odbor za nastajajoča in na 
novo ugotovljena zdravstvena tveganja, ki 
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je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 
2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o 
vzpostavitvi svetovalne strukture 
znanstvenih odborov in strokovnjakov na 
področju varstva potrošnikov, javnega 
zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 
2004/210/ES, je v znanstvenem mnenju z 
dne 15. aprila 2010 o varnosti obdelanih 
medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo podobno kot Komisija v poročilu 
z dne 27. avgusta 2010 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o obdelavi 
medicinskih pripomočkov v Evropski uniji 
v skladu s členom 12a Direktive 
93/42/EGS pozval k ureditvi postopka 
obdelave pripomočkov za enkratno 
uporabo, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti ter hkrati 
omogoči, da se ta praksa še naprej razvija 
pod jasnimi pogoji. Ker se z obdelavo 
pripomočka za enkratno uporabo spremeni 
njegov predvideni namen, bi bilo treba 
obdelovalca obravnavati kot proizvajalca 
obdelanega pripomočka.

je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 
2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o 
vzpostavitvi svetovalne strukture 
znanstvenih odborov in strokovnjakov na 
področju varstva potrošnikov, javnega 
zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 
2004/210/ES, je v znanstvenem mnenju z 
dne 15. aprila 2010 o varnosti obdelanih 
medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo podobno kot Komisija v poročilu 
z dne 27. avgusta 2010 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o obdelavi 
medicinskih pripomočkov v Evropski uniji 
v skladu s členom 12a Direktive 
93/42/EGS pozval k ureditvi postopka 
obdelave pripomočkov za enkratno 
uporabo, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti ter hkrati 
omogoči, da se ta praksa še naprej razvija 
pod jasnimi pogoji. Ker se z obdelavo 
pripomočka za enkratno uporabo spremeni 
njegov predvideni namen, bi bilo treba 
obdelovalca obravnavati kot proizvajalca 
obdelanega pripomočka. Obdelava 
pripomočkov za enkratno uporabo, 
namenjenih vsaditvi, ali drugih kirurško 
invazivnih pripomočkov za enkratno 
uporabo je prepovedana.

Or. fr

Predlog spremembe 170
Michèle Rivasi
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Znanstveni odbor za nastajajoča in 
na novo ugotovljena zdravstvena tveganja, 
ki je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 
2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o 
vzpostavitvi svetovalne strukture 
znanstvenih odborov in strokovnjakov na 
področju varstva potrošnikov, javnega 
zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 

(31) Zaradi skladnosti s hierarhijo 
ravnanja z odpadki, določeno v Direktivi 
2008/98/ES, bi morali biti vsi pripomočki 
praviloma za večkratno uporabo, 
proizvajalec pa bi moral biti dolžan 
zagotoviti utemeljitev na podlagi 
zadostnih znanstvenih dokazov, povezanih 
z varnostjo pacienta ali drugega 
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2004/210/ES, je v znanstvenem mnenju z 
dne 15. aprila 2010 o varnosti obdelanih 
medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo podobno kot Komisija v poročilu 
z dne 27. avgusta 2010 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o obdelavi 
medicinskih pripomočkov v Evropski uniji 
v skladu s členom 12a Direktive 
93/42/EGS pozval k ureditvi postopka 
obdelave pripomočkov za enkratno 
uporabo, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti ter hkrati 
omogoči, da se ta praksa še naprej razvija 
pod jasnimi pogoji. Ker se z obdelavo 
pripomočka za enkratno uporabo 
spremeni njegov predvideni namen, bi 
bilo treba obdelovalca obravnavati kot 
proizvajalca obdelanega pripomočka.

uporabnika, za odstopanje od tega pravila.

Or. en

Obrazložitev

Enkratna uporaba medicinskih pripomočkov povzroča ogromno količino odpadkov, ki so 
včasih strupeni. Ekološke in denarne stroške, ki jih povzroči ravnanje s temi odpadki, je treba 
dodati stroškom, ki izhajajo iz proizvodnje, dovoljenja za promet in dostopa do pripomočka, 
kar je v nasprotju s trajnostnim zdravstvenim sistemom.

Predlog spremembe 171
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Znanstveni odbor za nastajajoča in na 
novo ugotovljena zdravstvena tveganja, ki 
je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 
2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o 
vzpostavitvi svetovalne strukture 
znanstvenih odborov in strokovnjakov na 
področju varstva potrošnikov, javnega 
zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 
2004/210/ES, je v znanstvenem mnenju z 
dne 15. aprila 2010 o varnosti obdelanih 

(31) Znanstveni odbor za nastajajoča in na 
novo ugotovljena zdravstvena tveganja, ki 
je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 
2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o 
vzpostavitvi svetovalne strukture 
znanstvenih odborov in strokovnjakov na 
področju varstva potrošnikov, javnega 
zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 
2004/210/ES, je v znanstvenem mnenju z 
dne 15. aprila 2010 o varnosti obdelanih 
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medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo podobno kot Komisija v poročilu 
z dne 27. avgusta 2010 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o obdelavi 
medicinskih pripomočkov v Evropski uniji 
v skladu s členom 12a Direktive 
93/42/EGS pozval k ureditvi postopka 
obdelave pripomočkov za enkratno 
uporabo, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti ter hkrati 
omogoči, da se ta praksa še naprej razvija 
pod jasnimi pogoji. Ker se z obdelavo 
pripomočka za enkratno uporabo spremeni 
njegov predvideni namen, bi bilo treba 
obdelovalca obravnavati kot proizvajalca 
obdelanega pripomočka.

medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo podobno kot Komisija v poročilu 
z dne 27. avgusta 2010 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o obdelavi 
medicinskih pripomočkov v Evropski uniji 
v skladu s členom 12a Direktive 
93/42/EGS pozval k ureditvi postopka 
obdelave pripomočkov za enkratno 
uporabo, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti ter hkrati 
omogoči, da se ta praksa še naprej razvija 
pod jasnimi pogoji. Ker se z obdelavo 
pripomočka za enkratno uporabo spremeni 
njegov predvideni namen, bi bilo treba 
obdelovalca obravnavati kot proizvajalca 
obdelanega pripomočka. Medicinski 
pripomočki za enkratno uporabo, za 
katere je vnaprej znano, da predstavljajo 
varnostno tveganje, se ne obdelujejo. 
Pripravi se seznam pripomočkov, ki 
predstavljajo takšno tveganje.

Or. cs

Predlog spremembe 172
Nora Berra
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Znanstveni odbor za nastajajoča in na 
novo ugotovljena zdravstvena tveganja, ki 
je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 
2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o 
vzpostavitvi svetovalne strukture 
znanstvenih odborov in strokovnjakov na 
področju varstva potrošnikov, javnega 
zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 
2004/210/ES, je v znanstvenem mnenju z 
dne 15. aprila 2010 o varnosti obdelanih 
medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo podobno kot Komisija v poročilu 
z dne 27. avgusta 2010 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o obdelavi 
medicinskih pripomočkov v Evropski uniji 

(31) Znanstveni odbor za nastajajoča in na 
novo ugotovljena zdravstvena tveganja, ki 
je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 
2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o 
vzpostavitvi svetovalne strukture 
znanstvenih odborov in strokovnjakov na 
področju varstva potrošnikov, javnega 
zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 
2004/210/ES, je v znanstvenem mnenju z 
dne 15. aprila 2010 o varnosti obdelanih 
medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo podobno kot Komisija v poročilu 
z dne 27. avgusta 2010 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o obdelavi 
medicinskih pripomočkov v Evropski uniji 
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v skladu s členom 12a Direktive 
93/42/EGS pozval k ureditvi postopka 
obdelave pripomočkov za enkratno 
uporabo, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti ter hkrati 
omogoči, da se ta praksa še naprej razvija 
pod jasnimi pogoji. Ker se z obdelavo 
pripomočka za enkratno uporabo spremeni 
njegov predvideni namen, bi bilo treba 
obdelovalca obravnavati kot proizvajalca 
obdelanega pripomočka.

v skladu s členom 12a Direktive 
93/42/EGS pozval k ureditvi postopka 
obdelave pripomočkov za enkratno 
uporabo, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti ter hkrati 
omogoči, da se ta praksa še naprej razvija 
pod jasnimi pogoji. Ker se z obdelavo 
pripomočka za enkratno uporabo spremeni 
njegov predvideni namen, bi bilo treba 
obdelovalca obravnavati kot proizvajalca 
obdelanega pripomočka. Da bo jasnost čim 
večja, bi smeli dovoliti samo obdelavo 
„pripomočkov, namenjenih za enkratno 
uporabo“, ne pa vseh „pripomočkov za 
enkratno uporabo“. Zaradi obdelave bi 
bilo treba v tej uredbi opredeliti izraze 
„pripomoček za večkratno uporabo“, 
„pripomoček, namenjen za enkratno 
uporabo“, in „pripomoček za enkratno 
uporabo“ ter jih razlikovati med seboj.

Or. en

Predlog spremembe 173
Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31 a) Zaradi zelo zapletene narave 
pripomočkov za enkratno uporabo in 
njihovo obdelavo v EU je treba najprej 
preučiti učinek, ki bi ga pomembna 
politična sprememba lahko imela za 
varnost pacientov, kliničnih zdravnikov in 
ostalih udeleženih zainteresiranih strani. 
Zato bi bilo treba najprej pripraviti 
odgovorno in pregledno oceno učinka, ki 
bi upoštevala gospodarske, socialne (tudi 
glede zdravstvenih sistemov) in okoljske 
posledice političnega ukrepanja ali 
neukrepanja. Če se z oceno učinka 
ugotovi izvedljivost, je treba izsledke 
predstaviti v poročilu vsem ustreznim 
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zainteresiranim stranem.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Pacientom, ki imajo vsajen 
pripomoček, bi bilo treba zagotoviti 
bistvene informacije o vsajenem 
pripomočku, ki bi omogočale njegovo 
prepoznavanje in vključevale vsa potrebna 
opozorila ali previdnostne ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti, na primer navedbo o tem, ali 
je pripomoček združljiv z nekaterimi 
diagnostičnimi pripomočki ali s skenerji, ki 
se uporabljajo za varnostne kontrole.

(32) Pacientom, ki imajo vsajen 
pripomoček, bi bilo treba, po možnosti 
vnaprej, zagotoviti bistvene informacije o 
vsajenem pripomočku, ki bi omogočale 
njegovo prepoznavanje in vključevale vsa 
potrebna opozorila ali previdnostne ukrepe, 
ki jih je treba sprejeti, na primer navedbo o 
tem, ali je pripomoček združljiv z 
nekaterimi diagnostičnimi pripomočki ali s 
skenerji, ki se uporabljajo za varnostne 
kontrole.

Or. en

Predlog spremembe 175
Antonyia Parvanova
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Pacientom, ki imajo vsajen 
pripomoček, bi bilo treba zagotoviti 
bistvene informacije o vsajenem 
pripomočku, ki bi omogočale njegovo 
prepoznavanje in vključevale vsa potrebna 
opozorila ali previdnostne ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti, na primer navedbo o tem, ali 
je pripomoček združljiv z nekaterimi 
diagnostičnimi pripomočki ali s skenerji, ki 
se uporabljajo za varnostne kontrole.

(32) Pacientom, ki imajo vsajen 
pripomoček, bi bilo treba zagotoviti 
bistvene informacije o vsajenem 
pripomočku, ki bi omogočale njegovo 
prepoznavanje in vključevale informacije 
o glavnih značilnostih pripomočka, 
morebitne škodljive učinke, opozorilo o 
morebitnih zdravstvenih tveganjih, 
nadaljnje pooperacijske zaščitne ukrepe 
in vsa potrebna opozorila ali previdnostne 
ukrepe, ki jih je treba sprejeti, na primer 
navedbo o tem, ali je pripomoček združljiv 
z nekaterimi diagnostičnimi pripomočki ali 
s skenerji, ki se uporabljajo za varnostne 
kontrole.

Or. en

Predlog spremembe 176
Peter Liese
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Medicinski pripomočki bi morali biti 
praviloma opremljeni z oznako CE, ki 
označuje njihovo skladnost s to uredbo in 
jim omogoča prosti pretok po Uniji in 
dajanje v uporabo v skladu s predvidenim 
namenom. Države članice ne bi smele 
ovirati njihovega dajanja na trg ali v 
uporabo zaradi razlogov, ki so povezani z 
zahtevami iz te uredbe.

(33) Medicinski pripomočki bi morali biti 
praviloma opremljeni z oznako CE, ki 
označuje njihovo skladnost s to uredbo in 
jim omogoča prosti pretok po Uniji in 
dajanje v uporabo v skladu s predvidenim 
namenom. Države članice ne bi smele 
ovirati njihovega dajanja na trg ali v 
uporabo zaradi razlogov, ki so povezani z 
zahtevami iz te uredbe. Vendar bi morale 
države članice imeti možnost, da se 
odločijo o omejitvi uporabe določene vrste 
medicinskih pripomočkov v zvezi z vidiki, 
ki niso zajeti v to uredbo.

Or. en
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Predlog spremembe 177
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(34) Sledljivost medicinskih pripomočkov 
na podlagi sistema enotne identifikacije 
pripomočka, ki temelji na mednarodnih 
smernicah, bi morala zaradi izboljšanega 
poročanja o zapletih, usmerjenih 
varnostnih popravljalnih ukrepov in 
boljšega nadzora s strani pristojnih organov 
bistveno povečati njihovo varnost po 
dajanju na trg. Prispevati bi morala tudi k 
zmanjšanju zdravstvenih napak ter boju 
proti ponarejenim pripomočkom. Uporaba 
tega sistema bi morala izboljšati tudi 
nakupno politiko in sistem upravljanja 
zalog bolnišnic ter biti v skladu z 
določbami o varnosti, kot so opredeljene v 
Direktivi 2011/62/EU.

Or. fr

Predlog spremembe 178
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

tega sistema bi morala izboljšati tudi 
nakupno politiko in sistem upravljanja 
zalog bolnišnic in farmacevtov ter biti v 
skladu z drugimi obstoječimi sistemi 
ugotavljanja avtentičnosti v teh okoljih.

Or. fr

Obrazložitev

Elektronski sistem ugotavljanja avtentičnosti zdravil bi moral biti vzpostavljen po sprejetju 
direktive o ponarejenih zdravilih. Sistemi za medicinske pripomočke n zdravila morajo biti 
usklajeni, da bi se izognili znatnim bremenom za posrednike v dobavni verigi, ki delajo s 
obema vrstama izdelkov.

Predlog spremembe 179
Peter Liese
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(34) Sledljivost medicinskih pripomočkov 
na podlagi sistema enotne identifikacije 
pripomočka, ki temelji na mednarodnih 
smernicah, bi morala zaradi izboljšanega 
poročanja o zapletih, usmerjenih 
varnostnih popravljalnih ukrepov in 
boljšega nadzora s strani pristojnih organov 
bistveno povečati njihovo varnost po 
dajanju na trg. Prispevati bi morala tudi k 
zmanjšanju zdravstvenih napak ter boju 
proti ponarejenim pripomočkom. Uporaba 
tega sistema bi morala izboljšati tudi 
nakupno politiko in sistem upravljanja 
zalog bolnišnic, trgovcev na debelo in 
farmacevtov ter biti skladna z drugimi 
sistemi preverjanja, ki so že vzpostavljeni 
v teh okoljih.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(35) Preglednost, skupaj z jasnejšimi in
nepromocijskimi informacijami, je
bistvenega pomena, da lahko pacienti in 
zdravstveni delavci sprejmejo ozaveščene 
odločitve, zagotavljajo trdno podlago za 
sprejemanje regulativnih odločitev in 
krepijo zaupanje v regulativni sistem.

Or. en

Predlog spremembe 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(35) Preglednost in informacije, ki so
razumljive, zanesljive, objektivne, lahko 
dostopne in nepromocijske, so bistvenega 
pomena, da lahko pacienti in zdravstveni 
delavci sprejmejo ozaveščene odločitve, 
zagotavljajo trdno podlago za sprejemanje 
regulativnih odločitev in krepijo zaupanje v 
regulativni sistem.

Or. en

Predlog spremembe 182
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Informacije o pripomočkih na trgu, 
zadevnih gospodarskih subjektih in 

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

ustrezno obveščena o pripomočkih na trgu 
Unije. Nujne so ustrezne ravni dostopa za 
javnost in zdravstvene delavce do tistih 
delov elektronskih sistemov te banke 
podatkov, ki zagotavljajo ključne 
informacije o medicinskih pripomočkih, 
ki lahko predstavljajo tveganje za javno 
zdravje in varnost. V skladu z Uredbo 
(ES) št. 1049/2001 bi bilo treba zagotoviti 
dostop do informacij na zahtevo. 
Elektronski sistem za klinične raziskave bi 
moral služiti kot orodje za sodelovanje 
med državami članicami in sponzorjem 
omogočati, da prostovoljno vložijo enotno 
vlogo za več držav članic in da v tem 
primeru poročajo o resnih neželenih 
dogodkih. Elektronski sistem za vigilanco 
bi moral omogočati proizvajalcem, da 
poročajo o resnih zapletih in drugih 
dogodkih, o katerih je treba poročati, in bi 
moral podpirati usklajevanje ocene teh 
dogodkov s strani pristojnih nacionalnih 
organov. Elektronski sistem za nadzor trga 
bi moral biti sredstvo za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi.

Or. en

Obrazložitev

To je skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 
2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

Predlog spremembe 184
Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sl

Predlog spremembe 185
Antonyia Parvanova
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(39) Za medicinske pripomočke z najvišjo 
stopnjo tveganja bi morali proizvajalci
pripraviti poročilo o vidikih varnosti in 
učinkovitosti pripomočka ter rezultatih 
kliničnega ocenjevanja. Povzetek poročila 
o varnosti in učinkovitosti bi moral biti na 
voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(39) Za medicinske pripomočke z najvišjo 
stopnjo tveganja bi morali proizvajalci
nacionalnemu organu ali Agenciji, kar je 
ustrezno, ki je vključen(-a) v postopek za 
izdajo dovoljenja za promet, zagotoviti 
popolno poročilo o varnosti in klinični 
učinkovitosti danega pripomočka. 
Popolno poročilo in njegov povzetek bi
morala biti na voljo javnosti prek banke 
podatkov Eudamed.

Or. en
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Predlog spremembe 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Za invazivne pripomočke z 
diagnostično in merilno funkcijo morajo 
države članice sprejeti vse potrebne 
ukrepe za preprečitev tveganja infekcije in 
mikrobne okužbe med pacienti. V ta 
namen bi morale države članice odstraniti 
znana ali predvidljiva tveganja, ki 
ogrožajo varnost pacientov, zlasti z 
opredelitvijo najvarnejših ravni in 
protokolov za dezinfekcijo, in zagotoviti 
njihovo uspešno uveljavitev med 
uporabniki in zdravstvenimi ustanovami. 
V skladu z določbami člena 74 te uredbe 
Komisija zagotovi ustreznost teh 
preventivnih ukrepov za varstvo zdravja.

Or. xm

Obrazložitev

Nedavne klinične raziskave kažejo na pomembno tveganje, da se patogeni prenašalci bolezni 
z značilnostmi SPB (papilomavirus, herpes, hepatitis itd.) prenašajo s pacienta na pacienta. 
Razlike med prakso in protokoli za varnost pacientov za te pripomočke so pripeljale do okužb 
pacientov in včasih tudi njihove smrti.

Predlog spremembe 188
Nora Berra
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Organe bi bilo treba dovolj zgodaj 
obvestiti o medicinskih pripomočkih z 
najvišjo stopnjo tveganja, za katere je 
potreben postopek ugotavljanja skladnosti, 
in jim iz znanstveno utemeljenih razlogov
omogočiti, da pregledajo predhodne ocene 

(42) Pristojne organe bi bilo treba dovolj 
zgodaj obvestiti o inovativnih medicinskih 
pripomočkih z najvišjo stopnjo tveganja, za 
katere je potreben postopek ugotavljanja 
skladnosti, in jim v primeru, da ne 
obstajajo skupne tehnične specifikacije ali 
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priglašenih organov, zlasti glede novih 
pripomočkov, pripomočkov, pri katerih se 
uporablja nova tehnologija, pripomočkov, 
ki spadajo v kategorijo pripomočkov z 
višjim številom resnih zapletov, ali 
pripomočkov, za katere so bile kljub veliki 
stopnji podobnosti ugotovljene bistvene 
razlike v ocenah skladnosti med različnimi 
priglašenimi organi. Postopek, predviden s 
to uredbo, proizvajalcem ne preprečuje, da 
bi pristojni organ pred vložitvijo vloge 
prostovoljno obvestili o svojem namenu, 
da bodo vložili vlogo za ugotavljanje 
skladnosti medicinskega pripomočka z 
najvišjo stopnjo tveganja.

smernice za izvedbo kliničnega 
ocenjevanja, omogočiti, da ocenijo 
klinične podatke in opravijo znanstveno 
oceno, zlasti glede novih pripomočkov, 
pripomočkov, pri katerih se uporablja nova 
tehnologija, pripomočkov, ki spadajo v 
kategorijo pripomočkov z višjim številom 
resnih zapletov, ali pripomočkov, za katere 
so bile kljub veliki stopnji podobnosti 
ugotovljene bistvene razlike v ocenah 
skladnosti med različnimi priglašenimi 
organi. Postopek, predviden s to uredbo, 
proizvajalcem ne preprečuje, da bi pristojni 
organ pred vložitvijo vloge prostovoljno 
obvestili o svojem namenu, da bodo vložili 
vlogo za ugotavljanje skladnosti 
medicinskega pripomočka z najvišjo 
stopnjo tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

obvestili o svojem namenu, da bodo vložili
vlogo za ugotavljanje skladnosti 
medicinskega pripomočka z najvišjo 
stopnjo tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 190
Nora Berra
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Proizvajalcem pripomočkov z 
najvišjo stopnjo tveganja, za katere je 
potrebna znanstvena ocena, bi bilo treba 
ponuditi svetovanje za ustrezno oceno 
skladnosti pripomočka, zlasti glede 
kliničnih podatkov, potrebnih za klinično 
oceno. Znanstveno svetovanje bi lahko 
zagotavljal Znanstveni svetovalni odbor 
ali referenčni laboratorij EU, objavilo pa 
bi se v javni podatkovni zbirki.

Or. en

Predlog spremembe 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Postopek ugotavljanja skladnosti se 
ne bi smel uporabljati za vse vrste 
pripomočkov. Uvesti bi bilo treba hiter 
centraliziran postopek pridobitve 
dovoljenja za promet za:
- pripomočke za vsaditev in aktivne 
terapevtske pripomočke, ki so namenjeni 
uporabi v neposrednem stiku s srcem, 
centralnim krvožilnim sistemom, 
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centralnim živčnim sistemom;
- pripomočke za vsaditev na območju 
hrbtenice in kolka, kolena ali ramenskega 
sklepa, razen orodij in dodatkov za 
osteosintezo;
- pripomočkov za vsaditev in invazivnih 
pripomočkov za estetske namene.
Uvesti bi bilo treba hiter centraliziran 
postopek pridobitve dovoljenja za promet 
za vse ostale pripomočke razreda IIb in 
razreda III.

Or. xm

Obrazložitev

Za uspešen vstop na ameriški trg se pogosto zahteva regulatorni in tržni uspeh v EU. 
Trenutno veljavni postopek ugotavljanja skladnosti spodbuja ameriški urad za hrano in 
zdravila, naj uporablja trg EU kot množično klinično raziskavo in državljane EU kot 
poskusne zajčke, ne da bi morala za to kaj plačati. V primeru neugodnih pripetljajev to za 
delavce in zdravstvene zavarovalnice v EU pomeni konkurenčno oviro, kar posledično znižuje 
svetovno produktivnost in konkurenčnost EU.

Predlog spremembe 192
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Zaradi nizke stopnja tveganja, 
povezane s pripomočki iz razreda I, bi 
moral biti postopek ugotavljanja skladnosti 
teh pripomočkov praviloma v izključni 
pristojnosti proizvajalcev. Za medicinske 
pripomočke iz razredov IIa, IIb in III bi 
morala biti obvezna ustrezna raven 
vključenosti priglašenega organa, pri čemer 
bi se morala za pripomočke iz razreda III 
pred dajanjem na trg zahtevati izrecna 
predhodna odobritev njihove zasnove in 
izdelave.

(44) Zaradi nizke stopnja tveganja, 
povezane s pripomočki iz razreda I, bi 
moral biti postopek ugotavljanja skladnosti 
teh pripomočkov praviloma v izključni 
pristojnosti proizvajalcev. Za medicinske 
pripomočke iz razredov IIa, IIb in III bi 
morala biti obvezna ustrezna raven 
vključenosti priglašenega organa, pri čemer 
bi se morala za pripomočke iz razreda III 
pred dajanjem na trg zahtevati izrecna 
predhodna odobritev njihove zasnove in 
izdelave. Ko se razvrstitve izdelkov 
zaostrijo, je treba dovoliti ustrezno 
prehodno obdobje. Zahteve po 
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nepotrebnem dodatnem preskušanju bi 
bilo treba zmanjšati zlasti v primeru 
pripomočkov, ki so na trgu že več 
desetletij ter so zanesljivi in 
neproblematični. Ta sredstva bi bilo 
primerneje nameniti za inovacije.

Or. fi

Predlog spremembe 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Zaradi nizke stopnja tveganja, 
povezane s pripomočki iz razreda I, bi 
moral biti postopek ugotavljanja skladnosti 
teh pripomočkov praviloma v izključni 
pristojnosti proizvajalcev. Za medicinske 
pripomočke iz razredov IIa, IIb in III bi 
morala biti obvezna ustrezna raven 
vključenosti priglašenega organa, pri čemer 
bi se morala za pripomočke iz razreda III 
pred dajanjem na trg zahtevati izrecna 
predhodna odobritev njihove zasnove in 
izdelave.

(44) Zaradi nizke stopnja tveganja, 
povezane s pripomočki iz razreda I, bi 
moral biti postopek ugotavljanja skladnosti 
teh pripomočkov praviloma v izključni 
pristojnosti proizvajalcev. Za medicinske 
pripomočke iz razredov IIa, IIb in III mora
biti obvezna ustrezna raven vključenosti 
priglašenega organa, pri čemer bi se morala 
za pripomočke iz razreda III pred dajanjem 
na trg zahtevati izrecna predhodna 
odobritev njihove zasnove in izdelave.

Or. en

Predlog spremembe 194
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Zaradi nizke stopnja tveganja, 
povezane s pripomočki iz razreda I, bi 
moral biti postopek ugotavljanja skladnosti 
teh pripomočkov praviloma v izključni 
pristojnosti proizvajalcev. Za medicinske 

(44) Zaradi nizke stopnja tveganja, 
povezane s pripomočki iz razreda I, bi 
moral biti postopek ugotavljanja skladnosti 
teh pripomočkov praviloma v izključni 
pristojnosti proizvajalcev. Za medicinske 
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pripomočke iz razredov IIa, IIb in III bi 
morala biti obvezna ustrezna raven
vključenosti priglašenega organa, pri 
čemer bi se morala za pripomočke iz 
razreda III pred dajanjem na trg zahtevati 
izrecna predhodna odobritev njihove 
zasnove in izdelave.

pripomočke iz razredov IIa, IIb in III bi 
moral biti obvezen strog nadzor s strani 
priglašenega organa, pri čemer bi se morala 
za pripomočke iz razreda III pred dajanjem 
na trg zahtevati izrecna predhodna 
odobritev njihove zasnove in izdelave.

Or. fr

Predlog spremembe 195
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Postopke ugotavljanja skladnosti bi 
bilo treba poenostaviti in skrajšati, zahteve 
za priglašene organe glede izvajanja 
njihovih ocen pa bi bilo treba jasno 
opredeliti, da se zagotovijo enaki pogoji.

(45) Postopke ugotavljanja skladnosti bi 
bilo treba okrepiti in skrajšati, zahteve za 
priglašene organe glede izvajanja njihovih 
ocen pa bi bilo treba jasno opredeliti, da se 
zagotovijo enaki pogoji.

Or. fr

Predlog spremembe 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Da bi zagotovili splošno tržno 
varnost, ima vsaka fizična ali pravna 
oseba pravico, da v dobri veri objavi ali 
razširi informacije o dejstvu, nekaterih 
podatkih ali ukrepu takoj, ko 
pomanjkanje znanja o temu dejstvu, 
podatkih ali ukrepu predstavlja grožnjo 
zdravju ali okolju.

Or. xm
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Obrazložitev

Uvodna izjava je namenjena zaščiti prijaviteljev nepravilnosti.

Predlog spremembe 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Pravila o izvedbi kliničnih raziskav bi 
morala biti v skladu z glavnimi 
mednarodnimi smernicami na tem 
področju, kot je mednarodni standard 
ISO 14155:2011 o dobri klinični praksi pri 
kliničnih raziskavah medicinskih 
pripomočkov na ljudeh in zadnja različica
(2008) Helsinške deklaracije Svetovnega 
zdravniškega združenja o etičnih načelih za 
zdravstvene raziskave, ki vključujejo ljudi, 
za zagotovitev, da so klinične raziskave, ki 
se opravijo v Evropski uniji, sprejete 
drugje in da so lahko klinične raziskave, ki 
se opravijo zunaj Unije v skladu z 
mednarodnimi smernicami, sprejete za 
namene te uredbe.

(47) Pravila o izvedbi kliničnih raziskav bi 
morala biti v skladu z glavnimi 
mednarodnimi smernicami na tem 
področju, kot je mednarodni standard 
ISO 14155:2011 (ali novejše verzije tega 
standarda) o dobri klinični praksi pri 
kliničnih raziskavah medicinskih 
pripomočkov na ljudeh in zadnja različica 
Helsinške deklaracije Svetovnega 
zdravniškega združenja o etičnih načelih za 
zdravstvene raziskave, ki vključujejo ljudi, 
za zagotovitev, da so klinične raziskave, ki 
se opravijo v Evropski uniji, sprejete 
drugje in da so lahko klinične raziskave, ki 
se opravijo zunaj Unije v skladu z 
mednarodnimi smernicami, sprejete za 
namene te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner
Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Na ravni Unije bi bilo treba 
vzpostaviti elektronski sistem za 
zagotovitev, da je vsaka klinična raziskava 
registrirana v javno dostopni podatkovni 
zbirki. Za zaščito pravice do varstva 
osebnih podatkov, ki je priznana v členu 8 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, se v elektronskem sistemu ne bi 

(48) Na ravni Unije bi bilo treba 
vzpostaviti elektronski sistem za 
zagotovitev, da je vsaka klinična raziskava 
registrirana v javno dostopni podatkovni 
zbirki. Za zaščito pravice do varstva 
osebnih podatkov, ki je priznana v členu 8 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, se v elektronskem sistemu ne bi 
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smeli evidentirati nobeni osebni podatki 
udeležencev v klinični raziskavi. Za 
zagotovitev sinergij s kliničnimi 
preskušanji zdravil bi moral biti elektronski 
sistem za klinične raziskave medicinskih 
pripomočkov združljiv s podatkovno 
zbirko EU, ki bo vzpostavljena za klinična 
preskušanja zdravil za uporabo v humani 
medicini.

smeli evidentirati nobeni osebni podatki 
udeležencev v klinični raziskavi. Za 
zagotovitev sinergij s kliničnimi 
preskušanji zdravil bi moral biti elektronski 
sistem za klinične raziskave medicinskih 
pripomočkov združljiv s podatkovno 
zbirko EU, ki bo vzpostavljena za klinična 
preskušanja zdravil za uporabo v humani 
medicini, in podatkovno zbirko agencije 
Združenih držav Amerike FDA 
www.clinicaltrials.gov.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere klinične raziskave se izvajajo z istim pripomočkom in/ali po enakem protokolu za 
klinične raziskave v ZDA in EU. Preglednost za paciente, ki so vključeni v klinične raziskave, 
in javne organe bi se lahko povečala, če bi bile informacije na voljo v obeh podatkovnih 
zbirkah.

Predlog spremembe 199
Peter Liese
Predlog uredbe
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48 a) Klinične raziskave in druge študije 
s kliničnimi ocenami, ki vključujejo 
tveganje za udeležence študij, bi bilo treba 
dovoliti le po oceni in odobritvi odbora za 
etiko.

Or. en

Predlog spremembe 200
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Sponzorji bi morali poročati o (50) Sponzorji bi morali poročati o 
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nekaterih neželenih dogodkih, ki se 
pojavijo med izvajanjem kliničnih raziskav 
v zadevnih državah članicah, ki bi morale
imeti možnost, da ustavijo ali odložijo 
raziskave, če menijo, da je to potrebno za 
zagotavljanje visoke zaščite udeležencev, 
vključenih v klinično raziskavo. Take 
informacije bi bilo treba sporočiti drugim 
državam članicam.

neželenih dogodkih, ki se pojavijo med 
izvajanjem kliničnih raziskav v zadevnih 
državah članicah, ki morajo imeti možnost, 
da ustavijo ali odložijo raziskave, če 
menijo, da je to potrebno za zagotavljanje 
visoke zaščite udeležencev, vključenih v 
klinično raziskavo. Take informacije je
treba sporočiti drugim državam članicam, 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke in Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Sponzorji bi morali poročati o 
nekaterih neželenih dogodkih, ki se 
pojavijo med izvajanjem kliničnih raziskav 
v zadevnih državah članicah, ki bi morale 
imeti možnost, da ustavijo ali odložijo 
raziskave, če menijo, da je to potrebno za 
zagotavljanje visoke zaščite udeležencev, 
vključenih v klinično raziskavo. Take 
informacije bi bilo treba sporočiti drugim 
državam članicam.

(50) Sponzorji bi morali poročati o 
nekaterih neželenih dogodkih, vključno z 
resnimi neželenimi učinki pripomočka, 
učinki pripomočka in pomanjkljivostmi 
pripomočka, ki se pojavijo med izvajanjem 
kliničnih raziskav v zadevnih državah 
članicah, ki bi morale imeti možnost, da 
ustavijo ali odložijo raziskave, če menijo, 
da je to potrebno za zagotavljanje visoke 
zaščite udeležencev, vključenih v klinično 
raziskavo. Take informacije bi bilo treba 
sporočiti drugim državam članicam.

Or. en

Obrazložitev

Ta navedba bi besedilo uskladila s standardom ISO 14155:2011 o kliničnih raziskavah 
medicinskih pripomočkov za ljudi - dobre klinične prakse.

Predlog spremembe 202
Peter Liese
Predlog uredbe
Uvodna izjava 51 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51 a) Klinične raziskave, ki vključujejo 
tveganje za udeležence študij, bi bilo treba 
dovoliti le po oceni in odobritvi odbora za
etiko.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z razpravo o uredbi o kliničnem preskušanju poročevalec meni, da bi bilo treba vlogo 
odbora za etiko okrepiti.

Predlog spremembe 203
Peter Liese
Predlog uredbe
Uvodna izjava 51 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51 b) Vzpostaviti bi bilo treba stroga 
pravila za osebe, ki niso zmožne dati 
prostovoljne privolitve po poučitvi, kot so 
otroci in osebe, ki niso sposobne odločati 
o sebi, in sicer na isti ravni kot v Direktivi 
2001/20/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic v zvezi z izvajanjem 
dobre klinične prakse pri kliničnem 
preskušanju zdravil za ljudi1.
¹UL L 121, 1.5.2001, str. 34.

Or. en

Obrazložitev

V primerjavi s predlogom o kliničnem preskušanju zdravil so določbe o kliničnih raziskavah 
zelo šibke in nenatančne. Klinične raziskave lahko vključujejo znatno tveganje za pacienta, na 
primer če se vzorec vzame z lumbalno punkcijo. Zato je treba določbe podrobneje opredeliti. 
Predlog si prizadeva ohraniti vsaj standard varstva, ki je za klinično preskušanje zdravil od 
leta 2001 zagotovljen na podlagi Direktive 2001/20/ES.
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Predlog spremembe 204
Rebecca Taylor
Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Postopki vigilance iz poglavja VII bodo pravilno delovali le, če bodo imeli zdravstveni delavci 
občutek, da lahko prijavijo zaplete brez strahu pred kaznovanjem. V nekaterih okoliščinah bi 
bila potrebna zaščita anonimnih prijaviteljev, da bi zagotovili popolno in odkrito poročanje o 
zapletu.

Predlog spremembe 205
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(53) Zdravstveni delavci in pacienti morajo
imeti možnost, da sporočajo sume na resne 
zaplete na nacionalni ravni v harmonizirani 
obliki. Pristojni nacionalni organi morajo
proizvajalce, po potrebi pa tudi njihove 
hčerinske družbe in podizvajalce, in druge 
pristojne nacionalne organe, druge države 
članice, Koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke in Komisijo
obvestiti, ko potrdijo pojav resnega zapleta, 
da se zmanjša verjetnost ponovitve takih 
zapletov.
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Or. en

Predlog spremembe 206
Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Oceno sporočenih resnih zapletov in 
varnostnih popravljalnih ukrepov bi bilo 
treba izvesti na nacionalni ravni, vendar bi 
bilo treba v primeru pojava podobnih 
zapletov ali sprejetja varnostnih 
popravljalnih ukrepov v več kot eni državi 
članici zagotoviti usklajevanje, da se 
omogoči skupna uporaba virov in zagotovi 
doslednost pri popravljalnih ukrepih.

(54) Oceno sporočenih resnih zapletov in 
varnostnih popravljalnih ukrepov bi bilo 
treba izvesti na nacionalni ravni, vendar bi 
bilo treba v primeru pojava podobnih 
zapletov ali sprejetja varnostnih 
popravljalnih ukrepov v več kot eni državi 
članici zagotoviti usklajevanje, da se 
omogoči skupna uporaba virov in zagotovi 
doslednost pri popravljalnih ukrepih in 
zagotoviti preglednost postopkov.

Or. sl

Predlog spremembe 207
Nora Berra
Predlog uredbe
Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54 a) Proizvajalci bi morali redno 
poročati o medicinskih pripomočkih, 
razvrščenih v razred III, kar zadeva 
podatke, ki vplivajo na razmerje med 
tveganjem in koristmi ter izpostavljenost 
prebivalstva, da bo mogoče oceniti, ali je 
morda potrebno ukrepanje v zvezi z 
zadevnim pripomočkom.

Or. en
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Predlog spremembe 208
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Poročanje o resnih neželenih dogodkih 
med kliničnimi raziskavami in poročanje o 
resnih zapletih, do katerih pride po dajanju 
medicinskega pripomočka na trg, bi bilo 
treba jasno ločiti, da bi se izognili 
dvojnemu poročanju.

(55) Poročanje o resnih neželenih dogodkih 
med kliničnimi raziskavami in poročanje o 
resnih zapletih, do katerih pride po dajanju 
medicinskega pripomočka na trg, bi bilo 
treba jasno ločiti.

Or. en

Predlog spremembe 209
Nora Berra
Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Pravila o nadzoru trga bi bilo treba 
vključiti v to uredbo za krepitev pravic in 
obveznosti pristojnih nacionalnih organov, 
za zagotovitev učinkovitega usklajevanja 
njihovih dejavnosti nadzora trga in za 
razjasnitev veljavnih postopkov.

(56) Pravila o nadzoru trga bi bilo treba 
vključiti v to uredbo za krepitev pravic in 
obveznosti pristojnih nacionalnih organov, 
za zagotovitev učinkovitega usklajevanja 
njihovih dejavnosti nadzora trga in za 
razjasnitev veljavnih postopkov. Komisija 
bi morala jasno opredeliti, kako je treba te 
inšpekcijske preglede opravljati, da se 
zagotovi popolno in usklajeno izvajanje v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 210
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57a) Države članice se poziva, naj 
določijo in izvršujejo resne kazni v odnosu 
do proizvajalcev, ki se v povezavi z 
medicinskimi pripomočki poslužujejo 
goljufij in prevar. Te kazni bi morale biti 
vsaj tako visoke, kot so prihodki, 
ustvarjeni z goljufijo ali prevaro. Kazni 
lahko vključujejo odvzem prostosti.

Or. da

Predlog spremembe 211
Nora Berra
Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(59) Ustanoviti bi bilo treba strokovni 
odbor, tj. Koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke, sestavljeno iz 
članov, ki jih imenujejo države članice na 
podlagi njihove vloge in izkušenj na 
področju medicinskih pripomočkov ter in 
vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov, ki bo izpolnjevala naloge iz 
te uredbe in Uredbe (EU) […/…] o in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkih, 
svetovala Komisiji ter pomagala Komisiji 
in državam članicam pri zagotavljanju 
usklajenega izvajanja te uredbe. Strokovni 
odbor bi moral imeti podporo 
Znanstvenega svetovalnega odbora, 
sestavljenega iz skupin strokovnjakov za 
posamezne veje medicine, da bo mogoče 
izvajati ocene pripomočkov z najvišjo 
stopnjo tveganja ter oblikovati smernice in 
skupne tehnične specifikacije za klinično 
ocenjevanje.

Or. en
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Predlog spremembe 212
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59a) Treba bi bilo vzpostaviti Evropsko 
svetovalno skupino za medicinske 
pripomočke (MDAG), ki bi jo sestavljali 
predstavniki združenj bolnikov, kliničnih 
zdravnikov, medicinskih sester, 
negovalcev in vodij zdravstvenih ustanov, 
proizvajalcev ustreznih medicinskih 
pripomočkov in drugih ustreznih forumov 
in ki bi ji predsedoval predstavnik 
Komisije, njena naloga pa bi bilo 
svetovanje Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke v zvezi s 
tehničnimi, znanstvenimi, socialnimi in 
ekonomskimi vidiki dajanja na trg in 
razpoložljivosti medicinske tehnologije in 
z njo povezanih storitev v Uniji, ki ji jih 
nalaga ta uredba.

Or. en

Predlog spremembe 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Komisija bi morala koordinacijskemu 
nacionalnemu organ zagotoviti znanstveno, 
tehnično in ustrezno logistično podporo ter 
zagotoviti, da se regulativni sistem za 
medicinske pripomočke učinkovito izvaja 
na ravni Unije na podlagi trdnih 
znanstvenih dokazov.

(61) Komisija bi morala koordinacijskemu 
nacionalnemu organ zagotoviti znanstveno, 
tehnično in ustrezno logistično podporo ter 
zagotoviti, da se regulativni sistem za 
medicinske pripomočke učinkovito in 
enotno izvaja na ravni Unije na podlagi 
trdnih znanstvenih dokazov.

Or. en
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Predlog spremembe 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki jih priznava zlasti 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, med njimi še posebej človekovo 
dostojanstvo, pravico do osebne 
celovitosti, varstvo osebnih podatkov, 
svobodo umetnosti in znanosti, svobodo 
poslovanja in lastninsko pravico. Države 
članice bi morale to uredbo uporabljati v 
skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(63) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki jih priznava zlasti 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, med njimi še posebej človekovo 
dostojanstvo, pravico do osebne 
celovitosti, načelo prostovoljne privolitve 
po poučitvi, varstvo osebnih podatkov, 
svobodo umetnosti in znanosti, svobodo 
poslovanja in lastninsko pravico, pa tudi 
Konvencijo o človekovih pravicah. Države 
članice bi morale to uredbo uporabljati v 
skladu z navedenimi pravicami in načeli.

Or. en

Predlog spremembe 215
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o prilagoditvi 
tehničnemu napredku splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti, elementov, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, zahtev za minimalne 
informacije v izjavi EU o skladnosti in 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o prilagoditvi 
tehničnemu napredku splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti, elementov, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, zahtev za minimalne 
informacije v izjavi EU o skladnosti in 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
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osnovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
priglašeni organi, pravil za razvrstitev, 
postopkov ugotavljanja skladnosti in 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti za 
odobritev kliničnih raziskav, o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo medicinskih pripomočkov in 
nekaterih gospodarskih subjektov, o višini 
in strukturi taks za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov, o 
informacijah o kliničnih raziskavah, ki jih 
je treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

osnovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
priglašeni organi, pravil za razvrstitev, 
postopkov ugotavljanja skladnosti in 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti za 
odobritev kliničnih raziskav, o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo medicinskih pripomočkov in 
nekaterih gospodarskih subjektov, o višini 
in strukturi taks za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov, o 
informacijah o kliničnih raziskavah, ki jih 
je treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Vloga 
referenčnih laboratorijev bi morala biti 
osredotočena na dejavnosti po dajanju na 
trg, da bi bilo njihovo delo tudi dobra 
podpora za delo javnih organov. Kar 
zadeva položaj referenčnih laboratorijev, 
bi moral biti poudarek na neodvisnosti in 
jasni opredelitvi dolžnosti. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Or. fi

Predlog spremembe 216
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 
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pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o prilagoditvi 
tehničnemu napredku splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti, elementov, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, zahtev za minimalne 
informacije v izjavi EU o skladnosti in 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi,
osnovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
priglašeni organi, pravil za razvrstitev, 
postopkov ugotavljanja skladnosti in 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti za 
odobritev kliničnih raziskav, o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo medicinskih pripomočkov in 
nekaterih gospodarskih subjektov, o višini 
in strukturi taks za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov, o 
informacijah o kliničnih raziskavah, ki jih 
je treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o prilagoditvi 
tehničnemu napredku splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti, elementov, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, zahtev za minimalne 
informacije v izjavi EU o skladnosti in 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
zahtev, ki jih morajo izpolnjevati priglašeni 
organi, pravil za razvrstitev, postopkov 
ugotavljanja skladnosti in dokumentacije, 
ki jo je treba predložiti za odobritev 
kliničnih raziskav, o vzpostavitvi sistema 
enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo medicinskih pripomočkov in 
nekaterih gospodarskih subjektov, o višini 
in strukturi taks za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov, o 
informacijah o kliničnih raziskavah, ki jih 
je treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Or. de

Obrazložitev

Da se določijo enotne zahteve za priglašene organe v vseh državah članicah ter se zagotovijo 
pošteni in enaki pogoji, bi bilo treba navesti zahteve namesto osnovnih zahtev. To je tudi 
skladno s terminologijo iz Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki se 
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nanaša na priglašene organe.

Predlog spremembe 217
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o prilagoditvi 
tehničnemu napredku splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti, elementov, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, zahtev za minimalne 
informacije v izjavi EU o skladnosti in 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
osnovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
priglašeni organi, pravil za razvrstitev, 
postopkov ugotavljanja skladnosti in 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti za 
odobritev kliničnih raziskav, o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo medicinskih pripomočkov in 
nekaterih gospodarskih subjektov, o višini 
in strukturi taks za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov, o 
informacijah o kliničnih raziskavah, ki jih 
je treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o pravilih za razvrstitev 
in dokumentaciji, ki jo je treba predložiti 
za odobritev kliničnih raziskav; o 
vzpostavitvi sistema enotne identifikacije 
pripomočka, o informacijah, ki jih je treba 
predložiti za registracijo medicinskih 
pripomočkov in nekaterih gospodarskih 
subjektov, o višini in strukturi taks za 
imenovanje in spremljanje priglašenih 
organov, o informacijah o kliničnih 
raziskavah, ki jih je treba dati na voljo 
javnosti, o sprejetju preventivnih ukrepov 
za varovanje zdravja na ravni EU, o 
merilih za izbiro referenčnih laboratorijev 
Evropske unije in njihovih nalogah ter 
višini in strukturi taks za pripravo njihovih 
mnenj. Bistveni elementi te uredbe, kot so 
splošne zahteve glede varnosti in 
učinkovitosti, elementi, vključeni v 
tehnično dokumentacijo, in minimalna 
vsebina izjave EU o skladnosti, se lahko 
spreminjajo le z rednim zakonodajnim 
postopkom. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med svojim pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi z ustreznimi 
strokovnjaki. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
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tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

zagotoviti, da so relevantni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

Or. cs

Predlog spremembe 218
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o prilagoditvi 
tehničnemu napredku splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti, elementov, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, zahtev za minimalne 
informacije v izjavi EU o skladnosti in 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
osnovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
priglašeni organi, pravil za razvrstitev, 
postopkov ugotavljanja skladnosti in 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti za 
odobritev kliničnih raziskav, o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo medicinskih pripomočkov in 
nekaterih gospodarskih subjektov, o višini 
in strukturi taks za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov, o 
informacijah o kliničnih raziskavah, ki jih 
je treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o prilagoditvi 
tehničnemu napredku splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti, elementov, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, zahtev za minimalne 
informacije v izjavi EU o skladnosti in 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
osnovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
priglašeni organi, pravil za razvrstitev, 
postopkov ugotavljanja skladnosti in 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti za 
odobritev kliničnih raziskav, o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo medicinskih pripomočkov in 
nekaterih gospodarskih subjektov, o višini 
in strukturi taks za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov, o 
informacijah o kliničnih raziskavah, ki jih 
je treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
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na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med svojim
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Pomembne 
elemente te Uredbe, kot so splošne zahteve 
glede varnosti in učinkovitosti, elementi, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, minimalne informacije v 
izjavi Unije o skladnosti ter spreminjanje 
in prilagajanje postopkov ugotavljanja 
skladnosti, pa bi bilo treba spreminjati v 
okviru rednega zakonodajnega postopka.
Zlasti je pomembno, da se Komisija med 
svojim pripravljalnim delom ustrezno 
posvetuje, tudi z ustreznimi strokovnjaki. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Or. en

Obrazložitev

Omenjeni vsebinski deli so bistveni element zakonodaje in se zato v skladu s členom 290 
Pogodbe ne morejo spreminjati z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o prilagoditvi 

(64) Za ohranitev visoke ravni varovanja 
zdravja in varnosti bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejeme akte o izdelkih, za katere 
se uporablja ta uredba in ki so podobni 
medicinskim pripomočkom, vendar nimajo 
nujno medicinskega namena, o prilagoditvi 
opredelitve nanomaterialov tehničnemu 
napredku ter razvoju na ravni Unije in 
mednarodni ravni, o prilagoditvi 
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tehničnemu napredku splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti, elementov, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, zahtev za minimalne 
informacije v izjavi EU o skladnosti in 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
osnovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
priglašeni organi, pravil za razvrstitev, 
postopkov ugotavljanja skladnosti in 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti za 
odobritev kliničnih raziskav, o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo medicinskih pripomočkov in 
nekaterih gospodarskih subjektov, o višini 
in strukturi taks za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov, o 
informacijah o kliničnih raziskavah, ki jih 
je treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

tehničnemu napredku splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti, elementov, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, zahtev za minimalne 
informacije v izjavi EU o skladnosti in 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
osnovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
priglašeni organi, pravil za razvrstitev, 
postopkov ugotavljanja skladnosti in 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti za 
odobritev kliničnih raziskav, o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo medicinskih pripomočkov in 
nekaterih gospodarskih subjektov, o višini 
in strukturi taks za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov, o 
informacijah o kliničnih raziskavah, ki jih 
je treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Vendar bi bilo 
treba bistvene elemente te uredbe, kot so 
zahteve v zvezi z varnostjo in 
učinkovitostjo, elemente, ki se nanašajo 
na tehnično dokumentacijo in zahteve pri 
izdaji certifikatov v okviru oznake CE, ter 
njihove spremembe in dopolnitve 
spreminjati le v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Or. de

Obrazložitev

Gre za bistvena področja predlagane uredbe. Zato se ta področja ne bi smela spreminjati z 
delegiranimi akti.
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Predlog spremembe 220
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68) Da bi se lahko gospodarski subjekti, 
priglašeni organi, države članice in 
Komisija prilagodili spremembam, ki jih 
uvaja ta uredba, je primerno zagotoviti 
dovolj dolgo prehodno obdobje za to 
prilagoditev in sprejetje organizacijskih 
ukrepov, ki so potrebni za njeno pravilno 
uporabo. Zlasti je pomembno, da se do 
datuma začetka uporabe v skladu z novimi 
zahtevami imenuje zadostno število 
priglašenih organov in tako prepreči 
pomanjkanje medicinskih pripomočkov na 
trgu.

(68) Da bi se lahko gospodarski subjekti, 
priglašeni organi, države članice in 
Komisija prilagodili spremembam, ki jih 
uvaja ta uredba, je primerno zagotoviti 
dovolj dolgo prehodno obdobje za to 
prilagoditev in sprejetje organizacijskih 
ukrepov, ki so potrebni za njeno pravilno 
uporabo. Zlasti je pomembno, da se do 
datuma začetka uporabe v skladu z novimi 
zahtevami imenuje zadostno število 
priglašenih organov in tako prepreči 
pomanjkanje medicinskih pripomočkov na 
trgu. Priglašeni organi so gospodarski 
subjekti, od katerih se lahko pričakuje, da 
stremijo k združevanju. Pomembno je, da 
priglašeni organi lahko sodelujejo in da 
njihovo združevanje ne otežuje 
ustanavljanja MSP v tem sektorju.

Or. fi

Predlog spremembe 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68) Da bi se lahko gospodarski subjekti,
priglašeni organi, države članice in 
Komisija prilagodili spremembam, ki jih 
uvaja ta uredba, je primerno zagotoviti 
dovolj dolgo prehodno obdobje za to 
prilagoditev in sprejetje organizacijskih 
ukrepov, ki so potrebni za njeno pravilno 
uporabo. Zlasti je pomembno, da se do 

(68) Da bi se lahko gospodarski subjekti,
zlasti mala in srednja podjetja, prilagodili 
spremembam, ki jih uvaja ta uredba, ter da 
bi se zagotovila njena ustrezna uporaba,
je primerno zagotoviti dovolj dolgo 
prehodno obdobje, ki bi omogočilo
sprejetje organizacijskih ukrepov. Vendar 
bi bilo treba dele uredbe, ki neposredno 
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datuma začetka uporabe v skladu z novimi 
zahtevami imenuje zadostno število 
priglašenih organov in tako prepreči 
pomanjkanje medicinskih pripomočkov na 
trgu.

zadevajo države članice in Komisijo, 
začeti izvajati čim prej. Zlasti je 
pomembno, da se do datuma začetka 
uporabe v skladu z novimi zahtevami 
imenuje zadostno število priglašenih 
organov in tako prepreči pomanjkanje 
medicinskih pripomočkov na trgu. Prav 
tako na datum začetka veljavnosti morajo 
za obstoječe priglašene organe, ki 
obravnavajo pripomočke iz razreda III, 
veljati zahteve o vlogi za priglasitev v 
skladu s členom 31. 

Or. en

Predlog spremembe 222
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Ta uredba določa pravila, ki jih morajo 
izpolnjevati medicinski pripomočki in
dodatki za medicinske pripomočke, ki so 
dani na trg ali v uporabo v Uniji za 
uporabo v humani medicini.

Ta uredba določa pravila, ki jih morajo 
izpolnjevati medicinski pripomočki,
dodatki za medicinske pripomočke in 
medicinski pripomočki za estetske 
namene, ki so dani na trg ali v uporabo v 
Uniji za uporabo v humani medicini.

Or. fr

Obrazložitev

Ta uredba bi morala zajemati tudi pripomočke za estetske namene.

Predlog spremembe 223
Gilles Pargneaux

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

 Medicinski pripomočki in dodatki za 
medicinske pripomočke se v nadaljnjem 
besedilu te uredbe imenujejo 
„pripomočki“.

Medicinski pripomočki, dodatki za 
medicinske pripomočke in medicinski 
pripomočki za estetske namene se v 
nadaljnjem besedilu te uredbe imenujejo 
„pripomočki“.

Or. fr

Obrazložitev

Ta uredba bi morala zajemati tudi pripomočke za estetske namene.

Predlog spremembe 224
Holger Krahmer
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) izdelke, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz 
bioloških snovi ali organizmov, razen tistih 
iz točk (c) in (e), ki so živi, vključno z 
živimi mikroorganizmi, bakterijami, 
glivami ali virusi;

(f) izdelke, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz 
bioloških snovi ali organizmov, razen tistih 
iz točk (c) in (e), ki so živi in ki dosegajo 
svoj predvideni namen na farmakološki,
imunološki ali presnovni način;

Or. en

Obrazložitev

Medicinski pripomočki iz živih bioloških snovi so zdaj zajeti v Direktivi 93/42/EGS. Splošna 
izključitev bioloških snovi, ki ne dosegajo svoj predvideni namen na farmakološki, imunološki 
ali presnovni način, bi povzročila izgubo varnih in učinkovitih medicinskih pripomočkov, ki 
so zdaj na trgu, saj ne bodo potrjeni kot zdravila, ker nimajo farmakološkega, imunološkega 
ali presnovnega načina delovanja.

Predlog spremembe 225
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) izdelke, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz 
bioloških snovi ali organizmov, razen tistih 
iz točk (c) in (e), ki so živi, vključno z 
živimi mikroorganizmi, bakterijami, 
glivami ali virusi;

(f) izdelke, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz 
bioloških snovi ali organizmov, razen tistih 
iz točk (c) in (e), ki so živi in katerih 
glavni učinek se doseže na farmakološki, 
imunološki ali metabolični način;

Or. de

Predlog spremembe 226
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) izdelke, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz 
bioloških snovi ali organizmov, razen tistih 
iz točk (c) in (e), ki so živi, vključno z 
živimi mikroorganizmi, bakterijami, 
glivami ali virusi;

(f) vse izdelke, ki vsebujejo ali so 
sestavljeni iz bioloških snovi ali 
organizmov, razen tistih iz točk (c) in (e), 
ki so živi, vključno z živimi 
mikroorganizmi, bakterijami, glivami ali 
virusi;

Or. en

Obrazložitev

Medicinski pripomočki iz živih bioloških snovi so zdaj zajeti v Direktivi 93/42/EGS. Splošna 
izključitev bioloških snovi, ki ne dosegajo svoj predvideni namen na farmakološki, imunološki 
ali presnovni način, bi povzročila izgubo varnih in učinkovitih medicinskih pripomočkov, ki 
so zdaj na trgu, saj ne bodo potrjeni kot zdravila, ker nimajo farmakološkega, imunološkega 
ali presnovnega načina delovanja.

Predlog spremembe 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) pripomočke, ki so sestavljeni iz snovi 
ali kombinacije snovi, namenjenih 
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zaužitju, in ki jih človeško telo absorbira 
ali se razpršijo po človeškem telesu ter po 
zanesljivih znanstvenih podatkih ne 
ogrožajo varnosti bolnikov;

Or. en

Predlog spremembe 228
Antonyia Parvanova
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pripomoček se oceni in odobri v skladu s 
to uredbo, kadar pri dajanju na trg ali pri 
uporabi v skladu z navodili proizvajalca 
kot bistveni del vsebuje snov, ki bi ob 
ločeni uporabi veljala za zdravilo, kakor je 
opredeljeno v členu 1(2) 
Direktive 2001/83/ES, vključno z 
zdravilom, pridobljenim iz človeške krvi 
ali plazme, kakor je opredeljeno v 
členu 1(10) navedene direktive, z 
dopolnilnim učinkom k pripomočku.

Pripomoček se oceni in odobri v skladu s 
to uredbo po posvetovanju z nacionalno 
agencijo za zdravila ali z Evropsko 
agencijo za zdravila, kadar pri dajanju na 
trg ali pri uporabi v skladu z navodili 
proizvajalca kot bistveni del vsebuje snov, 
ki bi ob ločeni uporabi veljala za zdravilo, 
kakor je opredeljeno v členu 1(2) 
Direktive 2001/83/ES, vključno z 
zdravilom, pridobljenim iz človeške krvi 
ali plazme, kakor je opredeljeno v 
členu 1(10) navedene direktive, z 
dopolnilnim učinkom k pripomočku.

Or. en

Predlog spremembe 229
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Ta uredba ne ovira stalnega izvajanja 
ukrepov v skladu z Direktivo 2002/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. januarja 2003 in njenimi petimi 
hčerinskimi direktivami o določitvi 
standardov kakovosti in varnosti za 
zbiranje, testiranje, predelavo, 
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shranjevanje in razdeljevanje človeške 
krvi in komponent krvi.
Členi 10 (Osebje), 14 (Sledljivost), 15 
(Obvestilo o hudih neželenih dogodkih in 
reakcijah), 19 (Pregled dajalcev) in 29 
(Tehnične zahteve in njihovo prilagajanje 
tehničnemu in znanstvenemu napredku) 
Direktive 2002/98/ES zagotavljajo varnost 
za dajalce in bolnike in zato se ti obstoječi 
standardi se ohranijo.

Or. en

Predlog spremembe 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Uredba o medicinskih pripomočkih na 
ravni Unije ne posega v svobodo držav 
članic, da se odločajo o omejitvi uporabe 
katere koli vrste pripomočka v zvezi z 
vidiki, ki jih ta uredba ne zajema. 

Or. en

Predlog spremembe 231
Peter Liese
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Ta uredba ne posega v možnost, da se 
države članice odločijo o omejitvi uporabe 
določene vrste medicinskih pripomočkov 
zaradi vidikov, ki niso usklajeni v tej 
uredbi.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe 13 k uredbi o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih ter z določbo v farmacevtski zakonodaji.

Predlog spremembe 232
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „medicinski pripomoček“ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, programsko 
opremo, vsadek, reagent, material ali drug 
predmet, za katerega je proizvajalec 
predvidel, da ga ljudje samostojno ali v 
kombinaciji uporabljajo za enega ali več 
posebnih zdravstvenih namenov:

(1) „medicinski pripomoček“ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, programsko 
opremo, vsadek, reagent, material ali drug 
predmet, za katerega je proizvajalec 
predvidel, da ga ljudje samostojno ali v 
kombinaciji uporabljajo za enega ali več 
posebnih neposrednih ali posrednih
zdravstvenih namenov:

Or. en

Predlog spremembe 233
Peter Liese
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 1 - alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je skladna s predlogom spremembe 14 k uredbi o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih.

Predlog spremembe 234
Antonyia Parvanova
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 1 - alinea 5 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

in katerega glavno načrtovano delovanje v 
človeškem telesu ali na človeško telo se ne 
doseže na farmakološki, imunološki ali 
metabolični način, ampak se mu lahko s 
temi načini pri njegovem delovanju 
pomaga.

in katerega namen se ne doseže na 
farmakološki, imunološki ali metabolični 
način v človeškem telesu ali na njem.

Or. en

Predlog spremembe 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 1 - alinea 5 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medicinski pripomoček, namenjen 
uporabi s priključnim sistemom za 
oskrbovanje s tekočinami, mora biti 
homologiran/standardiziran med 
različnimi proizvajalci, da se pacientu 
zagotovi ustrezno zdravljenje kronične 
bolezni; sicer ni mogoče zagotoviti 
predvidene uporabe.

Or. it

Predlog spremembe 236
Christofer Fjellner
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 1 - alinea 5 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pripomočki za vsaditev ali drugi invazivni 
izdelki, namenjeni za uporabo na ljudeh, 
ki so navedeni v Prilogi XV, se štejejo za 
medicinske pripomočke, ne glede na to, 

črtano
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ali jih je proizvajalec namenil za 
medicinske namene;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 237
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 1 - alinea 5 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pripomočki za vsaditev ali drugi invazivni 
izdelki, namenjeni za uporabo na ljudeh, ki 
so navedeni v Prilogi XV, se štejejo za 
medicinske pripomočke, ne glede na to, ali 
jih je proizvajalec namenil za medicinske 
namene;

Pripomočki za vsaditev ali drugi invazivni 
izdelki ter izdelki, ki uporabljajo fizične 
zunanje sestavne dele, namenjeni za 
uporabo na ljudeh, ki so navedeni v Prilogi 
XV, se štejejo za medicinske pripomočke;

Or. fr

Predlog spremembe 238
Milan Cabrnoch
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „dodatek k medicinskemu pripomočku“ 
pomeni predmet, ki sicer ni medicinski 

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

pripomoček, vendar ga je proizvajalec 
namenil za uporabo skupaj z enim ali več 
posebnimi medicinskimi pripomočki, ki 
izrecno omogoča uporabo pripomočka v 
skladu z njegovimi nameni ali izrecno 
pripomore k medicinski funkcionalnosti 
medicinskega pripomočka v skladu z 
njegovimi nameni;

Or. en

Predlog spremembe 239
Gilles Pargneaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) „dodatek k medicinskemu pripomočku“ 
pomeni predmet, ki ga je proizvajalec 
namenil za uporabo skupaj z enim ali več 
posebnimi medicinskimi pripomočki, ki 
izrecno omogočajo uporabo pripomočka v 
skladu z njegovimi nameni ali pri tem 
pomagajo;

Or. fr

Obrazložitev

Ta del besedila („ki sicer ni medicinski pripomoček“) je vir dvoumnosti, saj morajo dodatki k 
medicinskemu pripomočku slediti predpisom za medicinske pripomočke v nadaljevanju 
uredbe, poleg tega pa so v drugi točki prvega odstavka prvega člena imenovani za 
pripomočke, tako kot medicinski pripomočki. To dvoumnost bi veljalo odstraniti, in sicer z 
odstranitvijo besed „ki sicer ni medicinski pripomoček“ iz opredelitve dodatka.

Predlog spremembe 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) „dodatek k medicinskemu pripomočku“ 
pomeni predmet, ki sicer ni medicinski 
pripomoček, vendar ga je proizvajalec 
namenil za uporabo skupaj z enim ali več 
posebnimi medicinskimi pripomočki, ki 
izrecno omogočajo uporabo pripomočka v 
skladu z njegovimi nameni ali izrecno 
pripomore k medicinski funkcionalnosti 
medicinskega pripomočka v skladu z 
njegovimi nameni;

Or. en

Predlog spremembe 241
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „pripomoček za estetske namene“ 
pomeni vsak instrument, aparat, napravo, 
programsko opremo, vsadek, material, 
snov ali drug predmet, za katerega je 
proizvajalec predvidel, da ga ljudje 
samostojno ali v kombinaciji uporabljajo 
za spremembo telesnega videza, brez 
terapevtskega ali rekonstruktivnega 
namena, prek vsaditve v človeško telo, 
prek pritrditve na površino očesa ali prek 
vzbuditve reakcije na tkivni ali celični 
ravni na zunanjih ali notranjih delih 
človeškega telesa. »
Izdelki za tetoviranje in prebadanje telesa 
se ne štejejo za pripomočke za estetske 
namene. »

Or. fr

Obrazložitev

Ta uredba bi morala zajemati tudi pripomočke za estetske namene.
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Predlog spremembe 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Dodatek k medicinskemu 
pripomočku mora biti 
homologiran/usklajen med različnimi 
proizvajalci, da se lahko kjerkoli in 
kadarkoli zagotovi predvidena 
učinkovitost posameznega pripomočka pri 
zdravljenju pacienta in pri njegovi 
predvideni uporabi.

Or. it

Predlog spremembe 243
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „pripomoček, izdelan za posameznega 
uporabnika“ pomeni vsak pripomoček, 
posebej izdelan v skladu s pisnim
navodilom zdravnika, zobozdravnika ali 
katere koli druge osebe, ki jo nacionalna 
zakonodaja pooblasti zaradi njenih 
poklicnih kvalifikacij, v katerem so, na 
njeno odgovornost, navedene posebne 
projektne značilnosti, in ki je namenjen 
samo uporabi pri določenem pacientu.

(3) „pripomoček, izdelan za posameznega 
uporabnika“ pomeni vsak pripomoček, ki 
ga posebej izdela strokovno usposobljena 
oseba izključno za izpolnjevanje zahtev in 
potreb posameznega pacienta. Takšen 
pripomoček se lahko izdela na podlagi 
pisnega navodila zdravnika, 
zobozdravnika ali katere koli druge osebe, 
ki jo nacionalna zakonodaja pooblasti 
zaradi njenih poklicnih kvalifikacij, v 
katerem so, na njeno odgovornost, 
navedene natančna zasnova in značilnosti
posameznega pripomočka. Vendar se 
pripomočki, izdelani v množični 
proizvodnji, ki jih je treba prilagoditi, da 
ustrezajo posebnim zahtevam, ki jih je 
predpisal zdravnik, zobozdravnik ali kateri 
koli drug poklicni uporabnik, in
pripomočki, izdelani v množični 
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proizvodnji z industrijskimi proizvodnimi 
procesi v skladu s pisnim navodilom 
zdravnikov, zobozdravnikov ali katere koli 
druge pooblaščene osebe, ne štejejo za 
pripomočke, izdelane za posameznega 
uporabnika;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev, da gre pri pripomočkih, izdelanih za posameznega uporabnika, za pripomočke, 
pri katerih je potrebno pisno navodilo, je preozka. Na primer proizvajalci slušnih aparatov 
redno izdelujejo ušesne vložke po odtisu posameznega uporabnika, za kar ni treba imeti
pisnega navodila, zato je treba opredelitev ustrezno razširiti.

Predlog spremembe 244
Nora Berra
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „aktivni pripomoček“ pomeni vsak 
pripomoček, katerega delovanje je odvisno 
od vira električne energije ali od kakega 
drugega vira energije, ki je ne tvori 
neposredno gravitacija in ki deluje s 
spreminjanjem gostote energije ali 
pretvarjanjem te energije. Pripomočki, ki 
so namenjeni prenosu energije, snovi ali 
drugih elementov med aktivnim 
pripomočkom in pacientom brez 
pomembne spremembe, se ne štejejo za 
aktivne pripomočke.

(4) „aktivni pripomoček“ pomeni vsak 
pripomoček, katerega delovanje je odvisno 
od vira električne energije ali od kakega 
drugega vira energije, ki je ne tvori 
neposredno človeško telo ali gravitacija in 
ki deluje s spreminjanjem gostote energije 
ali pretvarjanjem te energije. Pripomočki, 
ki so namenjeni prenosu energije, snovi ali 
drugih elementov med aktivnim 
pripomočkom in pacientom brez 
pomembne spremembe, se ne štejejo za 
aktivne pripomočke.

Or. en

Predlog spremembe 245
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 4 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „aktivni pripomoček“ pomeni vsak 
pripomoček, katerega delovanje je odvisno 
od vira električne energije ali od kakega 
drugega vira energije, ki je ne tvori 
neposredno gravitacija in ki deluje s 
spreminjanjem gostote energije ali 
pretvarjanjem te energije. Pripomočki, ki 
so namenjeni prenosu energije, snovi ali 
drugih elementov med aktivnim 
pripomočkom in pacientom brez 
pomembne spremembe, se ne štejejo za 
aktivne pripomočke.

(4) „aktivni pripomoček“ pomeni vsak 
pripomoček, katerega delovanje je odvisno 
od vira električne energije ali od kakega 
drugega vira energije, ki je ne tvori 
neposredno človeško telo ali gravitacija in 
ki deluje s spreminjanjem gostote energije 
ali pretvarjanjem te energije. Pripomočki, 
ki so namenjeni prenosu energije, snovi ali 
drugih elementov med aktivnim 
pripomočkom in pacientom brez 
pomembne spremembe, se ne štejejo za 
aktivne pripomočke.

Or. de

Predlog spremembe 246
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Samostojna programska oprema se šteje 
za aktivni pripomoček;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 247
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 5 - alinea 2 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Za pripomoček za vsaditev velja tudi vsak 
pripomoček, ki je namenjen delni vstavitvi 
v človeško telo s kliničnim posegom in da 
ostane na mestu po opravljenem postopku 
najmanj 30 dni;

Za pripomoček za vsaditev velja tudi vsak 
pripomoček, ki je namenjen delni vstavitvi 
v človeško telo s kliničnim posegom in da 
ostane na mestu po opravljenem postopku 
najmanj 30 dni, razen pripomočkov, 
namenjenih vstavljanju v zobe, ki so v 
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razredu IIa in se torej zanje ne uporablja 
člen 16 te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Pripomoček za vsaditev, namenjen vstavljanju v zobe (zobne plombe), je v razredu IIa v 
skladu s členom 8 te uredbe. Ni znanstvenih ali medicinskih razlogov zakaj bi se morale za 
zobne plombe uporabljati zahteve, ki jih ta uredba določa za pripomočke za vsaditev, kot je 
zahteva iz člena 16 o obvezni kartici o vsadku.

Predlog spremembe 248
Marian Harkin
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 5 - alinea 2 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Za pripomoček za vsaditev velja tudi vsak 
pripomoček, ki je namenjen delni vstavitvi 
v človeško telo s kliničnim posegom in da 
ostane na mestu po opravljenem postopku 
najmanj 30 dni;

Za pripomoček za vsaditev velja tudi vsak 
pripomoček, ki je namenjen delni vstavitvi 
v človeško telo s kliničnim posegom in da 
ostane na mestu po opravljenem postopku 
najmanj 30 dni;

„pripomoček za vsaditev“ pomeni kateri 
koli pripomoček, vključno s tistimi, ki se 
delno ali v celoti absorbirajo, in je 
namenjen: 

Or. en

Obrazložitev

Zobne plombe, ki se vstavijo v zobe, ne bi smele biti obravnavane kot pripomočki za vsaditev. 
Zobni vsadki, ki se vstavijo v čeljustno kost (intraosalni vsadki) pa bodo obravnavani kot 
pripomočki za vsaditev.

Predlog spremembe 249
Nora Berra
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 8 – uvodni del



AM\935943SL.doc 65/89 PE510.741v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „pripomoček za enkratno uporabo“ 
pomeni pripomoček, namenjen temu, da se 
uporabi pri posameznem pacientu med 
enim samim postopkom.

(8) „pripomoček za enkratno uporabo“ 
pomeni pripomoček, namenjen temu, da se 
uporabi pri posameznem pacientu med 
enim samim postopkom, in za katerega je 
bilo s preskušanjem dokazano, da ga ni 
mogoče znova uporabiti.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo posredovati podrobne informacije in utemeljiti, zakaj medicinskega 
pripomočka ni mogoče znova uporabiti ali zakaj bi ponovna uporaba ogrozila varnost 
pacienta oziroma uporabnika. Če dokažejo, da ponovna uporaba iz objektivnih razlogov ni 
mogoča, medicinski pripomoček ne bo obdelan. S to določbo bi preprečili pretirano 
označevanje medicinskih pripomočkov z oznako „za enkratno uporabo“ in omogočili boljši 
nadzor nad obdelavo.

Predlog spremembe 250
Nora Berra
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) „pripomoček, namenjen za enkratno 
uporabo“, pomeni pripomoček, ki je 
namenjen uporabi pri posameznem 
pacientu med enim samim postopkom in 
za katerega ni bilo dokazano, da ga ni 
mogoče znova uporabiti;

Or. en

Obrazložitev

Z razširitvijo opredelitve „pripomočka za enkratno uporabo“ je uporabniku omogočena 
ponovna uporaba pripomočka, če ni dokazano, da ga ni mogoče znova uporabiti, in je 
dokazano, da je ponovna uporaba varna in v skladu z določbami člena 15. Ustrezno je treba 
prilagoditi podatke na oznaki in v navodilih o uporabi (kot so določeni v oddelkih 19.2 in 19.3 
Priloge I), da bodo odražali razliko med pripomočki „za enkratno uporabo“ in „namenjenimi 
enkratni uporabi“.
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Predlog spremembe 251
Nora Berra
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) „pripomoček za večkratno uporabo“ 
pomeni pripomoček, ki ga je mogoče 
znova uporabiti, zato mu morajo biti 
priložene informacije o ustreznih 
postopkih za omogočanje ponovne 
uporabe, vključno s čiščenjem, 
razkuževanjem, pakiranjem in po potrebi 
potrjeno metodo ponovne sterilizacije, ter 
o morebitni omejitvi števila ponovnih 
uporab;

Or. en

Obrazložitev

Pripomočke, ki jih je dokazano mogoče ponovno uporabiti, bi bilo treba zaradi večje jasnosti 
in razlikovanja od pripomočkov, namenjenih enkratnih uporabi, označiti kot „pripomočke za 
večkratno uporabo“.

Predlog spremembe 252
Antonyia Parvanova
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „omogočiti dostopnost na trgu“ 
pomeni vsako dobavo pripomočka, razen 
pripomočka za klinične raziskave, za 
distribucijo, potrošnjo ali uporabo na trgu 
Unije v okviru trgovske dejavnosti v
zameno za plačilo ali brezplačno;

(16) „omogočiti dostopnost na trgu“ 
pomeni vsako dobavo pripomočka, razen 
pripomočka za klinične raziskave, za 
distribucijo, potrošnjo ali uporabo na trgu 
Unije v zameno za plačilo ali brezplačno;

Or. en
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Predlog spremembe 253
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 19 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje ali v celoti 
predela pripomoček ali naroči zasnovo, 
izdelavo ali celotno predelavo pripomočka 
in ki ta pripomoček trži pod svojim 
imenom ali blagovno znamko.

(19) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki je odgovorna za izdelavo, 
zasnovo, pakiranje in označevanje
pripomočka ali ki ta pripomoček v celoti 
predela in trži pod svojim imenom.

Or. cs

Predlog spremembe 254
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 19 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje ali v celoti 
predela pripomoček ali naroči zasnovo, 
izdelavo ali celotno predelavo pripomočka 
in ki ta pripomoček trži pod svojim 
imenom ali blagovno znamko.

(19) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje ali v celoti 
predela pripomoček ali naroči zasnovo, 
izdelavo ali celotno predelavo pripomočka 
in ki ta pripomoček trži pod svojim 
imenom ali blagovno znamko.

Or. en

Predlog spremembe 255
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 19 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje ali v celoti
predela pripomoček ali naroči zasnovo, 
izdelavo ali celotno predelavo pripomočka 

(19) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, odgovorno za načrtovanje, 
izdelavo, pakiranje in označevanje 
pripomočka, preden je ta dan na trg pod 
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in ki ta pripomoček trži pod svojim 
imenom ali blagovno znamko.

njenim lastnim imenom, ne glede na to, 
ali te postopke opravlja ta oseba sama ali 
pa v njenem imenu tretja oseba. 
Obveznosti iz te uredbe, ki jih morajo 
izpolnjevati proizvajalci, veljajo tudi za 
fizične ali pravne osebe, ki z namenom 
dajanja izdelka na trg pod imenom te 
osebe ali blagovne znamke sestavljajo, 
pakirajo, obdelajo, v celoti predelajo in/ali 
označijo enega ali več gotovih izdelkov 
in/ali jim določijo predvideni namen kot 
pripomočkom.

Or. en

Predlog spremembe 256
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 19 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje ali v celoti 
predela pripomoček ali naroči zasnovo, 
izdelavo ali celotno predelavo pripomočka 
in ki ta pripomoček trži pod svojim 
imenom ali blagovno znamko.

(19) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje ali v celoti 
predela pripomoček ali naroči zasnovo, 
izdelavo ali celotno predelavo pripomočka 
in ki ta pripomoček trži pod svojim 
imenom.

Or. de

Obrazložitev

Blagovna znamka pravno ne zadeva opredelitev proizvajalca.

Predlog spremembe 257
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. cs

Predlog spremembe 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 27 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) „obdelava“ pomeni postopek, ki se 
izvaja na uporabljenem pripomočku, da se 
omogoči njegova varna ponovna uporaba, 
vključno s čiščenjem, razkuževanjem, 
sterilizacijo in povezanimi postopki, ter 
preizkušanje in ponovna vzpostavitev 
tehnične in funkcionalne varnosti 

(27) „obdelava“ pomeni postopek, ki se 
izvaja na uporabljenem pripomočku, da se 
omogoči njegova varna ponovna uporaba, 
vključno s čiščenjem, razkuževanjem, 
sterilizacijo in povezanimi postopki, ter 
preizkušanje in ponovna vzpostavitev 
tehnične in funkcionalne varnosti 



PE510.741v01-00 70/89 AM\935943SL.doc

SL

uporabljenega pripomočka. uporabljenega pripomočka. ta opredelitev 
ne zajema dejavnosti rutinskega 
vzdrževanja in servisiranja;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je določiti, da operacije rutinskega vzdrževanja (kot so pregledi medicinskih 
ventilatorjev v bolnicah) ne sodijo v to kategorijo.

Predlog spremembe 260
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) „varnost“ pomeni odsotnost ali 
preprečevanje nesprejemljivega tveganja 
za pacienta ali uporabnika

Or. de

Predlog spremembe 261
Antonyia Parvanova
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) „klinična ocena“ pomeni oceno in 
analizo kliničnih podatkov, ki se nanašajo 
na pripomoček zaradi preverjanja varnosti 
in učinkovitosti pripomočka, kadar se 
uporablja za namene, kot jih je predvidel 
proizvajalec;

(32) „klinična ocena“ pomeni oceno in 
analizo kliničnih podatkov, ki se nanašajo 
na pripomoček zaradi preverjanja varnosti, 
delovanja in učinkovitosti pripomočka, 
kadar se uporablja za namene, kot jih je 
predvidel proizvajalec;

Or. en
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Predlog spremembe 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) „klinična raziskava“ pomeni kakršno 
koli sistematično raziskavo enega ali več 
ljudi, da se ocenita varnost ali učinkovitost 
pripomočka;

(33) „klinična raziskava“ pomeni kakršno 
koli sistematično raziskavo enega ali več 
ljudi, da se ocenita varnost, zmogljivost ali 
učinkovitost pripomočka.

Or. de

Obrazložitev

Pri kliničnih raziskavah bi morali poleg varnosti in učinkovitosti pripomočka preverjati tudi 
njegovo zmogljivost v primerjavi z drugimi načini zdravljenja.

Predlog spremembe 263
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) „naročnik“ pomeni posameznika, 
podjetje, ustanovo ali organizacijo, ki 
prevzame odgovornost za začetek in 
vodenje klinične raziskave;

(37) „naročnik“ pomeni posameznika, 
podjetje, ustanovo ali organizacijo, ki 
prevzame odgovornost za začetek in 
upravljanje, vodenje ali financiranje
klinične raziskave;

Or. en

Predlog spremembe 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) „naročnik“ pomeni posameznika, (37) „naročnik“ pomeni posameznika, 
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podjetje, ustanovo ali organizacijo, ki 
prevzame odgovornost za začetek in
vodenje klinične raziskave;

podjetje, ustanovo ali organizacijo, ki 
prevzame odgovornost za začetek, 
upravljanje, vodenje in/ali financiranje
klinične raziskave;

Or. de

Predlog spremembe 265
Antonyia Parvanova
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) „naročnik“ pomeni posameznika, 
podjetje, ustanovo ali organizacijo, ki 
prevzame odgovornost za začetek in
vodenje klinične raziskave;

(37) „naročnik“ pomeni posameznika, 
podjetje, ustanovo ali organizacijo, ki 
prevzame odgovornost za začetek, vodenje 
ali financiranje klinične raziskave;

Or. en

Predlog spremembe 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) „preverjanje slanosti klinične 
študije“ pomeni preverjanje uradne 
dokumentacije, opreme, evidence in obstoj 
ustreznega zavarovanja, ki ga izvajajo 
pristojni organi. Preverjanje se izvaja v 
prostorih sponzorja in/ali raziskovalne 
ustanove ali tam, kjer pristojni organi 
menijo, da je potrebno;

Or. de

Obrazložitev

Ta uredba v nasprotju s predlogom Komisije (COM(2012)0369) ne zahteva preverjanja 
skladnosti pri kliničnih študijah, kljub temu pa morajo izpolnjevati minimalne standarde.
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Predlog spremembe 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 39 - alinea 2 - točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) hospitalizacije ali podaljšanja obdobja
hospitalizacije,

(iii) hospitalizacije ali podaljšanja 
hospitalizacije bolnika,

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 268
Peter Liese
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 39 - alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– plodovne stiske, smrti ploda ali prirojene
anomalije ali motnje;

– plodovne stiske, smrti ploda ali prirojene
telesne napake ali duševne prizadetosti ali
motnje;

Or. en

Obrazložitev

Za invalide in njihove predstavnike je pojem „prirojena anomalija“ diskriminativen, zato ga 
je treba nadomestiti.

Predlog spremembe 269
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 40 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(40) „pomanjkljivost pripomočka“ pomeni 
vsako neustreznost glede istovetnosti, 
kakovosti, trajnosti, zanesljivosti, varnosti 
ali učinkovitosti pripomočka za klinične 
raziskave, vključno z okvaro ali 
nepravilnostjo v informacijah, ki jih je 
priskrbel proizvajalec.

Or. de

Predlog spremembe 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) „zaplet“ pomeni vsako okvaro ali 
poslabšanje lastnosti ali učinkovitosti 
pripomočka, ki je dostopen na trgu, vsake 
neustrezne informacije, ki jih zagotovi 
proizvajalec in vsak nepričakovan neželeni 
stranski učinek;

(43) „zaplet“ pomeni vsako okvaro ali 
poslabšanje lastnosti ali učinkovitosti 
pripomočka, ki je dostopen na trgu, vsake 
neustrezne informacije, ki jih zagotovi 
proizvajalec in vsak nepričakovan neželeni 
stranski učinek, vključno z napačno 
uporabo pripomočka;

Or. en

Predlog spremembe 271
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo z izvedbenimi 
akti določi, ali določen izdelek oziroma 
kategorija ali skupina izdelkov ustreza 
opredelitvi „medicinskega pripomočka“ 
ali „dodatka k medicinskemu 

črtano
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pripomočku“. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

Or. de

Obrazložitev

Posamezne odločitve o pravnem statusu posameznega pripomočka sodi v pristojnost držav 
članic, kar je navedeno tudi v uvodni izjavi 8. Poleg tega izvedbeni akti niso ustrezen pravni 
način za sprejemanje posameznih odločitev v zvezi z razvrščanjem pripomočkov.

Predlog spremembe 272
Nora Berra
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo z izvedbenimi 
akti določi, ali določen izdelek oziroma 
kategorija ali skupina izdelkov ustreza 
opredelitvi „medicinskega pripomočka“ ali
„dodatka k medicinskemu pripomočku“.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

1. Komisija na lastno pobudo lahko
oziroma na zahtevo države članice mora z 
izvedbenimi akti določiti, ali določen 
izdelek oziroma kategorija ali skupina 
izdelkov ustreza opredelitvi „medicinskega 
pripomočka“ ali „dodatka k medicinskemu 
pripomočku“. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

Or. en

Predlog spremembe 273
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo z izvedbenimi 
akti določi, ali določen izdelek oziroma 
kategorija ali skupina izdelkov ustreza 
opredelitvi „medicinskega pripomočka“ ali

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo po 
posvetovanju z zadevnimi proizvajalci na 
podlagi pomislekov v zvezi z varnostjo 
pacienta ali novih znanstvenih dokazov z
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„dodatka k medicinskemu pripomočku“.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

izvedbenimi akti določi, ali določen 
izdelek oziroma kategorija ali skupina 
izdelkov ustreza opredelitvi „medicinskega 
pripomočka“ ali „dodatka k medicinskemu 
pripomočku“. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

Or. de

Obrazložitev

Da se zagotovi zadostna pravna varnost za proizvajalce medicinske opreme, je treba določiti 
morebitne razloge za preverjanje, ki ga izvede Komisija. Strokovni odbor, ki izvaja 
preverjanje, bi moral pred sprejetjem odločitve proizvajalca zaprositi za njegovo mnenje in 
po potrebi za dodatno znanstveno dokumentacijo.

Predlog spremembe 274
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo z izvedbenimi 
akti določi, ali določen izdelek oziroma 
kategorija ali skupina izdelkov ustreza 
opredelitvi „medicinskega pripomočka“ ali
„dodatka k medicinskemu pripomočku“.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

1. Komisija na lastno pobudo lahko
oziroma na zahtevo države članice mora z 
izvedbenimi akti določiti, ali določen 
izdelek oziroma kategorija ali skupina 
izdelkov ustreza opredelitvi „medicinskega 
pripomočka“ ali „dodatka k medicinskemu 
pripomočku“. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

Or. en

Predlog spremembe 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na zahtevo države 1. Komisija lahko na zahtevo države 
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članice ali na lastno pobudo z izvedbenimi 
akti določi, ali določen izdelek oziroma 
kategorija ali skupina izdelkov ustreza 
opredelitvi „medicinskega pripomočka“ ali
„dodatka k medicinskemu pripomočku“.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

članice ali po posvetovanju z državami 
članicami z izvedbenimi akti določi, ali 
določen izdelek oziroma kategorija ali 
skupina izdelkov ustreza opredelitvi
„medicinskega pripomočka“ ali „dodatka k 
medicinskemu pripomočku“. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

Or. en

Predlog spremembe 276
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo z izvedbenimi 
akti določi, ali določen izdelek oziroma 
kategorija ali skupina izdelkov ustreza 
opredelitvi „medicinskega pripomočka“ ali
„dodatka k medicinskemu pripomočku“.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice po posvetovanju s koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke in z 
zadevnimi podjetji ali na lastno pobudo z 
izvedbenimi akti določi, ali določen nov
izdelek oziroma nova kategorija ali nova
skupina izdelkov ustreza opredelitvi
„medicinskega pripomočka“ ali „dodatka k 
medicinskemu pripomočku“. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3). Ta 
odstavek se ne uporablja za izdelke, za 
katere je že bilo izdano dovoljenje.

Or. de

Obrazložitev

Države članice morajo kategorije izdelkov določati na podlagi posameznih primerov. Poleg 
tega morajo imeti podjetja, zlasti mala in srednja podjetja pravno varnost. Tega ni mogoče 
zagotoviti, če ima samo Komisija možnost pobude.

Predlog spremembe 277
Rebecca Taylor
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo z izvedbenimi 
akti določi, ali določen izdelek oziroma 
kategorija ali skupina izdelkov ustreza 
opredelitvi „medicinskega pripomočka“ ali
„dodatka k medicinskemu pripomočku“.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali po posvetovanju s 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke z izvedbenimi akti določi, ali 
določen izdelek oziroma kategorija ali 
skupina izdelkov ustreza opredelitvi
„medicinskega pripomočka“ ali „dodatka k 
medicinskemu pripomočku“. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

Or. en

Obrazložitev

Razvrstitev pripomočkov in vsaka njihova sprememba bi morala biti podprta s temeljito oceno 
v posvetovanju s Koordinacijsko skupino za medicinske pripomočke in ne bi smela biti 
uvedena zgolj na pobudo Komisije.

Predlog spremembe 278
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija v skladu s posvetovalnim 
postopkom iz odstavka 1 oblikuje 
smernice, s katerimi zagotovi, da postopek 
za razvrščanje izdelkov temelji na 
znanstveni podlagi.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je posledica spremembe k odstavku 1.
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Predlog spremembe 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi izmenjavo 
strokovnega znanja med državami 
članicami na področju medicinskih 
pripomočkov, in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, zdravil, 
človeških tkiv in celic, kozmetičnih 
izdelkov, biocidov, živil in po potrebi 
drugih izdelkov, da tako določi ustrezen 
regulativni status izdelka oziroma 
kategorije ali skupine izdelkov.

2. Komisija zagotovi izmenjavo 
strokovnega znanja med državami 
članicami in zadevnimi interesnimi
skupinami, vključno s skupinami 
bolnikov, na področju medicinskih 
pripomočkov, in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, zdravil, 
človeških tkiv in celic, kozmetičnih 
izdelkov, biocidov, živil in po potrebi 
drugih izdelkov, da tako določi ustrezen 
regulativni status izdelka oziroma 
kategorije ali skupine izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Bolniki uporabljajo pripomočke v svojem vsakodnevnem življenju in imajo drugačen pogled 
na ravnovesje med tveganji in koristmi.

Predlog spremembe 280
Antonyia Parvanova
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi izmenjavo 
strokovnega znanja med državami 
članicami na področju medicinskih 
pripomočkov, in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, zdravil, 
človeških tkiv in celic, kozmetičnih 
izdelkov, biocidov, živil in po potrebi 
drugih izdelkov, da tako določi ustrezen 
regulativni status izdelka oziroma 
kategorije ali skupine izdelkov.

2. Komisija z izvedbenim aktom določi 
regulativni status mejnih proizvodov na
podlagi mnenja multidisciplinarne 
strokovne skupine na ravni EU, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
medicinskih pripomočkov, in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov, 
zdravil, človeških tkiv in celic, 
kozmetičnih izdelkov, biocidov in živil.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).
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Or. en

Predlog spremembe 281
Antonyia Parvanova
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za proizvode ali skupine proizvodov, 
ki so sestavljeni iz snovi ali kombinacije 
snovi, katerih namen je, da prodrejo v 
telo, bodisi skozi telesno odprtino bodisi 
skozi površino telesa, in ki jih 
multidisciplinarna strokovna skupina 
obravnava kot medicinske pripomočke, 
Komisija z izvedbenimi akti določi stopnjo 
tveganja na podlagi dejanskih tveganj in 
na podlagi potrjenih znanstvenih 
podatkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 88(3).

Or. en

Predlog spremembe 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Šteje se, da so pripomočki, ki so 
proizvedeni in uporabljeni v eni sami 
zdravstveni ustanovi, dani v uporabo.
Določbe v zvezi z oznako CE iz člena 18 in 
obveznosti iz členov od 23 do 27 se za 
navedene pripomočke ne uporabljajo pod 
pogojem, da sta proizvodnja in uporaba 
navedenih pripomočkov v enotnem sistemu 
vodenja kakovosti zdravstvene ustanove.

4. Šteje se, da so pripomočki, ki so 
proizvedeni in uporabljeni v eni sami 
zdravstveni ustanovi, dani v uporabo.
Določbe v zvezi z oznako CE iz člena 18 in 
obveznosti iz členov 23, 26 in 27 se za 
navedene pripomočke ne uporabljajo pod 
pogojem, da sta proizvodnja in uporaba 
navedenih pripomočkov v enotnem sistemu 
vodenja kakovosti zdravstvene ustanove.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi večje varnosti bolnikov je treba zagotoviti popolno sledljivost in preglednost za 
proizvode, ki jih uporabljajo posamezne zdravstvene ustanove. Zato bi se morala za te 
pripomočke polno uporabljati tudi člena 24 (o enotni identifikaciji pripomočka) in 25 (o 
elektronski registraciji pripomočkov), tako kot se uporabljata za vse druge pripomočke, ki se 
uporabljajo zunaj posameznih zdravstvenih ustanov.

Predlog spremembe 283
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
zaradi tehničnega napredka in ob 
upoštevanju predvidenih uporabnikov ali 
pacientov spreminjajo ali dopolnjujejo 
splošne zahteve glede varnosti in 
učinkovitosti, določene v Prilogi I,
vključno s podatki, ki jih predloži 
proizvajalec.

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
zaradi tehničnega napredka in ob 
upoštevanju predvidenih uporabnikov ali 
pacientov spreminjajo ali dopolnjujejo 
splošne zahteve glede varnosti in 
učinkovitosti, določene v Prilogi I, 
vključno s podatki, ki jih predloži 

črtano
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proizvajalec.

Or. de

Predlog spremembe 285
Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pripomoček, ki je fizični ali pravni osebi 
s sedežem v Uniji na voljo prek storitev 
informacijske družbe, kot je opredeljena v 
členu 1(2) Direktive 98/34/ES, mora biti 
skladen s to uredbo najpozneje, ko je dan 
na trg.

1. Pripomoček, ki je fizični ali pravni osebi 
s sedežem v Uniji na voljo prek storitev 
informacijske družbe, kot je opredeljena v 
členu 1(2) Direktive 98/34/ES, mora biti 
skladen s to uredbo najpozneje prvi dan, 
ko je dan na trg.

Or. sl

Obrazložitev

Direktive Evropske unije uporabljajo različne definicije terminov "dajanje na trg" in 
"omogočanje dostopnosti na trgu". Pripomočki morajo ustrezati uredbi takoj, ko so dane na 
trg (ne glede na to, ali za končnega uporabnika ali za zalogo v skladišču).

Predlog spremembe 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. pl

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. pl
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 288
Anna Rosbach
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če harmoniziranih standardov ni ali ne 
zadoščajo, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali klinične ocene in kliničnega 
spremljanja po dajanju na trg, določenih v 
Prilogi XIII. Skupne tehnične specifikacije 
se sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

1. Če harmoniziranih standardov ni, je 
Komisija pooblaščena, da sprejme skupne 
tehnične specifikacije glede splošnih 
zahtev glede varnosti in učinkovitosti, 
določenih v Prilogi I, tehnične
dokumentacije, določene v Prilogi II, ali 
klinične ocene in kliničnega spremljanja po 
dajanju na trg, določenih v Prilogi XIII.
Skupne tehnične specifikacije se sprejmejo 
z izvedbenimi akti v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 88(3).

Or. en

Predlog spremembe 289
Nora Berra
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če harmoniziranih standardov ni ali ne 
zadoščajo, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 

1. Če harmoniziranih standardov ni ali je 
treba ukrepati zaradi skrbi za javno 
zdravje, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
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tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali klinične ocene in kliničnega 
spremljanja po dajanju na trg, določenih v 
Prilogi XIII. Skupne tehnične specifikacije 
se sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali klinične ocene in kliničnega 
spremljanja po dajanju na trg, določenih v 
Prilogi XIII. Skupne tehnične specifikacije 
se sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

Or. en

Predlog spremembe 290
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če harmoniziranih standardov ni ali ne 
zadoščajo, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali klinične ocene in kliničnega 
spremljanja po dajanju na trg, določenih v 
Prilogi XIII. Skupne tehnične specifikacije 
se sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

1. Če harmoniziranih standardov ni ali je 
treba ukrepati zaradi skrbi za javno 
zdravje, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali klinične ocene in kliničnega 
spremljanja po dajanju na trg, določenih v 
Prilogi XIII. Skupne tehnične specifikacije 
se sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

Or. en

Obrazložitev

S harmoniziranimi standardi se določi, katere temeljne zahteve uredbe so izpolnjene, če je 
zagotovljena skladnost s standardom. Komisija določi, kateri standardi so harmonizirani. Če 
standard ni več skladen z najnovejšim razvojem, ga Komisija označi kot neharmoniziranega 
in ta standard mora pregledati pristojni organ. Zato lahko besedilo prvega stavka v členu 7 
(... ali ne zadoščajo ...) povzroči nesporazume.

Predlog spremembe 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če harmoniziranih standardov ni ali ne 
zadoščajo, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali klinične ocene in kliničnega 
spremljanja po dajanju na trg, določenih v 
Prilogi XIII. Skupne tehnične specifikacije 
se sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

1. Če harmoniziranih standardov ni, je 
Komisija pooblaščena, da sprejme skupne 
tehnične specifikacije glede splošnih 
zahtev glede varnosti in učinkovitosti, 
določenih v Prilogi I, tehnične 
dokumentacije, določene v Prilogi II, ali 
klinične ocene in kliničnega spremljanja po 
dajanju na trg, določenih v Prilogi XIII.
Skupne tehnične specifikacije se sprejmejo 
z izvedbenimi akti v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 88(3).

Or. en

Obrazložitev

Skupne tehnične specifikacije bi bilo treba oblikovati samo tam, kjer ni obstoječih standardov. 
Če je standard objavljen v Uradnem listu EU, se za tak standard lahko domneva, da je 
skladen z ustreznimi splošnimi zahtevami o varnosti in učinkovitosti. Oblikovanje skupnih 
tehničnih specifikacij, ki dopolnjujejo harmonizirani standard, samo za EU bi povzročilo 
neskladje med svetovno ravnjo in ravnjo EU. To bi okrnilo možnosti za bolnike EU, da 
izkoristijo inovativne tehnologije, in bi lahko škodovalo možnostim malih podjetij iz EU za 
izvažanje svojih inovacij.

Predlog spremembe 292
Nora Berra
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Komisija pri sprejemanju skupnih 
tehničnih specifikacij iz odstavka 1 ne 
ogrozi skladnosti evropskega 
standardizacijskega sistema. Skupne 
tehnične specifikacije so skladne, če niso 
v nasprotju z evropskimi standardi, torej 
če se nanašajo na področja, kjer 
usklajenih evropskih standardov ni ali 
njihovo sprejetje ni predvideno v 
razumnem obdobju, kjer obstoječi 
standardi na trgu niso bili sprejeti, so 
zastareli oziroma je bilo na podlagi 
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podatkov o vigilanci ali nadzoru 
dokazano, da so nezadostni, in kjer prenos 
tehničnih specifikacij v evropske 
standarde ni predviden v razumnem 
obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 293
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če potrebnih standardov ni in/ali so 
pristojni organi ali strokovnjaki opozorili 
na pomanjkljivosti teh standardov, mora 
imeti Komisija možnost, da strokovnjakom 
podeli nalogo, da predlagajo spremembe 
na tem posebnem področju.
Te spremembe se nato v obliki izvedbenih 
aktov vključijo v predlagano uredbo.

Or. de

Obrazložitev

Uvesti je treba posebne standarde za klinične izdelke, ki jih za vsako kategorijo zelo tveganih 
medicinskih izdelkov oblikuje mednarodna skupina neodvisnih strokovnjakov, v zvezi z merili 
za ocenjevanje novih izdelkov in priporočili ustreznih načinov ocenjevanja izdelka, preden se 
ga da v promet.

Predlog spremembe 294
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ko proizvajalci novih medicinskih 
pripomočkov vložijo prošnjo za dajanje na 
trg in nimajo specifičnih standardov, se 
Evropska komisija posvetuje z vsemi 
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nacionalnimi organi in skupini 
neodvisnih strokovnjakov predloži nove 
standarde. Ta skupina strokovnjakov 
preuči vso znanstveno literaturo in 
upošteva manjšinska mnenja. Ta se 
dodajo mnenju skupine strokovnjakov in 
sporočijo v vednost zdravstvenim 
delavcem in njihovim pacientom.

Or. fr

Predlog spremembe 295
Nora Berra
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. Komisija skupne tehnične 
specifikacije iz odstavka 1 sprejme po 
posvetovanju s koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke, v kateri je tudi 
predstavnik evropskih organizacij za 
standardizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 296
Mairead McGuinness
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za pripomočke, ki so skladni s skupnimi 
tehničnimi specifikacijami iz odstavka 1, 
se šteje, da izpolnjujejo zahteve te uredbe, 
ki se sklicujejo na navedene skupne 
tehnične specifikacije ali njihove dele.

2. Za pripomočke, ki so skladni s skupnimi 
tehničnimi specifikacijami iz odstavka 1, 
se šteje, da izpolnjujejo zahteve te uredbe, 
ki se sklicujejo na navedene skupne 
tehnične specifikacije ali njihove dele.

Tehnična vsebina skupnih tehničnih 
specifikacij se pripravi ob ustrezni podpori 
interesnih skupin, ki jih te specifikacije 
zadevajo, ter na način, ki ne posega v 
oblikovanje standardov in smernic.
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