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Pozmeňujúci návrh 238
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Klasifikácia a posudzovanie zhody Klasifikácia, povolenie na uvedenie na trh 
a posudzovanie zhody

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pomôcky sú rozdelené do tried A, B, C 
a D na základe ich účelu určenia a 
inherentných rizík Klasifikácia prebieha 
v súlade s kritériami klasifikácie 
stanovenými v prílohe VII.

1. Pomôcky sú rozdelené do tried A, B, C 
a D na základe ich účelu určenia, 
novátorstva, zložitosti a inherentných rizík 
Klasifikácia prebieha v súlade s kritériami 
klasifikácie stanovenými v prílohe VII.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola V Kapitola III
Klasifikácia a posudzovanie zhody Povolenie na uvedenie na trh 

a posudzovanie zhody
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – oddiel 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oddiel 1 – Klasifikácia Kapitola II
Klasifikácia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – oddiel 1a – článok 39a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oddiel 1a – Povolenie na uvedenie na trh
Článok 39a (nový)

Všeobecné zásady týkajúce sa povolenia 
na uvedenie na trh

1. Žiadna inovačná pomôcka triedy D sa 
nesmie uviesť na trh v Únii, pokiaľ sa 
prostredníctvom centralizovaného 
postupu uvedeného v článku 39c 
a v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia neudelí povolenie na uvedenie 
na trh.
2. Žiadna inovačná pomôcka triedy D sa 
nesmie uviesť na trh členského štátu, 
pokiaľ príslušný orgán toho členského 
štátu neudelí vnútroštátne povolenie na 
uvedenie na trh prostredníctvom 
centralizovaného postupu uvedeného 
v článku 39d a v súlade s ustanoveniami 
tohto nariadenia.
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3. Odchylne od odseku 2 sa môže výrobca 
v súvislosti s pomôckami uvedenými 
v odseku 2 rozhodnúť požiadať 
o povolenie na uvedenie na trh v rámci 
centralizovaného postupu.
4. V súlade s článkom 85 je Komisia 
splnomocnená prijať delegované akty 
s cieľom zmeniť vzhľadom na technický 
pokrok zoznam uvedený v odseku 1.
5. Na pomôcky uvedené v odsekoch 1 a 2 
a pomôcky, ktoré sa ku dňu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia už nachádzajú 
na trhu Únie, sa vzťahuje povinnosť 
zabezpečiť povolenie na uvedenie na trh 
v súlade s postupom uvedeným v tomto 
oddiele, a to odo dňa skončenia platnosti 
ich certifikátu.
6. Povolenie na uvedenie na trh udelené 
v súlade s týmto oddielom je platné päť 
rokov.
Povolenie na uvedenie na trh sa môže po 
piatich rokoch obnoviť na základe 
opätovného posúdenia rovnováhy medzi 
rizikami a prínosom, ktoré vykoná 
agentúra.
7. Komisia prípadne členské štáty 
bezodkladne a najneskôr do 15 dní od 
prijatia vložia do elektronického systému 
uvedeného v článku 39b ods. 1 všetky 
žiadosti o povolenie na uvedenie na trh 
a udelené povolenia podľa ustanovení 
článkov 39c, 39d, 39e a 39f, ako aj 
informácie uvedené v článku 39b.
Komisia pre udeľovanie povolení pre 
zdravotnícke pomôcky uvedená v článku 
41c alebo príslušný orgán príslušného 
členského štátu pred začatím 
preskúmania žiadosti v súvislosti so 
zdravotníckou pomôckou overí, či 
v súvislosti s tou istou zdravotníckou 
pomôckou nebola podaná ďalšia žiadosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – oddiel 1a – článok 39b (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39b (nový)
Elektronický systém povolení na uvedenie 

na trh
1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
vytvorí a riadi elektronický registračný 
systém  pre žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh a pre udelené povolenia 
na uvedenie na trh podľa tohto oddielu 
a na zhromažďovanie a spracovanie 
týchto informácií:
- meno/názov výrobcu,
- názov a riziková trieda zdravotníckej 
pomôcky,
- uplatniteľný postup,
- v prípade decentralizovaného postupu 
členský štát, v ktorom výrobca podal 
žiadosť,
- dokumenty pripojené k žiadosti 
o povolenie na uvedenie na trh,
- hodnotiaca správa o zdravotníckej 
pomôcke vydaná počas postupu udelenia 
povolenia na uvedenie na trh,
- dátum schválenia povolenia na uvedenie 
na trh a dátum uvedenia pomôcky na trh, 
ak je odlišný od dátumu schválenia tohto 
povolenia,
- všetky informácie týkajúce sa 
pozastavenia alebo zrušenia povolenia na 
uvedenie na trh.
2. Európska agentúra pre lieky vkladá do 
elektronického registračného systému 
informácie zhromaždené a spracované 
v elektronickom systéme, týkajúce sa 
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centralizovaného postupu uvedeného 
v článku 39c.
Členské štáty vkladajú do elektronického 
registračného systému informácie 
zhromaždené a spracované 
v elektronickom systéme, týkajúce sa 
decentralizovaného postupu uvedeného 
v článku 39d.
3. Ak je v súvislosti s uvedením pomôcky 
na trh, jej pozastavením alebo stiahnutím 
z trhu potrebné aktualizovať tieto 
informácie, výrobca to bezodkladne 
oznámi agentúre alebo príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu, ktorý okamžite 
aktualizuje tieto informácie 
v elektronickom systéme.
4. Informácie, ktoré sú zhromaždené 
a spracované v elektronickom systéme 
a ktoré sa týkajú žiadostí o povolenie na 
uvedenie na trh, sú dostupné len členským 
štátom, agentúre a Komisii.
Informácie, ktoré sú zhromaždené 
a spracované v elektronickom systéme 
a ktoré sa týkajú udelených povolení na 
uvedenie na trh, sú dostupné verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – oddiel 1a – článok 39c (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39c (nový)
Centralizovaný postup

1. Týmto sa v súlade s ustanoveniami 
článku 39d zriaďuje Komisia pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro. Táto 



PE510.755v01-00 8/110 AM\936067SK.doc

SK

komisia je súčasťou Európskej agentúry 
pre lieky.
2. Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro je zodpovedná za vypracovanie 
stanoviska agentúry v súvislosti s každou 
otázkou týkajúcou sa prípustnosti žiadostí 
predložených v súlade s centralizovaným 
postupom, udelenia, zmeny, pozastavenia 
alebo zrušenia povolenia na uvedenie 
pomôcky triedy D na trh.
3. Každá žiadosť týkajúca sa pomôcok 
uvedených v článku 39a ods. 1 obsahuje 
náležitosti a dokumenty uvedené 
v prílohách VII, IX a X.
4. Agentúre sa platí poplatok za posúdenie 
žiadosti.
5. Agentúra zabezpečí, aby stanovisko 
Komisie pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro bolo 
vydané v lehote 210 dní od prijatia platnej 
žiadosti.
Komisia pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok má k dispozícii aspoň 80 dní odo 
dňa prijatia žiadosti na analýzu vedeckých 
údajov uvedených v dokumentoch 
pripojených k žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh. Agentúra môže predĺžiť 
túto lehotu na základe riadne 
opodstatnenej žiadosti Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro.
6. Táto komisia môže len raz požiadať 
výrobcu o predloženie dodatočných 
informácií, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
posúdenie žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh. Môže ísť o žiadosť 
o vzorky alebo kontrolu priestorov 
výrobcu. V prípade takej žiadosti sa lehota 
uvedená v odseku 5 pozastaví až do 
poskytnutia požadovaných dodatočných 
informácií.
7. Komisia po konzultácii s agentúrou, 
členskými štátmi a zainteresovanými 
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stranami vypracuje podrobné usmernenie 
týkajúce sa formy, v ktorej sa majú 
predkladať žiadosti o povolenie.
8. Ak to Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro považuje na dokončenie 
preskúmania žiadosti za potrebné, môže 
požiadať žiadateľa, aby sa u neho 
vykonala osobitná inšpekcia výrobných 
priestorov, v ktorých sa vyrába príslušná 
pomôcka. Také inšpekcie sa vykonávajú 
neohlásené.
Inšpekciu vykonajú v lehote stanovenej 
v odseku 5 inšpektori z členského štátu 
s primeranou kvalifikáciou. Týchto 
inšpektorov môže sprevádzať spravodajca 
alebo expert vymenovaný Komisiou pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro.
9. Agentúra okamžite oznámi žiadateľovi, 
či sa v stanovisku Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro uvádza, 
že:
a) žiadosť nespĺňa kritériá na povolenie 
stanovené v tomto nariadení;
b) dokumentácia pripojená k žiadosti nie 
je v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia alebo je potrebné ju zmeniť 
alebo doplniť;
c) povolenie na uvedenie na trh je 
potrebné udeliť podľa určitých 
podmienok;.
d) povolenie na uvedenie príslušnej 
zdravotníckej pomôcky na trh sa musí 
zamietnuť z toho dôvodu, že pomôcka nie 
je v súlade s týmto nariadením.
10. Žiadateľ môže v lehote 15 dní odo dňa 
prijatia stanoviska uvedeného v odseku 9 
písomne oznámiť agentúre svoj zámer 
požiadať o opätovné preskúmanie 
stanoviska. V takom prípade žiadateľ 
v lehote 60 dní odo dňa prijatia stanoviska 
predloží agentúre podrobné dôvody tejto 
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žiadosti.
Komisia pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro v lehote 
60 dní od prijatia dôvodov žiadosti 
opätovne preskúma svoje stanovisko 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v štvrtom pododseku článku 62 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 726/2004. Dôvody 
prijatého záveru sa pripoja ku konečnému 
stanovisku.
11. Agentúra v lehote 15 dní odo dňa 
prijatia konečného stanoviska Komisie 
pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro pošle 
toto konečné stanovisko Komisii, 
členským štátom a žiadateľovi spolu so 
správou, v ktorej je uvedené posúdenie 
pomôcky Komisiou pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro a dôvody jej záverov.
12. Ak žiadateľ stiahne žiadosť 
o povolenie na umiestnenie na trh 
predloženú agentúre, a to pred vydaním 
stanoviska týkajúceho sa tejto žiadosti, 
žiadateľ oznámi agentúre svoje dôvody na 
jej stiahnutie. Agentúra sprístupní tieto 
informácie a uverejní hodnotiacu správu, 
ak je k dispozícii, po vymazaní všetkých 
informácií, ktoré majú povahu 
obchodného tajomstva.
13. Komisia v lehote 15 dní odo dňa 
prijatia stanoviska uvedeného v odseku 11 
vypracuje návrh rozhodnutia, ktoré sa 
prijme v súvislosti so žiadosťou.
Ak sa návrh rozhodnutia odlišuje od 
stanoviska agentúry, Komisia pripojí 
podrobné vysvetlenie dôvodov týchto 
rozdielov.
Návrh rozhodnutia dostanú členské štáty 
a žiadateľ.
Členské štáty majú 22 dní, aby Komisii 
predložili svoje písomné pripomienky 
k návrhu rozhodnutia. Ak je však 
potrebné naliehavo prijať rozhodnutie, 
predseda Komisie pre povoľovanie 
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diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro môže podľa úrovne naliehavosti 
stanoviť kratšiu lehotu. Táto lehota nie je 
okrem výnimočných prípadov kratšia než 
5 dní;
14. Členské štáty môžu písomne požiadať 
o prerokovanie návrhu rozhodnutia 
uvedeného v odseku 13 na plenárnom 
zasadnutí Komisie pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro, pričom podrobne uvedú svoje 
dôvody.
Ak sa Komisia domnieva, že v písomných 
pripomienkach členského štátu sú 
nastolené nové dôležité otázky vedeckej 
alebo technickej povahy, ktorými sa 
nezaoberá stanovisko agentúry, predseda 
Komisie pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro preruší 
postup a vráti žiadosť agentúre na ďalšie 
posúdenie.
15. Komisia prijme konečné rozhodnutie 
v lehote 30 dní od skončenia postupu 
preskúmania uvedeného v článku 84 ods. 
3.
16. Zamietnutie povolenia na umiestnenie 
na trh predstavuje zákaz umiestnenia 
pomôcok uvedených v článku 39a ods. 1 
na trh v celej Únii.
17. Držiteľ povolenia informuje po 
udelení povolenia na uvedenie na trh 
agentúru o dátumoch skutočného 
uvedenia pomôcky na trh v členských 
štátoch, pričom zohľadní rôzne povolené 
prezentácie.
18. Držiteľ povolenia takisto informuje 
agentúru, ak sa pomôcka dočasne alebo 
trvalo prestane umiestňovať na trh 
a v tejto súvislosti predloží odôvodnenie 
na základe lekárskych alebo 
ekonomických dôvodov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 245
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – oddiel 1a – článok 39d (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39d
Komisia pre povoľovanie diagnostických 

zdravotníckych pomôcok in vitro
1. Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro pozostáva z týchto členov:
a) jeden člen a jeden náhradník, ktorých 
vymenuje každý členský štát v súlade 
s odsekom 3 tohto článku;
b) šesť členov vymenovaných Komisiou 
na základe verejnej výzvy na vyjadrenie 
záujmu s cieľom zabezpečiť, aby 
v Komisii pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok boli k dispozícii 
príslušné odborné znalosti;
c) jeden člen a jeden náhradník, ktorých 
vymenuje Komisia na základe verejnej 
výzvy na vyjadrenie záujmu a po 
konzultácii s Európskym parlamentom 
a ktorí zastupujú zdravotníckych 
pracovníkov;
d) jeden člen a jeden náhradník, ktorých 
vymenuje Komisia na základe verejnej 
výzvy na vyjadrenie záujmu a po 
konzultácii s Európskym parlamentom 
a ktorí zastupujú organizácie pacientov.
Náhradníci zastupujú členov v prípade ich 
neprítomnosti a hlasujú za nich. 
Náhradníci uvedení v písmene a) môžu 
byť v súlade s článkom 62 nariadenia 
(ES) č. 726/2004 vymenovaní za 
spravodajcov.
2. Členský štát môže delegovať svoje 
úlohy v Komisii pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
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in vitro na iný členský štát. Každý členský 
štát môže zastupovať len jeden ďalší 
členský štát.
3. Členovia a náhradníci Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro sú 
vymenovaní na základe svojich 
príslušných odborných znalostí v oblasti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro s cieľom zabezpečiť maximálnu 
úroveň odborných kvalifikácií a široké 
spektrum príslušných odborných znalostí. 
Členské štáty sa preto spoja so správnou 
radou agentúry a Komisiou s cieľom 
zabezpečiť, aby konečné zloženie Komisie 
pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro zahŕňalo 
vedecké oblasti súvisiace s jej úlohami.
4. Členovia a náhradníci Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro sa 
vymenujú na obdobie troch rokov, ktoré 
možno raz predĺžiť a potom obnoviť na 
základe postupu uvedeného v odseku 1. 
Komisia pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro zvolí 
svojho predsedu spomedzi svojich
riadnych členov na obdobie troch rokov, 
ktoré možno raz predĺžiť.
5. Na Komisiu pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro sa vzťahujú odseky 3, 4, 5, 6, 7 a 8 
článku 61 nariadenia (ES) 726/2004.
6. Mandát Komisie pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro zahŕňa všetky aspekty hodnotenia 
zdravotníckych pomôcok v rozsahu 
postupov uvedených v článkoch 39c a 39f.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nariadenia
Kapitola 5 – oddiel 1a – článok 39e (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39e
Decentralizovaný postup

1. Členské štáty prostredníctvom 
elektronického systému pre povolenie na 
uvedenie na trh uvedeného v článku 39b 
overia, či v súčasnosti nie je žiadna ďalšia 
žiadosť predmetom preskúmania a či tej 
istej zdravotníckej pomôcke nebolo 
udelené žiadne ďalšie povolenie na 
uvedenie na trh.
2. Ak členský štát zistí, že v súvislosti s tou 
istou diagnostickou zdravotníckou 
pomôckou in vitro je ďalšia žiadosť 
o povolenie na uvedenie na trh 
predmetom preskúmania v inom členskom 
štáte, príslušný členský štát odmietne 
posúdiť žiadosť a bezodkladne to oznámi 
žiadateľovi.
3. Ak členský štát udelil povolenie pre 
diagnostickú zdravotnícku pomôcku in 
vitro, ktorá je predmetom žiadosti 
o povolenie na uvedenie na trh v inom 
členskom štáte, tento iný členský štát 
zamietne žiadosť a bezodkladne to oznámi 
žiadateľovi.
4. Členský štát prijme všetky primerané 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
postup udelenia povolenia na uvedenie 
pomôcok uvedených v článku 39a ods. 2 
na trh dokončil v lehote maximálne 210 
dní odo dňa predloženia platnej žiadosti.
5. Príslušný vnútroštátny orgán členského 
štátu môže len raz požiadať výrobcu 
o predloženie dodatočných informácií, 
ktoré sú na základe vedecky podloženého 
odôvodnenia potrebné na posúdenie 
žiadosti o povolenie na uvedenie na trh. 
Môže ísť o žiadosť o vzorky alebo 
kontrolu priestorov výrobcu. Lehota 
uvedená v odseku 4 sa pozastaví až do 
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poskytnutia požadovaných dodatočných 
informácií a maximálne do 60 dní.
6. Ak žiadateľ stiahne žiadosť o povolenie 
na uvedenie na trh, ktorú predložil 
príslušnému orgánu členského štátu, a to 
pred poskytnutím stanoviska k žiadosti, 
žiadateľ oznámi príslušnému orgánu toho 
členského štátu svoje dôvody na jej 
stiahnutie. Príslušný vnútroštátny orgán 
sprístupní tieto informácie a uverejní 
hodnotiacu správu, ak je k dispozícii, po 
vymazaní všetkých informácií, ktoré majú 
povahu obchodného tajomstva.
7. Príslušný orgán príslušného členského 
štátu informuje žiadateľa o udelení 
povolenia na uvedenie na trh.
8. Príslušný vnútroštátny orgán 
bezodkladne a v lehote 15 dní sprístupní 
povolenia na uvedenie na trh.
9. Príslušný vnútroštátny orgán vypracuje 
hodnotiacu správu a predloží pripomienky 
k spisu, konkrétne pokiaľ ide o výsledky 
klinického výskumu a systém riadenia 
rizík.
10. Príslušný vnútroštátny orgán po 
vymazaní všetkých informácií, ktoré majú 
povahu obchodného tajomstva, 
bezodkladne a najneskôr do 15 dní 
sprístupní hodnotiacu správu spolu 
s odôvodnením svojho stanoviska.
11.Členské štáty informujú agentúru 
o každom povolení na uvedenie na trh, 
ktoré udelili.
12. Držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
po jeho udelení oznámi príslušnému 
orgánu povoľujúceho členského štátu 
dátum skutočného uvedenia zdravotníckej 
pomôcky na trh v tomto členskom štáte.
13. Ak sa zdravotnícka pomôcka dočasne 
alebo trvalo prestáva uvádzať na trh 
členského štátu, držiteľ povolenia to 
takisto oznámi príslušnému orgánu 
a v tejto súvislosti poskytne odôvodnenie 
na základe lekárskych a/alebo 
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ekonomických dôvodov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – oddiel 1a – článok 39f (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39f
Vzájomné uznávanie decentralizovaných 

povolení na uvedenie na trh
1. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky zriadená podľa článku 76 
zodpovedá za preskúmanie každej otázky 
týkajúcej sa povolenia na uvedenie  
zdravotníckej pomôcky na trh vo viac ako 
jednom členskom štáte, oprávnenej na 
povolenie v súlade s postupom 
stanoveným v článku 39e.
2. Žiadateľ, ak chce v súvislosti s takou 
zdravotníckou pomôckou in vitro získať 
povolenie na uvedenie na trh vo viac ako 
jednom členskom štáte, predloží 
príslušným orgánom v týchto členských 
štátoch žiadosť založenú na totožnom 
súbore. Súbor obsahuje informácie 
a dokumenty uvedené v prílohách VIII, 
IX a X tohto nariadenia. Predložené 
dokumenty obsahujú zoznam príslušných 
členských štátov, ktorých sa žiadosť týka. 
Žiadateľ požiada jeden členský štát, aby 
konal ako „referenčný členský štát“ 
a v súlade s odsekom 3 alebo 4 vypracoval 
hodnotiacu správu o diagnostickej 
zdravotníckej pomôcke in vitro.
3. Ak v súvislosti s diagnostickou 
zdravotníckou pomôckou in vitro bolo 
v čase žiadosti udelené povolenie na 
uvedenie na trh, príslušný členský štát 
uzná toto povolenie, ktoré udelil 
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referenčný členský štát, ktorým je členský 
štát, ktorý ako prvý udelil povolenie. 
Držiteľ povolenia preto požiada 
referenčný členský štát o aktualizáciu 
existujúcej hodnotiacej správy o povolenej 
diagnostickej zdravotníckej pomôcke. 
Referenčný členský štát aktualizuje 
hodnotiacu správu v lehote 90 dní odo 
dňa prijatia platnej žiadosti. Príslušný 
členský štát a žiadateľ dostanú 
hodnotiacu správu spolu s ostatnými 
príslušnými informáciami 
a dokumentáciou.
4. V prípade, keď v čase žiadosti nebolo 
v súvislosti s diagnostickou zdravotníckou 
pomôckou in vitro udelené povolenie na 
uvedenie na trh, žiadateľ požiada 
referenčný členský štát o vypracovanie 
návrhu hodnotiacej správy. Referenčný 
členský štát vypracuje správu v lehote 120 
dní odo dňa prijatia platnej žiadosti 
a pošle ju príslušným členským štátom 
a žiadateľovi.
5. Príslušné členské štáty v lehote 90 dní 
od prijatia dokumentácie uvedenej 
v odsekoch 3 a 4 schvália hodnotiacu 
správu a oznámia to referenčnému 
členskému štátu. Referenčný členský štát 
zaznamená súhlas všetkých strán, uzavrie 
postup a oznámi to žiadateľovi.
6. Každý členský štát, v ktorom bola 
predložená žiadosť v súlade s odsekom 2,
prijme rozhodnutie v súlade so 
schválenou hodnotiacou správou v lehote 
30 dní odo dňa uznania tohto schválenia.
7. Ak príslušný členský štát nemôže 
v lehote uvedenej v odseku 5 schváliť 
hodnotiacu správu na základe prípadného 
vážneho rizika pre verejné zdravie, 
oznámi podrobné odôvodnenie svojho 
stanoviska referenčnému členskému 
štátu, ostatným príslušným členským 
štátom a žiadateľovi. Sporné body sa 
oznámia Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky.
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8. V rámci Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky sa všetky členské 
štáty uvedené v odseku 7 usilujú 
o dosiahnutie dohody v súvislosti 
s opatreniami, ktoré sa majú prijať. 
Poskytnú žiadateľovi možnosť vyjadriť 
ústne alebo písomne svoj názor. Ak 
členské štáty v lehote  60 dní od 
oznámenia sporných bodov dospejú 
k dohode, referenčný členský štát 
zaznamená túto dohodu, uzavrie postup 
a oznámi to žiadateľovi. Uplatňuje sa 
odsek 6.
9. Ak členské štáty nedosiahnu dohodu 
v 60-dňovej lehote stanovenej v odseku 7, 
okamžite to oznámia agentúre, aby sa 
uplatnil postup podľa článku 39g. 
Agentúre sa zasiela podrobné vyhlásenie 
o otázkach, v ktorých členské štáty 
nedosiahli dohodu, a o príčinách ich 
sporu. Kópia sa zasiela žiadateľovi.
10. Žiadateľ, keď mu oznámia, že jeho 
vec bola postúpená agentúre, bezodkladne 
pošle kópiu informácií a dokumentov 
uvedených v odseku 2.
11. Za okolností uvedených v odseku 9 
môžu členské štáty, ktoré schválili 
hodnotiacu správu referenčného 
členského štátu, na požiadanie žiadateľa 
udeliť povolenie pre zdravotnícku 
pomôcku bez toho, aby čakali na výsledok 
postupu uvedeného v článku 39g. V takom 
prípade nemá vydané povolenie vplyv na 
výsledok tohto postupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – oddiel 1a – článok 39g (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39g
Arbitráž v prípade sporu v súvislosti 

so vzájomným uznávaním 
decentralizovaného povolenia na 

umiestnenie na trh
1. Ak sa odkazuje na postup uvedený 
v tomto článku, Výbor pre zdravotnícke 
pomôcky uvedený v článku 84 ods. 1 
posúdi vec a v lehote 60 dní odo dňa, keď 
mu bola vec postúpená, vydá odôvodnené 
stanovisko.
V naliehavých prípadoch a na návrh 
svojho predsedu môže výbor súhlasiť 
s kratšou lehotou.
2. S cieľom posúdiť vec Výbor pre 
zdravotnícke pomôcky vymenuje jedného 
svojho člena za spravodajcu. Výbor môže 
takisto vymenovať jednotlivých expertov, 
aby mu poskytli poradenstvo v osobitných 
otázkach. Výbor pri vymenovaní expertov 
vymedzí ich úlohy a určí časový limit na 
splnenie týchto úloh.
3. Skôr než Výbor pre zdravotnícke 
pomôcky vydá svoje stanovisko, poskytne 
žiadateľovi alebo držiteľovi povolenia na 
uvedenie na trh možnosť vyjadriť 
písomne alebo ústne vysvetlenie v lehote, 
ktorú určí.
Výbor môže pozastaviť lehotu uvedenú 
v odseku 1 s cieľom umožniť žiadateľovi 
alebo držiteľovi povolenia, aby vypracoval 
vysvetlenie.
4. Agentúra bezodkladne oznámi 
žiadateľovi alebo držiteľovi povolenia 
stanovisko výboru týkajúce sa povolenia 
na uvedenie príslušnej diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro na trh.
Žiadateľ alebo držiteľ povolenia môže 
v lehote 15 dní od prijatia stanoviska 
Výboru pre zdravotnícke pomôcky 
písomne oznámiť agentúre svoj zámer 
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požiadať o opätovné preskúmanie 
stanoviska. V takom prípade predloží 
agentúre podrobné odôvodnenie svojej 
žiadosti v lehote 60 dní od prijatia 
stanoviska.
Výbor v lehote 60 dní od prijatia 
odôvodnenia žiadosti opätovne preskúma 
svoje stanovisko. Vymenuje iného 
spravodajcu a v prípade potreby iného 
spoluspravodajcu než pre pôvodné 
stanovisko. Predmetom opätovného 
preskúmania sú len tie body stanoviska, 
ktoré určil žiadateľ alebo držiteľ 
povolenia, a toto opätovné preskúmanie je 
založené len na vedeckých údajoch 
dostupných v čase, keď výbor prijal svoje 
pôvodné stanovisko. Žiadateľ alebo 
držiteľ povolenia môže požiadať, aby sa 
výbor v súvislosti s opätovným 
preskúmaním poradil s poradným 
výborom zriadeným podľa článku 78a 
nariadenia (EÚ) [odkaz na budúce 
nariadenie o zdravotníckych pomôckach].
Dôvody na prijatie záveru v rámci 
opätovného  preskúmania sa pripoja 
k hodnotiacej správe uvedenej v odseku 5 
tohto článku.
5. Agentúra v lehote 15 dní od prijatia 
konečného stanoviska Výboru pre 
zdravotnícke pomôcky pošle toto 
stanovisko členským štátom, Komisii 
a žiadateľovi alebo držiteľovi povolenia, 
spolu s hodnotiacou správou 
o diagnostickej zdravotníckej pomôcke in 
vitro a uvedie dôvody na prijatie týchto 
záverov.
V prípade priaznivého stanoviska 
týkajúceho sa žiadosti o vzájomné 
uznávanie decentralizovaného povolenia 
na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh 
uvedeného v článku 39f sa ku stanovisku 
pripoja tieto dokumenty:
a) spisová dokumentácia uvedená 
v článku 39f ods. 2;
b) všetky podmienky, ktoré by mohli mať 
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vplyv na povolenie;
c) podrobné informácie o všetkých 
odporúčaných podmienkach alebo 
obmedzeniach v súvislosti s bezpečným 
a účinným používaním diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro;
d) navrhovaný text označenia 
zdravotníckej pomôcky a súvisiaceho 
letáku.
6. Komisia v lehote 15 dní odo dňa prijatia 
stanoviska uvedeného v odseku 5 
vypracuje návrh rozhodnutia, ktoré sa 
prijme v súvislosti so žiadosťou, zohľadní 
pritom právo Únie.
K návrhu rozhodnutia, v ktorom sa 
predpokladá udelenie povolenia na 
uvedenie na trh, sa pripoja dokumenty 
uvedené v odseku 5.
Ak návrh rozhodnutia nie je v súlade 
so stanoviskom agentúry, Komisia takisto 
pripojí podrobné vysvetlenie dôvodov 
spôsobujúcich tento nesúlad.
Návrh rozhodnutia sa poskytne členským 
štátom a žiadateľovi alebo držiteľovi 
povolenia.
Členské štáty majú k dispozícii 22 dní, aby 
Komisii predložili svoje písomné 
pripomienky k návrhu rozhodnutia. Ak sa 
však má rozhodnutie prijať naliehavo, 
predseda Výboru pre zdravotnícke 
pomôcky môže podľa stupňa naliehavosti 
stanoviť kratšiu lehotu. Táto lehota nie je 
kratšia ako 5 dní, okrem výnimočných 
okolností.
7. Členské štáty môžu písomne požiadať, 
aby sa návrh rozhodnutia uvedený 
v odseku 6 prerokoval na plenárnom 
zasadnutí Výboru pre zdravotnícke 
pomôcky uvedenom v článku 84 ods. 1, 
pričom podrobne uvedú svoje dôvody.
Ak sa Komisia domnieva, že v písomných 
pripomienkach členských štátov sú 
nastolené dôležité nové otázky vedeckej 
alebo technickej povahy, ktorými sa 
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stanovisko agentúry nezaoberá, predseda 
Výboru pre zdravotnícke pomôcky 
pozastaví postup a vráti žiadosť agentúre 
na ďalšie posúdenie.
8. Komisia prijme konečné rozhodnutie 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
84 ods. 3 v lehote 30 dní od skončenia 
tohto postupu. Komisia aktualizuje 
informácie o príslušnej pomôcke 
v elektronickom systéme uvedenom 
v článku 39b.
9. Zamietnutie povolenia na uvedenie na 
trh predstavuje zákaz umiestnenia 
príslušnej pomôcky na trh v celej Únii.
10. Rozhodnutie uvedené v odseku 8 je 
určené všetkým členským štátom a zaslané 
držiteľovi povolenia alebo žiadateľovi. 
Príslušné členské štáty a referenčný 
členský štát buď udelia povolenie na 
uvedenie na trh, alebo ho zrušia, alebo 
zmenia jeho podmienky tak, aby boli 
v súlade s rozhodnutím, a to v lehote 30 
dní odo dňa jeho oznámenia. Oznámia to 
Komisii a agentúre.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – oddiel 1a – článok 39h (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39h
Zmeny týkajúce sa povolenia na uvedenie 

na trh
1. Každá žiadosť držiteľa povolenia na 
uvedenie na trh, ktoré bolo udelené 
v súlade s ustanoveniami článkov 39c, 39e 
a 39f, sa predloží všetkým členským 
štátom, ktoré predtým udelili povolenie 
pre príslušnú diagnostickú pomôcku in 
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vitro.
Komisia má na základe konzultácie 
s agentúrou právomoc prijať delegované 
akty v súlade s článkom 85 tohto 
nariadenia s cieľom prijať primerané 
opatrenia na preskúmanie zmien 
týkajúcich sa podmienok udelenia 
povolenia na uvedenie na trh.
2. V prípade, keď sa Komisii predloží 
arbitráž, uplatňuje sa postup uvedený 
v článku 39g analogicky ku zmenám 
týkajúcim sa povolenia na uvedenie na 
trh.
3. Ak sa členský štát domnieva, že 
v záujme ochrany verejného zdravia sú 
potrebné zmeny týkajúce sa povolenia na 
uvedenie na trh, ktoré bolo udelené 
v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly, 
alebo jeho pozastavenia alebo stiahnutia, 
príslušný členský štát bezodkladne postúpi 
vec agentúre, aby sa uplatnil postup 
uvedený v článku 39g.
Vo výnimočných prípadoch, ak je 
potrebné naliehavé opatrenie na ochranu 
verejného zdravia, kým sa neprijme 
konečné rozhodnutie môže členský štát na 
svojom území pozastaviť uvedenie 
príslušnej pomôcky na trh a jej 
používanie. Najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň informuje Komisiu, 
agentúru a ostatné členské štáty 
o dôvodoch tohto opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 39a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39a
Postup týkajúci sa povolenia na uvedenie 

na trh
1. Pomôcky triedy D sa môžu umiestniť 
na trh v Únii, len ak pre túto pomôcku 
bolo udelené povolenie Únie na uvedenie 
na trh prostredníctvom centralizovaného 
postupu uvedeného v článku 41c 
a v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia.
2. Pomôcky uvedené v odseku 1 
a pomôcky, ktoré sú ku dňu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia umiestnené na 
trhu Únie, musia mať v súlade 
s postupom uvedeným v tomto oddiele 
povolenie na umiestnenie na trh, a to odo 
dňa skončenia platnosti ich certifikátu.
3. Povolenie na uvedenie na trh udelené 
podľa tohto oddielu je platné päť rokov. 
Povolenie na uvedenie na trh sa môže po 
piatich rokoch obnoviť na základe 
opätovného preskúmania vyváženia rizík 
a prínosov, ktoré vykoná agentúra.
4. Komisia alebo členský štát vloží do 
elektronického systému uvedeného 
v článku 41b ods. 1 všetky žiadosti 
o udelenie povolenia na uvedenie na trh 
a udelené povolenia podľa ustanovení 
článkov 41c, 41d, 41e a 41f, ako aj 
informácie uvedené v článku 41b, a to 
bezodkladne a najneskôr 15 dní od ich 
prijatia. Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
uvedená v článku 41c alebo príslušný 
orgán príslušného členského štátu pred 
začatím preskúmania žiadosti týkajúcej sa 
zdravotníckej pomôcky overí, či 
v súvislosti s touto zdravotníckou 
pomôckou nebola podaná žiadna ďalšia 
žiadosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 251
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 39b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39b
Elektronický systém povolení na uvedenie 

na trh
1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
vytvorí a riadi elektronický registračný 
systém pre žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh a udelené povolenia 
podľa tohto oddielu, v rámci ktorého sa 
zhromažďujú a spracúvajú tieto 
informácie:
- meno/názov výrobcu,
- názov diagnostickej zdravotníckej 
pomôcky in vitro,
- dokumenty priložené k žiadosti 
o povolenie na uvedenie na trh,
- hodnotiaca správa o diagnostickej 
zdravotníckej pomôcke in vitro vydaná 
počas postupu udelenia povolenia na 
uvedenie na trh,
- dátum schválenia povolenia na uvedenie 
na trh a dátum umiestnenia pomôcky na 
trh v prípade, keď je odlišný od dátumu 
schválenia povolenia,
- všetky informácie týkajúce sa 
pozastavenia alebo stiahnutia povolenia 
na uvedenie na trh.
2. Zhromažďované a spracúvané 
informácie vkladá do elektronického 
registračného systému Európska agentúra 
pre lieky.
3. V prípade, keď vzhľadom na 
umiestnenie pomôcky na trh, pozastavenie 
alebo stiahnutie pomôcky z trhu treba 
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tieto informácie aktualizovať, výrobca 
okamžite informuje agentúru, ktorá 
okamžite aktualizuje informácie 
v elektronickom systéme.
4. Zhromaždené a spracované informácie 
v elektronickom systéme, týkajúce sa 
žiadosti o povolenie na uvedenie na trh, 
sú prístupné len členským štátom, 
agentúre a Komisii. Zhromaždené 
a spracované informácie v elektronickom 
systéme, týkajúce sa udelených povolení 
na uvedenie na trh, sú prístupné 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 39c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39c
Centralizovaný postup

1. Týmto sa v súlade s ustanoveniami 
článku 39d zriaďuje Komisia pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro. Táto 
komisia je súčasťou Európskej agentúry 
pre lieky.
2. Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro je zodpovedná za vypracovanie 
stanoviska agentúry ku každej otázke 
týkajúcej sa prípustnosti žiadostí 
predložených v súlade s centralizovaným 
postupom.
3. Každá žiadosť v súvislosti s pomôckami 
uvedenými v článku 39a ods. 1 obsahuje 
náležitosti a dokumenty uvedené 
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v prílohách VII, VIII, IX a X.
4. Agentúre sa platí poplatok za posúdenie 
žiadosti.
5. Agentúra zabezpečí, aby sa stanovisko 
Komisie pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro vydalo 
v lehote 210 dní odo dňa prijatia platnej 
žiadosti. Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro má k dispozícii aspoň 80 dní odo 
dňa prijatia žiadosti na analyzovanie 
vedeckých údajov uvedených 
v dokumentoch pripojených k žiadosti 
o povolenie na uvedenie na trh. Agentúra 
môže predĺžiť túto lehotu na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro.
6. Komisia pre povoľovanie môže len raz 
požiadať výrobcu, aby predložil dodatočné 
informácie, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
posúdenie žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh. V prípade takej žiadosti 
sa pozastaví lehota uvedená v odseku 5 až 
do poskytnutia požadovaných 
dodatočných informácií.
7. Komisia na základe konzultácie 
s agentúrou, členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami vypracuje 
podrobné usmernenie týkajúce sa formy, 
v ktorej sa majú predkladať žiadosti 
o povolenie na uvedenie na trh.
8. Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro môže požiadať žiadateľa, aby sa 
miesto výroby príslušnej diagnostickej 
pomôcky in vitro podrobilo osobitnej 
kontrole, ak to na účely preskúmania 
žiadosti považuje za nevyhnutné. Takéto 
kontroly sú neohlásené. Kontrolu 
vykonajú inšpektori z členského štátu, 
ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, v lehote 
stanovenej v odseku 5. Týchto inšpektorov 
môže sprevádzať spravodajca alebo expert 
vymenovaný  Komisiou pre povoľovanie 
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diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro.
9. Agentúra bezodkladne oznámi 
žiadateľovi, či sa v stanovisku Komisie 
pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro uvádza, 
že:
a) žiadosť nespĺňa kritériá na udelenie 
povolenia stanovené v tomto nariadení;
b) dokumenty pripojené k žiadosti nie sú 
v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia 
alebo ich treba zmeniť alebo doplniť;
c) povolenie na uvedenie na trh treba 
udeliť podľa určitých podmienok.
d) povolenie na uvedenie príslušnej 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro na trh treba zamietnuť na základe 
skutočnosti, že pomôcka nie je v súlade 
s týmto nariadením.
10. Žiadateľ v lehote 15 dní odo dňa 
prijatia stanoviska uvedeného v odseku 9 
môže písomne oznámiť agentúre svoj 
zámer požiadať o opätovné preskúmanie 
stanoviska. V takom prípade žiadateľ 
pošle agentúre podrobné odôvodnenie 
svojej žiadosti v lehote 60 dní odo dňa 
prijatia stanoviska. Komisia pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro v lehote 
60 dní odo dňa prijatia odôvodnenia 
žiadosti opätovne preskúma svoje 
stanovisko. Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro vymenuje iného spravodajcu 
a v prípade potreby iného 
spoluspravodajcu než  pre pôvodné 
stanovisko. V rámci opätovného 
preskúmania sa preskúmajú len tie body 
stanoviska, ktoré žiadateľ pôvodne určil, 
a toto preskúmanie môže byť založené len 
na vedeckých údajoch dostupných v čase, 
keď Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro prijala svoje pôvodné stanovisko. 
Žiadateľ môže požadovať, aby Komisia 
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pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
v súvislosti s opätovným preskúmaním 
konzultovala s vedeckou poradnou 
skupinou.
11. Agentúra v lehote 15 dní odo dňa 
prijatia konečného stanoviska Komisie 
pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro pošle 
toto konečné stanovisko Komisii, 
členským štátom a žiadateľovi spolu so 
správou, v ktorej sa uvádza hodnotenie 
zdravotníckej pomôcky Komisiou pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
a odôvodnenie jej záverov.
12. Ak žiadateľ stiahne žiadosť 
o povolenie na uvedenie na trh predložené 
agentúre, skôr ako sa vydá stanovisko 
týkajúce sa žiadosti, žiadateľ oznámi 
agentúre svoje dôvody na toto stiahnutie. 
Agentúra sprístupní túto informáciu 
a uverejní hodnotiacu správu, ak je 
k dispozícii, po vymazaní všetkých 
informácií, ktoré majú povahu 
obchodného tajomstva.
13. Komisia v lehote 15 dní odo dňa 
prijatia stanoviska uvedeného v odseku 11 
vypracuje návrh rozhodnutia, ktoré sa má 
prijať v súvislosti so žiadosťou. Ak sa 
návrh rozhodnutia odlišuje od stanoviska 
agentúry, Komisia pripojí podrobné 
vysvetlenie dôvodov týchto rozdielov. 
Návrh rozhodnutia sa pošle členským 
štátom a žiadateľovi. Členské štáty majú 
k dispozícii 22 dní, aby Komisii písomne 
predložili svoje pripomienky k návrhu 
rozhodnutia. Ak sa však má rozhodnutie 
prijať naliehavo, predseda Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro môže 
podľa stupňa naliehavosti stanoviť 
kratšiu lehotu. Táto lehota nie je okrem 
výnimočných okolností kratšia než 5 dní.
14. Členské štáty môžu písomne požiadať 
o prerokovanie návrhu rozhodnutia 
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uvedeného v odseku 13 na plenárnom 
zasadnutí Komisie pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro, pričom podrobne uvedú svoje 
dôvody. Ak sa Komisia domnieva, že 
v písomných pripomienkach členských 
štátov sú nastolené dôležité nové otázky 
vedeckej alebo technickej povahy, ktorými 
sa stanovisko agentúry nezaoberá, 
predseda Komisie pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro pozastaví postup a vráti žiadosť 
agentúre na ďalšie preskúmanie.
15. Komisia prijme konečné rozhodnutie 
v lehote 30 dní odo dňa skončenia 
preskúmania uvedeného v článku [...].
16. Zamietnutie povolenia na uvedenie na 
trh predstavuje zákaz umiestnenia 
pomôcok uvedených v článku 39a ods. 1 
na trh v celej Únii.
17. Držiteľ povolenia po udelení 
povolenia na uvedenie na trh oznámi 
agentúre dátum skutočného umiestnenia 
zdravotníckej pomôcky na trh v členských 
štátoch, pričom zohľadní rôzne povolené 
prezentácie.
18. Držiteľ povolenia takisto informuje 
agentúru, ak sa výrobok prestane dočasne 
alebo trvalo umiestňovať na trh a v tejto 
súvislosti poskytne odôvodnenie na 
základe lekárskych a/alebo ekonomických 
dôvodov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 39d (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39d
Komisia pre povoľovanie diagnostických 

zdravotníckych pomôcok in vitro
1. Komisia pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro pozostáva z týchto členov:
a) jeden člen a jeden náhradník, ktorých 
vymenuje každý členský štát v súlade 
s odsekom 3 tohto článku;
b) šesť členov vymenovaných Komisiou 
na základe verejnej výzvy na vyjadrenie 
záujmu s cieľom zabezpečiť, aby 
v Komisii pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok boli k dispozícii 
príslušné odborné znalosti;
c) jeden člen a jeden náhradník, ktorých 
vymenuje Komisia na základe verejnej 
výzvy na vyjadrenie záujmu po konzultácii 
s Európskym parlamentom a ktorí 
zastupujú zdravotníckych pracovníkov;
d) jeden člen a jeden náhradník, ktorých 
vymenuje Komisia na základe verejnej 
výzvy na vyjadrenie záujmu po konzultácii 
s Európskym parlamentom a ktorí 
zastupujú organizácie pacientov. 
Náhradníci zastupujú členov v ich 
neprítomnosti a hlasujú za nich. 
Náhradníci uvedení v písmene a) môžu 
byť v súlade s článkom 62 nariadenia 
(ES) č. 726/2004 vymenovaní za 
spravodajcov.
2. Členský štát môže delegovať svoje 
úlohy v Komisii pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
na iný členský štát. Každý členský štát 
môže zastupovať len jeden ďalší členský 
štát.
3. Členovia a náhradníci Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok sú vymenovaní 
na základe svojich príslušných odborných 
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znalostí v oblasti zdravotníckych pomôcok 
s cieľom zabezpečiť maximálnu úroveň 
odborných kvalifikácií a široké spektrum 
príslušných odborných znalostí. Členské 
štáty sa preto spoja so správnou radou 
agentúry a Komisiou s cieľom zabezpečiť, 
aby konečné zloženie Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro zahŕňalo 
vedecké oblasti súvisiace s jej úlohami.
4. Členovia a náhradníci Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro sa 
vymenujú na obdobie troch rokov, ktoré 
možno raz predĺžiť a potom obnoviť na 
základe postupu uvedeného v odseku 1. 
Komisia pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok zvolí spomedzi 
svojich riadnych členov svojho predsedu 
na obdobie troch rokov, ktoré možno raz 
predĺžiť.
5. Na Komisiu pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
sa vzťahujú odseky 3, 4, 5, 6, 7 a 8 článku 
61 nariadenia (ES) č. 726/2004.
6. Mandát Komisie pre povoľovanie 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro zahŕňa všetky aspekty hodnotenia 
zdravotníckych pomôcok v rozsahu 
postupov uvedených v článku 39c.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 39e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39e
Aktéri v Komisii pre povoľovanie 
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diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro sa zaväzujú konať nezávisle a vo 
verejnom záujme. Skôr než začnú 
vykonávať svoje povinnosti, vydajú 
vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie 
o záujme, v ktorom uvedú, že buď nemajú 
žiadne záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť 
ich nezávislosť, alebo že majú priame 
alebo nepriame záujmy, ktoré by mohli 
ovplyvniť ich nezávislosť. Komisia overí 
tieto vyhlásenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 39f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39f
Zmena povolenia na uvedenie na trh

1. Každá žiadosť žiadateľa o zmenu 
povolenia na uvedenie na trh, ktoré bolo 
udelené v súlade s ustanoveniami článku 
41c, sa predloží Komisii. Komisia má na 
základe konzultácie s agentúrou 
právomoc prijať delegované akty v súlade 
s článkom 89 tohto nariadenia s cieľom 
prijať primerané opatrenia na 
preskúmanie zmien  podmienok 
týkajúcich sa povolenia na uvedenie na 
trh.
2. Ak sa členský štát domnieva, že 
v záujme ochrany verejného zdravia sú 
zmeny týkajúce sa povolenia na uvedenie 
na trh, ktoré bolo udelené v súlade 
s ustanoveniami tejto kapitoly, alebo jeho 
pozastavenia alebo stiahnutia potrebné, 
príslušný členský štát môže požiadať 
plenárne zasadnutie Komisie pre 
povoľovanie diagnostických 
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zdravotníckych pomôcok in vitro o ich 
prerokovanie, pričom podrobne uvedie 
dôvody. Vo výnimočných prípadoch, ak sa 
Komisia domnieva, že v písomných 
pripomienkach členských štátov sú 
nastolené dôležité nové otázky vedeckej 
alebo technickej povahy, ktorými sa 
stanovisko agentúry nezaoberá, predseda 
Komisie pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro pozastaví 
postup povoľovania a postúpi žiadosť 
agentúre na ďalšie posúdenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede D, s výnimkou pomôcok na 
hodnotenie výkonu, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, preskúmaní spisu 
konštrukčného návrhu pomôcky a overení 
výrobnej šarže, ako sa stanovuje v prílohe 
VIII. Ako alternatívu môže výrobca zvoliť 
posúdenie zhody na základe typového 
preskúmania, ako sa stanovuje v prílohe 
IX, spojené s posúdením zhody na základe 
zabezpečenia kvality výroby vrátane 
overenia výrobnej šarže, ako sa stanovuje 
v prílohe X.

Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede D, s výnimkou pomôcok na 
hodnotenie výkonu, sa vzťahuje 
centralizovaný postup udelenia povolenia 
na uvedenie na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede D, s výnimkou pomôcok na 
hodnotenie výkonu, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, preskúmaní spisu 
konštrukčného návrhu pomôcky a overení 
výrobnej šarže, ako sa stanovuje v prílohe 
VIII. Ako alternatívu môže výrobca zvoliť 
posúdenie zhody na základe typového 
preskúmania, ako sa stanovuje v prílohe 
IX, spojené s posúdením zhody na základe 
zabezpečenia kvality výroby vrátane 
overenia výrobnej šarže, ako sa stanovuje 
v prílohe X.

Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede D, s výnimkou pomôcok na 
hodnotenie výkonu, sa vzťahuje povolenie 
na uvedenie na trh založené na úplnom 
zabezpečení kvality, preskúmaní spisu 
konštrukčného návrhu pomôcky a overení 
výrobnej šarže, ako sa stanovuje v prílohe 
VIII. Ako alternatívu môže výrobca zvoliť 
povolenie na uvedenie na trh na základe 
typového preskúmania, ako sa stanovuje 
v prílohe IX, spojené s povolením na 
uvedenie na trh na základe zabezpečenia 
kvality výroby vrátane overenia výrobnej 
šarže, ako sa stanovuje v prílohe X.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Okrem toho, ak je v súlade s článkom 78 
určené referenčné laboratórium, 
notifikovaný subjekt vykonávajúci 
posúdenie zhody požiada uvedené 
referenčné laboratórium, aby overilo súlad 
pomôcky s platnými spoločnými 
technickými špecifikáciami, ak sú 
k dispozícii, alebo s inými riešeniami, 
ktoré zvolil výrobca v záujme 
zabezpečenia takej úrovne bezpečnosti 
a výkonu, ktorá je minimálne ekvivalentná, 
ako sa stanovuje v oddiele 5.4 prílohy VIII 
a v oddiele 3.5 prílohy IX.

Okrem toho, ak je v súlade s článkom 78 
určené referenčné laboratórium, Komisia 
pre povoľovanie diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro uvedená 
v článku 39c alebo vnútroštátny orgán
požiada uvedené referenčné laboratórium, 
aby overilo súlad pomôcky s platnými 
spoločnými technickými špecifikáciami, ak 
sú k dispozícii, alebo s inými riešeniami, 
ktoré zvolil výrobca v záujme 
zabezpečenia takej úrovne bezpečnosti 
a výkonu, ktorá je minimálne ekvivalentná, 
ako sa stanovuje v oddiele 5.4 prílohy VIII 
a v oddiele 3.5 prílohy IX.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Okrem toho, ak je v súlade s článkom 78 
určené referenčné laboratórium, 
notifikovaný subjekt vykonávajúci 
posúdenie zhody požiada uvedené 
referenčné laboratórium, aby overilo súlad 
pomôcky s platnými spoločnými 
technickými špecifikáciami, ak sú 
k dispozícii, alebo s inými riešeniami,
ktoré zvolil výrobca v záujme 
zabezpečenia takej úrovne bezpečnosti 
a výkonu, ktorá je minimálne 
ekvivalentná, ako sa stanovuje v oddiele 
5.4 prílohy VIII a v oddiele 3.5 prílohy IX.

Okrem toho, ak je v súlade s článkom 78 
určené referenčné laboratórium, 
notifikovaný subjekt vykonávajúci 
posúdenie zhody požiada uvedené 
referenčné laboratórium, aby 
prostredníctvom laboratórneho testu 
overilo súlad pomôcky s platnými 
spoločnými technickými špecifikáciami, 
ako sa stanovuje v oddiele 5.4 prílohy 
VIII a oddiele 3.5 prílohy IX. Laboratórne 
testy, ktoré vykonáva referenčné 
laboratórium, sa zameriavajú najmä na 
analytickú citlivosť a špecifickosť na 
základe referenčných materiálov 
a diagnostickú citlivosť a špecifickosť na 
základe vzoriek z počiatočnej a stanovenej
fázy infekcie.

Or. en

Odôvodnenie

Zo skúseností so súčasnými právnymi predpismi vyplýva, že je nevyhnutné jasne uviesť, že 
účasť referenčných laboratórií znamená vykonávať testy a nie schematické preskúmanie.

Pozmeňujúci návrh 260
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade sprievodnej diagnostiky určenej V prípade sprievodnej diagnostiky, ak
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na použitie pri posudzovaní vhodnosti 
pacienta na liečbu špecifickým liekom 
notifikovaný subjekt konzultuje s jedným 
z príslušných orgánov určených 
členskými štátmi v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch1, alebo s Európskou 
agentúrou pre lieky (EMA) v súlade 
s postupmi stanovenými v oddiele 6.2 
prílohy VIII a oddiele 3.6 prílohy IX.

v súlade s článkom 78 bolo určené 
referenčné laboratórium, notifikovaný 
subjekt vykonávajúci posúdenie zhody 
požiada, aby referenčné laboratórium 
overilo súlad pomôcky s platnými 
spoločnými technickými špecifikáciami, 
ak sú k dispozícii.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa pre sprievodnú diagnostiku zmení cesta k účasti na rozvoji spoločných technických 
špecifikácií medzi Európskou agentúrou pre lieky a odborníkmi v oblasti diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro z notifikovaných subjektov a príslušných orgánov pre 
diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro.

Pozmeňujúci návrh 261
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede C, s výnimkou pomôcok na 
hodnotenie výkonu, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, ako sa stanovuje 
v prílohe VIII, spolu s posudzovaním 
dokumentácie konštrukčného návrhu 
v rámci technickej dokumentácie na 
reprezentatívnom základe. Ako alternatívu 
môže výrobca zvoliť posúdenie zhody na 
základe typového preskúmania, ako sa 
stanovuje v prílohe IX, spojené 
s posúdením zhody na základe 
zabezpečenia kvality výroby, ako sa 

Odchylne od článku 39a, na výrobcov 
pomôcok klasifikovaných v triede C, 
s výnimkou pomôcok na hodnotenie 
výkonu, sa vzťahuje posudzovanie zhody 
založené na úplnom zabezpečení kvality, 
ako sa stanovuje v prílohe VIII, spolu 
s posudzovaním dokumentácie 
konštrukčného návrhu v rámci technickej 
dokumentácie na reprezentatívnom 
základe. Ako alternatívu môže výrobca 
zvoliť posúdenie zhody na základe 
typového preskúmania, ako sa stanovuje 
v prílohe IX, spojené s posúdením zhody 
na základe zabezpečenia kvality výroby, 

                                               
1 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.



PE510.755v01-00 38/110 AM\936067SK.doc

SK

stanovuje v prílohe X. ako sa stanovuje v prílohe X.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade sprievodnej diagnostiky určenej 
na použitie pri posudzovaní vhodnosti 
pacienta na liečbu špecifickým liekom 
notifikovaný subjekt konzultuje s jedným 
z príslušných orgánov určených 
členskými štátmi v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES alebo s Európskou agentúrou 
pre lieky (EMA) v súlade s postupmi 
stanovenými v oddiele 6.2 prílohy VIII 
a oddiele 3.6 prílohy IX.

V prípade sprievodnej diagnostiky, ak 
v súlade s článkom 78 bolo určené 
referenčné laboratórium, notifikovaný 
subjekt vykonávajúci posúdenie zhody 
požiada, aby referenčné laboratórium 
overilo súlad pomôcky s platnými 
spoločnými technickými špecifikáciami, 
ak sú k dispozícii.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa pre sprievodnú diagnostiku zmení cesta k účasti na rozvoji spoločných technických 
špecifikácií medzi Európskou agentúrou pre lieky a odborníkmi v oblasti diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro z notifikovaných subjektov a príslušných orgánov pre 
diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro.

Pozmeňujúci návrh 263
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede B, s výnimkou pomôcok na 
hodnotenie výkonu, sa vzťahuje 

Odchylne od článku 39a, na výrobcov 
pomôcok klasifikovaných v triede B, 
s výnimkou pomôcok na hodnotenie 
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posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, ako sa stanovuje 
v prílohe VIII.

výkonu, sa vzťahuje posudzovanie zhody 
založené na úplnom zabezpečení kvality, 
ako sa stanovuje v prílohe VIII.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia pomôcok klasifikovaných 
v triede A, s výnimkou pomôcok na 
hodnotenie výkonu, vyhlasujú zhodu 
svojich výrobkov formou vydania 
vyhlásenia o zhode EÚ uvedenom v článku 
15 po vypracovaní technickej 
dokumentácie stanovenej v prílohe II.

Odchylne od článku 39a, výrobcovia 
pomôcok klasifikovaných v triede A, 
s výnimkou pomôcok na hodnotenie 
výkonu, vyhlasujú zhodu svojich výrobkov 
formou vydania vyhlásenia o zhode EÚ 
uvedenom v článku 15 po vypracovaní 
technickej dokumentácie stanovenej 
v prílohe II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Výrobcovia sa môžu rozhodnúť pre 
uplatnenie postupu posudzovania zhody, 
ktorý sa vzťahuje na pomôcky vyššej triedy 
ako je predmetná pomôcka.

6. Výrobcovia sa môžu rozhodnúť pre 
uplatnenie postupu povolenia na uvedenie 
na trh alebo posudzovania zhody, ktorý sa 
vzťahuje na pomôcky vyššej triedy ako je 
predmetná pomôcka.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 266
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 9 – pododsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– frekvencia odberu vzoriek z vyrobených 
pomôcok alebo výrobných šarží pomôcok 
klasifikovaných v triede D, ktoré sa majú 
poslať do referenčného laboratória 
určeného v zmysle článku 78 v súlade 
s oddielom 5.7 prílohy VIII a s oddielom 
5.1 prílohy X alebo

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 41 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zapojenie notifikovaných subjektov Zapojenie notifikovaných subjektov do 
postupu posudzovania zhody

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak postup posudzovania zhody vyžaduje 
zapojenie notifikovaného subjektu, 
výrobca môže požiadať notifikovaný 
subjekt podľa svojho výberu za 
predpokladu, že orgán je notifikovaný pre 

1. Ak postup posudzovania zhody vyžaduje 
zapojenie notifikovaného subjektu, 
výrobca môže požiadať notifikovaný 
subjekt podľa svojho výberu za 
predpokladu, že orgán je notifikovaný pre 
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činnosti posudzovania zhody, postupy 
posudzovania zhody a príslušné pomôcky. 
Žiadosť nemôže byť podaná paralelne viac 
ako jednému notifikovanému subjektu 
v súvislosti s tou istou činnosťou 
posudzovania zhody.

činnosti posudzovania zhody, postupy 
posudzovania zhody a príslušné pomôcky. 
Ak žiadateľ podá žiadosť notifikovanému 
subjektu so sídlom v členskom štáte inom 
ako členský štát, v ktorom je registrovaný, 
výrobca to oznámi príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za 
notifikované subjekty, ktorých sa žiadosť 
týka. Žiadosť nemôže byť podaná paralelne 
viac ako jednému notifikovanému subjektu 
v súvislosti s tou istou činnosťou 
posudzovania zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok sa vypúšťa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 270
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

V záujme vyššej bezpečnosti zdravotníckych pomôcok je potrebné najmä posilnenie 
notifikovaných subjektov. Na základe postupu kontroly vzniká riziko, že pacienti budú mať 
k dispozícii nové, vysoko inovačné zdravotnícke pomôcky až so značným omeškaním.
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Pozmeňujúci návrh 271
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.

Pozmeňujúci návrh 273
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Notifikované subjekty úradne oznamujú 
Komisii žiadosti o posúdenie zhody 
pomôcok klasifikovaných v triede D 
s výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
obnovenie existujúcich certifikátov. K 
oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 17.3 prílohy I 
a návrh súhrnu parametrov bezpečnosti 
a výkonu uvedený v článku 24. 
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať. 
Komisia bezodkladne zašle oznámenie 
a sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.

1. Notifikované subjekty úradne oznamujú 
Komisii žiadosti o posúdenie zhody 
pomôcok klasifikovaných v triede D 
a pomôcok klasifikovaných v triede C, 
ktoré spĺňajú vymedzenie novátorstva 
stanovené v článku 2 ods. 12a, s výnimkou 
žiadostí o doplnenie alebo obnovenie 
existujúcich certifikátov. K oznámeniu je 
priložený návrh návodu na použitie 
uvedený v oddiele 17.3 prílohy I a návrh 
súhrnu parametrov bezpečnosti a výkonu 
uvedený v článku 24. Notifikovaný subjekt 
vo svojom oznámení uvádza 
predpokladaný dátum, do ktorého by sa 
posúdenie zhody malo vykonať. Komisia 
bezodkladne zašle oznámenie a sprievodnú 
dokumentáciu Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Certifikáty vydané notifikovaným 
subjektom v súlade s prílohami VIII, IX a 
X sú vyhotovené v úradnom jazyku Únie 
určenom členským štátom, v ktorom je 
notifikovaný subjekt usadený, alebo inak
v úradnom jazyku Únie prijateľnom pre 
daný notifikovaný subjekt. Povinný obsah 
certifikátov je stanovený v prílohe XI.

1. Certifikáty vydané notifikovaným 
subjektom v súlade s prílohami VIII, IX a 
X sú vyhotovené v úradnom jazyku Únie 
prijateľnom pre daný notifikovaný subjekt. 
Povinný obsah certifikátov je stanovený v 
prílohe XI.

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 275
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípadoch, keď výrobca ukončí
zmluvu s notifikovaným subjektom 
a uzavrie zmluvu s iným notifikovaným 
subjektom týkajúcu sa posudzovania zhody 
tej istej pomôcky, sú modality zmeny 
notifikovaného subjektu jasne uvedené 
v dohode medzi výrobcom, pôvodným 
notifikovaným subjektom a novým 
notifikovaným subjektom. V tejto zmluve 
sa venuje pozornosť aspoň týmto 
aspektom:

1. Keď sa výrobca rozhodne ukončiť 
zmluvu s notifikovaným subjektom 
a uzavrie zmluvu s iným notifikovaným 
subjektom týkajúcu sa posudzovania zhody 
tej istej pomôcky, oznámi to svojmu 
vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za 
notifikované subjekty, ktorých sa táto 
zmena týka. Modality zmeny 
notifikovaného subjektu sú jasne uvedené 
v dohode medzi výrobcom, pôvodným 
notifikovaným subjektom a novým 
notifikovaným subjektom. V tejto zmluve 
sa venuje pozornosť aspoň týmto 
aspektom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na žiadosť členského štátu a v prípade, 
že je to v záujme verejného zdravia alebo 
bezpečnosti pacienta vo viac ako jednom 
členskom štáte, môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
predĺžiť na stanovené obdobie platnosť 
povolenia udeleného členským štátom v 
súlade s odsekom 1 na území Únie a 
stanoviť podmienky, za ktorých sa 
pomôcka môže uvádzať na trh a do 
používania. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 84 ods. 

vypúšťa sa
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3.
V prípade riadne odôvodnených vážnych 
a naliehavých dôvodov týkajúcich sa 
zdravia a bezpečnosti osôb Komisia 
prijíma vykonávacie akty s okamžitou 
platnosťou v súlade s postupom 
uvedeným v článku 84 ods. 4.

Or. pl

Odôvodnenie

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Pozmeňujúci návrh 277
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola VI Kapitola V
Klinické dôkazy Klinické dôkazy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) overiť, či pomôcky prinášajú
pacientom plánovaný úžitok tak, ako to 
špecifikuje výrobca;

(b) overiť klinickú bezpečnosť a účinnosť 
pomôcky vrátane plánovaného úžitku pre 
pacientov, ak sa používa na plánovaný 
účel, v cieľovej populácii a v súlade s 
návodom na použitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky štúdie klinického výkonu sú 
koncipované a vykonávané tak, aby boli 
chránené práva, bezpečnosť a blaho 
subjektov zúčastnených na štúdiách 
klinického výkonu a aby klinické údaje 
získané na základe štúdie klinického 
výkonu boli spoľahlivé a solídne.

4. Všetky štúdie klinického výkonu sú 
koncipované a vykonávané tak, aby 
v súlade s článkom 48a ods. 3 boli 
chránené práva, bezpečnosť a blaho 
subjektov zúčastnených na štúdiách 
klinického výkonu a aby klinické údaje 
získané na základe štúdie klinického 
výkonu boli spoľahlivé a solídne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 48a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 48a
Zapojenie etického výboru

1. Povolenie na vykonanie štúdie 
klinického výkonu sa môže udeliť, len ak 
nezávislý etický výbor predtým predložil 
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pozitívne hodnotenie tejto štúdie výkonu.
2. Vyhlásenie etického výboru by malo 
obsahovať najmä lekárske odôvodnenie, 
súhlas testovacích subjektov zúčastnených 
na štúdii klinického výkonu po poskytnutí 
všetkých informácií o štúdii klinického 
výkonu a vhodnosti výskumných 
pracovníkov a výskumných zariadení.
3. Etický výbor zabezpečí ochranu práv, 
bezpečnosti a blaha subjektov 
zúčastnených na štúdii klinického výkonu.
4. Etický výbor je nezávislý od
výskumníkov a zadávateľov a nepôsobí 
naň žiadny neprimeraný vplyv. Pracuje 
v súlade s právnymi predpismi 
a nariadeniami krajiny alebo krajín, 
v ktorých sa má výskum vykonať, a musí 
dodržiavať všetky príslušné medzinárodné 
normy a štandardy.
5. Etický výbor pozostáva z jasne 
vymedzeného počtu členov a náhradníkov, 
okrem iného zdravotníckych pracovníkov, 
neodborníkov a aspoň jedného skúseného 
a informovaného pacienta alebo zástupcu 
pacientov, ktorí majú spolu príslušnú 
kvalifikáciu a skúsenosti, aby mohli 
preskúmať a posúdiť vedecké, lekárske 
a etické aspekty navrhovanej štúdie 
klinického výkonu.
6. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia na zriadenie etických výborov, 
ak také výbory neexistujú, a umožnia ich 
činnosť.
Členské štáty uverejnia počet, mená
a profesie členov a náhradníkov etických 
výborov a oznámia Komisii zloženie 
etických výborov a dátum, keď začnú 
svoju činnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zadávateľ štúdie klinického výkonu 
predloží členskému(-ým) štátu(-om), 
v ktorom(-ých) sa má štúdia vykonať, 
žiadosť, ku ktorej je pripojená 
dokumentácia uvedená prílohe XIII. Do 
šiestich dní po prijatí žiadosti príslušný 
členský štát úradne informuje zadávateľa 
o tom, či štúdia klinického výkonu spadá 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a či 
je žiadosť úplná.

Zadávateľ štúdie klinického výkonu 
predloží členskému(-ým) štátu(-om), 
v ktorom(-ých) sa má štúdia vykonať, 
žiadosť, ku ktorej je pripojená 
dokumentácia uvedená prílohe XIII. Do 
desiatich dní po prijatí žiadosti príslušný 
členský štát úradne informuje zadávateľa 
o tom, či štúdia klinického výkonu spadá 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a či 
je žiadosť úplná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v prípade viac ako jedného 
príslušného členského štátu existuje 
nezhoda týkajúca sa otázky, či je potrebné 
schváliť štúdiu klinického výkonu, 
príslušné členské štáty sa usilujú dospieť 
k záveru. Ak sa nedospeje k záveru, 
Európska komisia prijme rozhodnutie po 
vypočutí príslušných členských štátov 
a v prípade potreby na základe 
odporúčania Európskej agentúry pre 
lieky.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie ohlasujúceho členského štátu je pre ostatné záväzné. Môže sa stať, že ohlasujúci 
členský štát podporí štúdiu klinického výkonu, kým orgány a etický výbor väčšiny príslušných 



AM\936067SK.doc 49/110 PE510.755v01-00

SK

členských štátov ju nepodporia. Aj keď orgány a etické výbory spolupracujú s cieľom dospieť 
k dohode, musí sa dospieť k riešeniu rozporov. Komisia podlieha kontrole Európskeho 
parlamentu a Rady, teda je viac oprávnená prijímať také rozhodnutia než ohlasujúci členský 
štát.

Pozmeňujúci návrh 283
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak členský štát zistí, že štúdia klinického 
výkonu, o ktorú bola podaná žiadosť, 
nespadá do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia alebo že žiadosť nie je úplná, 
informuje o tom zadávateľa a stanoví 
obdobie maximálne šiestich dní, počas 
ktorého môže zadávateľ predložiť 
pripomienky alebo skompletizovať 
žiadosť.

Ak členský štát zistí, že štúdia klinického 
výkonu, o ktorú bola podaná žiadosť, 
nespadá do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia alebo že žiadosť nie je úplná, 
informuje o tom zadávateľa a stanoví 
obdobie maximálne desiatich dní, počas 
ktorého môže zadávateľ predložiť 
pripomienky alebo skompletizovať 
žiadosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak členský štát úradne neinformuje 
zadávateľa v súlade s odsekom 2 do troch
dní od prijatia pripomienok alebo úplnej 
žiadosti, štúdia klinického výkonu sa 
považuje za spadajúcu do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia a žiadosť sa 
pokladá za úplnú.

Ak členský štát úradne neinformuje 
zadávateľa v súlade s odsekom 2 do 
piatich dní od prijatia pripomienok alebo 
úplnej žiadosti, štúdia klinického výkonu 
sa považuje za spadajúcu do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia a žiadosť sa 
pokladá za úplnú.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 285
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) po uplynutí 35 dní po dátume validácie 
uvedenom v odseku 4, pokiaľ príslušný 
členský štát úradne neinformoval 
zadávateľa v uvedenej lehote o svojom 
zamietnutí z dôvodu prihliadnutia na 
verejné zdravie, bezpečnosť pacienta 
a verejnú politiku.

(c) po uplynutí 60 dní po dátume validácie 
uvedenom v odseku 4, pokiaľ príslušný 
členský štát úradne neinformoval 
zadávateľa v uvedenej lehote o svojom 
zamietnutí z dôvodu prihliadnutia na 
verejné zdravie, bezpečnosť pacienta 
a verejnú politiku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) metodika, ktorá sa použije, počet 
zúčastnených subjektov a predpokladané 
výsledky štúdie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Zadávateľ po dokončení štúdie 
klinického výkonu vloží do elektronického 
systému uvedeného v článku 51 zhrnutie 
jej výsledkov v takej forme, aby bolo 
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zrozumiteľné neodborníkovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Informácie sú prístupné verejnosti 
pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 51, pokiaľ všetky 
informácie alebo ich časti nemajú 
dôverný charakter opodstatnený týmito 
dôvodmi:

3. Informácie sú úplne prístupné verejnosti 
pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 51.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ochrana osobných údajov v súlade 
s nariadením (ES) č. 45/2001,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana osobných údajov je zabezpečená už v odseku 4, v ktorom sa uvádza: „Žiadne osobné 
údaje o subjektoch zapojených do štúdie klinického výkonu sa verejne nesprístupňujú.“
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Pozmeňujúci návrh 290
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) ochrana citlivých obchodných 
informácií,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Databáza by mala byť verejne dostupná v záujme účinnej transparentnosti a s cieľom 
zabezpečiť prístup nezávislých výskumných pracovníkov, aby mohli vykonať náhodné štúdie 
výkonu a metaanalýzy.

Pozmeňujúci návrh 291
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) ochrana citlivých obchodných 
informácií,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) účinný dohľad nad vykonávaním 
štúdie klinického výkonu zo strany 

vypúšťa sa
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príslušného(-ých) členského(-ých) štátu(-
ov).

Or. en

Odôvodnenie

Účinný dohľad nad vykonávaním štúdií klinického výkonu by nemal byť nejasný, ale 
transparentný a pod verejnou kontrolou.

Pozmeňujúci návrh 293
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zriaďuje a spravuje elektronický systém 
intervenčných štúdií klinického výkonu 
a iných štúdií klinického výkonu, ktoré 
zahŕňajú riziká pre účastníkov štúdií, na 
účely vytvárania jediných identifikačných 
čísel pre takéto štúdie klinického výkonu 
uvedené v článku 49 ods. 1 
a zhromažďovanie a spracúvanie týchto 
informácií:

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zriaďuje a spravuje elektronický systém 
intervenčných štúdií klinického výkonu 
a iných štúdií klinického výkonu, ktoré 
zahŕňajú riziká pre účastníkov štúdií. 
Existencia tejto databázy umožní 
verejnosti vyhľadávať konkrétne štúdie 
výkonu a občanom a odborníkom 
prijímať informované rozhodnutia 
o pomôckach in-vitro. V záujme zaistenia 
tejto možnosti elektronický systém pomôže
pri vytvorení jediných identifikačných čísel 
pre takéto štúdie klinického výkonu 
uvedené v článku 49 ods. 1 
a zhromažďovanie a spracúvanie týchto 
informácií:

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa zriadiť databáza, ktorá by občanom, lekárom a nezávislým výskumníkom 
poskytovala informácie a umožnila im tak prijímať informované rozhodnutia o použití 
pomôcok in-vitro.
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Pozmeňujúci návrh 294
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) správy o štúdiách klinického výkonu 
predkladané zadávateľmi v súlade 
s článkom 56 ods. 5;

Or. en

Odôvodnenie

Treba vysvetliť, že správy o štúdiách klinického výkonu sú súčasťou informácií prístupných 
pre verejnosť a zdravotníckych pracovníkov. Tieto zmeny zaistia dosiahnutie určitej miery 
súdržnosti s pravdepodobným výsledkom rokovaní o klinickom skúšaní.

Pozmeňujúci návrh 295
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia [odkaz na budúce nariadenie 
o klinickom skúšaní]. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 50 sa 
informácie zhromažďované a spracúvané 
v elektronickom systéme sprístupňujú len
členským štátom a Komisii.

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia [odkaz na budúce nariadenie 
o klinickom skúšaní]. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 50 sa 
informácie zhromažďované a spracúvané 
v elektronickom systéme sprístupňujú 
členským štátom a Komisii. Komisia 
takisto zabezpečí, aby prístup 
k elektronickému systému mali 
zdravotnícki pracovníci.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 296
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia [odkaz na budúce nariadenie 
o klinickom skúšaní]. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 50 sa
informácie zhromažďované a spracúvané 
v elektronickom systéme sprístupňujú len
členským štátom a Komisii.

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia [odkaz na budúce nariadenie 
o klinickom skúšaní]. Informácie
zhromažďované a spracúvané 
v elektronickom systéme sa sprístupňujú 
členským štátom a Komisii a Komisia 
takisto zabezpečí, aby k elektronickému 
systému mali prístup zdravotnícki 
pracovníci a pacienti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na základe odôvodnenej žiadosti sa 
všetky informácie o predmetnej 
zdravotníckej pomôcke in vitro, ktoré sú 
dostupné v elektronickom systéme, 
sprístupňujú strane, ktorá o ne požiadala, 
okrem prípadov, ak je dôvernosť súboru 
informácií alebo jeho častí odôvodnená 
na základe niektorého z týchto dôvodov:
(a) ochrana osobných údajov v súlade 
s nariadením (ES) č. 45/2001,
(b) ochrana citlivých obchodných 
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informácií,
(c) účinný dohľad nad vykonávaním 
štúdie klinického výkonu zo strany 
príslušného členského štátu (príslušných 
členských štátov).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak členský štát zamietol, pozastavil 
alebo ukončil štúdiu klinického výkonu, 
alebo ak žiadal o vykonanie podstatných 
zmien alebo o dočasné pozastavenie štúdie 
klinického výkonu, alebo v prípade, že mu 
zadávateľ úradne oznámil predčasné 
ukončenie štúdie klinického výkonu 
z dôvodov bezpečnosti, tento členský štát 
oznamuje svoje rozhodnutie a dôvody, 
ktoré ho k nemu viedli, všetkým členským 
štátom a Komisii pomocou elektronického 
systému uvedeného v článku 51.

1. Ak členský štát zamietol, pozastavil 
alebo ukončil štúdiu klinického výkonu, 
alebo ak žiadal o vykonanie podstatných 
zmien alebo o dočasné pozastavenie štúdie 
klinického výkonu, alebo v prípade, že mu 
zadávateľ úradne oznámil predčasné 
ukončenie štúdie klinického výkonu 
z dôvodov bezpečnosti alebo účinnosti, 
tento členský štát oznamuje svoje 
rozhodnutie a jeho dôvody všetkým 
členským štátom a Komisii pomocou 
elektronického systému uvedeného 
v článku 51.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak zadávateľ dočasne pozastavil štúdiu 
klinického výkonu z dôvodov bezpečnosti, 
informuje príslušné členské štáty do 15 dní 

1. Ak zadávateľ dočasne pozastavil štúdiu 
klinického výkonu z dôvodov bezpečnosti 
alebo účinnosti, informuje príslušné 
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od dočasného pozastavenia. členské štáty do 15 dní od dočasného 
pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zadávateľ úradne informuje každý 
príslušný členský štát o ukončení štúdie 
klinického výkonu súvisiacej s daným 
členským štátom a v prípade predčasného 
ukončenia poskytuje odôvodnenie. Vykoná 
tak do 15 dní od ukončenia štúdie 
klinického výkonu v súvislosti s daným 
členským štátom.

Zadávateľ úradne informuje každý 
príslušný členský štát o ukončení štúdie 
klinického výkonu súvisiacej s daným 
členským štátom a v prípade predčasného 
ukončenia poskytuje odôvodnenie, aby 
všetky členské štáty mohli informovať 
zadávateľov, ktorí v rovnakom čase 
vykonávajú podobné štúdie klinického 
výkonu v rámci Únie, o výsledkoch danej 
štúdie. Vykoná tak do 15 dní od ukončenia 
štúdie klinického výkonu v súvislosti 
s daným členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa štúdia vykonáva vo viac ako jednom 
členskom štáte, zadávateľ úradne informuje 
všetky príslušné členské štáty o celkovom 
ukončení štúdie klinického výkonu. 
Vykoná tak do 15 dní od celkového 
ukončenia štúdie klinického výkonu.

Ak sa štúdia vykonáva vo viac ako jednom 
členskom štáte, zadávateľ úradne informuje 
všetky príslušné členské štáty o celkovom 
ukončení štúdie klinického výkonu. 
Informácie o dôvodoch na predčasné 
ukončenie štúdie klinického výkonu sa 
takisto poskytnú všetkým členským 
štátom, aby mohli informovať 
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zadávateľov, ktorí vykonávajú v rámci 
Únie v rovnakom čase podobné štúdie 
klinického výkonu, o výsledkoch danej 
štúdie. Vykoná tak do 15 dní od celkového 
ukončenia štúdie klinického výkonu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do jedného roka od ukončenia štúdie 
klinického výkonu zadávateľ predloží 
príslušným členským štátom súhrn 
výsledkov štúdie klinického výkonu vo 
forme správy o štúdii klinického výkonu 
uvedenej v oddiele 2.3.3 časti A prílohy 
XII. Ak z vedeckých dôvodov nie je možné 
predložiť správu o štúdii klinického 
výkonu do jedného roka, predloží sa hneď, 
ako bude k dispozícii. V takomto prípade 
sa v protokole o štúdii klinického výkonu 
uvedenom v oddiele 2.3.2 časti A prílohy 
XII špecifikuje, kedy sa predkladajú 
výsledky štúdie klinického výkonu spolu 
s vysvetlením.

3. Do jedného roka od ukončenia štúdie 
klinického výkonu zadávateľ predloží 
príslušným členským štátom výsledky
štúdie klinického výkonu vo forme správy 
o štúdii klinického výkonu uvedenej 
v oddiele 2.3.3 časti A prílohy XII. Ak 
z vedeckých dôvodov nie je možné 
predložiť správu o štúdii klinického 
výkonu do jedného roka, predloží sa hneď, 
ako bude k dispozícii. V takomto prípade 
sa v protokole o štúdii klinického výkonu 
uvedenom v oddiele 2.3.2 časti A prílohy 
XII špecifikuje, kedy sa predkladajú 
výsledky štúdie klinického výkonu spolu 
s vysvetlením.

Or. en

Odôvodnenie

Správa o štúdii klinického výkonu je síce formou súhrnu, je však dôležité, aby výrobcovia 
pochopili, že táto správa sa stane súčasťou verejne prístupných informácií.

Pozmeňujúci návrh 303
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V tejto jednej žiadosti zadávateľ navrhne 
jeden z príslušných členských štátov za 
koordinujúci členský štát. Ak príslušný 
členský štát nemá záujem byť 
koordinujúcim členským štátom, dohodne 
sa do šiestich dní od predloženia jedinej 
žiadosti s iným príslušným členským 
štátom na tom, že koordinujúcim členským 
štátom bude tento iný členský štát. Ak 
žiaden iný členský štát neprijme funkciu 
koordinujúceho členského štátu, 
koordinujúcim členským štátom je členský 
štát navrhnutý zadávateľom. Ak sa
koordinujúcim členským štátom stane iný 
členský štát ako ten, ktorý navrhol 
zadávateľ, lehoty uvedené v článku 49 
ods. 2 začínajú dňom nasledujúcim po 
prijatí.

2. V tejto jednej žiadosti zadávateľ navrhne 
jeden z príslušných členských štátov za 
koordinujúci členský štát. Spravodajský 
členský štát sa vyberá spomedzi tých 
príslušných členských štátov, v ktorých 
žije väčšina subjektov zapojených do 
predmetnej štúdie klinického výkonu. Ak 
príslušný členský štát nemá záujem byť 
koordinujúcim členským štátom, dohodne 
sa do šiestich dní od predloženia jedinej 
žiadosti s iným príslušným členským 
štátom na tom, že koordinujúcim členským 
štátom bude tento iný členský štát. Ak 
žiaden iný členský štát neprijme funkciu 
koordinujúceho členského štátu, 
koordinujúcim členským štátom je členský 
štát navrhnutý zadávateľom. Ak sa 
koordinujúcim členským štátom stane iný 
členský štát ako ten, ktorý navrhol 
zadávateľ, lehoty uvedené v článku 49 
ods. 2 začínajú dňom nasledujúcim po 
prijatí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) závažnú nežiaducu udalosť, ktorá je 
v kauzálnom vzťahu s pomôckou na 
hodnotenie výkonu, komparátorom alebo 
postupom štúdie, alebo ak existuje 
dôvodná možnosť takéhoto kauzálneho 
vzťahu;

(a) každú nežiaducu udalosť, ktorá je 
v kauzálnom vzťahu s pomôckou na 
hodnotenie výkonu, komparátorom alebo 
postupom štúdie, alebo ak existuje 
dôvodná možnosť takéhoto kauzálneho 
vzťahu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 305
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola VII Kapitola VIII
 Vigilancia a dohľad nad trhom Vigilancia a dohľad nad trhom

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) každú závažnú nehodu súvisiacu 
s pomôckami sprístupnenými na trhu Únie;

(a) každú závažnú nehodu, vrátane 
dátumu a miesta nehody, súvisiacu 
s pomôckami sprístupnenými na trhu Únie; 
výrobca pripojí aj informácie o pacientovi 
alebo používateľovi a zdravotníckom 
pracovníkovi zainteresovanom na nehode, 
ak sú tieto informácie k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) každú závažnú nehodu súvisiacu 
s pomôckami sprístupnenými na trhu Únie;

(a) každú nehodu súvisiacu s pomôckami 
sprístupnenými na trhu Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 308
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1. Takéto správy zaznamenávajú 
centrálne na vnútroštátnej úrovni. Keď 
príslušný orgán členského štátu dostane 
takúto správu, prijme potrebné kroky 
k zabezpečeniu, aby bol príslušný výrobca 
pomôcky o nehode informovaný. Výrobca 
zabezpečí vhodný následný postup.

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, vrátane cielených 
informačných kampaní, ktorými 
zdravotníckych pracovníkov, používateľov 
a pacientov povzbudzujú k ohlasovaniu 
podozrení na závažné nehody uvedených 
v písm. a) odseku 1 a zároveň im toto 
ohlasovanie umožňujú. Takéto správy 
zaznamenávajú centrálne na vnútroštátnej 
úrovni. Keď príslušný orgán členského 
štátu dostane takúto správu, bezodkladne 
informuje príslušného výrobcu pomôcky.
Výrobca zabezpečí vhodný následný 
postup.

Keď príslušný orgán členského štátu zistí, 
že správy prijaté podľa prvého pododseku 
sa týkajú závažnej nehody, bezodkladne 
o nich informuje prostredníctvom 
elektronického systému uvedeného 
v článku 60, pokiaľ túto udalosť už 
neohlásil výrobca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer a Miroslav Mikolášik

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
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pracovníkov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1. Takéto správy zaznamenávajú 
centrálne na vnútroštátnej úrovni. Keď 
príslušný orgán členského štátu dostane 
takúto správu, prijme potrebné kroky 
k zabezpečeniu, aby bol príslušný výrobca 
pomôcky o nehode informovaný. Výrobca 
zabezpečí vhodný následný postup.

pracovníkov, vrátane lekárov 
a lekárnikov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1. Takéto správy zaznamenávajú 
centrálne na vnútroštátnej úrovni. Keď 
príslušný orgán členského štátu dostane 
takúto správu, prijme potrebné kroky 
k zabezpečeniu toho, aby bol príslušný 
výrobca pomôcky o nehode informovaný. 
Výrobca zabezpečí vhodný následný 
postup.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie odzrkadľuje prístup prijatý v smernici o dohľade nad liekmi.

Pozmeňujúci návrh 310
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ohlasovanie suspektných závažných 
nehôd zohľadňuje skutočnosť, či došlo 
k vymenene súčastí alebo komponentov 
v zmysle článku 19.

Or. en

Odôvodnenie

Ohlasovanie použitia náhradných súčastí alebo komponentov by malo umožniť príslušným 
orgánom rýchlo určiť problémy vyplývajúce z náhradných súčastí alebo komponentov.

Pozmeňujúci návrh 311
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty medzi sebou koordinujú 
vývoj štandardných internetových 
formulárov na ohlasovanie závažných 
nehôd zo strany zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
a po konzultácii s príslušnými partnermi 
vrátane organizácii pacientov 
a spotrebiteľov vyvinie formuláre na 
štandardné elektronické a neelektronické
ohlasovanie závažných nehôd zo strany 
zdravotníckych pracovníkov, používateľov 
a pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Rebecca Taylor a Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) správy príslušných orgánov 
o závažných nehodách a bezpečnostných 
nápravných opatreniach prijatých 
v zdravotníckych zariadeniach vrátane 
pomôcok uvedených v článku 4 ods. 4;

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na ohlasovanie by sa mali týkať internej výnimky pre pomôcky vyrábané 
a používané iba v rámci jediného zdravotníckeho zariadenia. Prístup k týmto informáciám by 
bol prínosný pre Európsku komisiu pri revízii právnych predpisov v tejto oblasti v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh 313
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii a notifikovaným subjektom.

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii a notifikovaným subjektom. 
Komisia, po porade s Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky, 
poskytuje každých 6 mesiacov prehľad 
týchto informácií pre verejnosť 
a zdravotníckych pracovníkov. Tieto 
informácie sa sprístupnia verejnosti 
prostredníctvom Európskej databanky 
uvedenej v článku 25.

Or. en

Odôvodnenie

Pre zdravotníckych pracovníkov a verejnosť bude prínosný prehľad informácií o dohľade nad 
liekmi a nad trhom. Keďže tieto informácie budú vyžadovať citlivé zaobchádzane, vhodným 
fórom pre ich poskytovanie do Európskej databanky je Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 314
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii a notifikovaným subjektom.

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii, agentúre, notifikovaným 
subjektom a zdravotníckym pracovníkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia zabezpečuje, aby zdravotnícki 
pracovníci a verejnosť mali na primeranej 
úrovni prístup k elektronickému systému.

3. Komisia zabezpečuje, aby verejnosť 
mala na primeranej úrovni prístup 
k elektronickému systému. Zabezpečuje 
najmä to, aby v prípade, že sa požadujú 
informácie týkajúce sa určitej 
zdravotníckej pomôcky in vitro, boli tieto 
informácie sprístupnené bezodkladne 
v priebehu 15 dní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak v prípade správ, ktoré boli prijaté 
v súlade s článkom 59 ods. 3, príslušný 
orgán zistí, že správy sa týkajú závažnej 
nehody, bezodkladne o nich úradne 
informuje prostredníctvom elektronického 
systému uvedeného v článku 60, pokiaľ 
túto udalosť už neohlásil výrobca.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
bezodkladne zasielajú všetkým príslušným 

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
bezodkladne zasielajú všetkým príslušným 
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orgánom prostredníctvom elektronického 
systému a sprístupňujú členským štátom 
a Komisii.

orgánom prostredníctvom elektronického 
systému a sprístupňujú členským štátom 
a Komisii. Komisia, po porade 
s Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky, poskytuje každých 
6 mesiacov prehľad týchto informácií pre 
verejnosť a zdravotníckych pracovníkov. 
Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti 
prostredníctvom Európskej databanky 
uvedenej v článku 25.

Or. en

Odôvodnenie

Pre zdravotníckych pracovníkov a verejnosť bude prínosný prehľad informácií o dohľade nad 
liekmi a nad trhom. Keďže tieto informácie budú vyžadovať citlivé zaobchádzane, vhodným 
fórom pre ich poskytovanie do Európskej databanky je Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 318
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
bezodkladne zasielajú všetkým príslušným 
orgánom prostredníctvom elektronického 
systému a sprístupňujú členským štátom 
a Komisii.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
bezodkladne zasielajú všetkým príslušným 
orgánom prostredníctvom elektronického 
systému a sprístupňujú členským štátom, 
Komisii, agentúre a zdravotníckym 
pracovníkom. Komisia takisto 
zabezpečuje, aby verejnosť mala na 
primeranej úrovni prístup 
k elektronickému systému. Zabezpečuje 
najmä to, aby v prípade, že sa požadujú 
informácie týkajúce sa určitej 
zdravotníckej pomôcky in vitro, boli tieto 
informácie sprístupnené bezodkladne 
v priebehu 15 dní.

Or. en



AM\936067SK.doc 67/110 PE510.755v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 319
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola VIII Kapitola IX
 Spolupráca medzi členskými štátmi, 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky, referenčnými laboratóriami EÚ, 
registrami pomôcok

Spolupráca medzi členskými štátmi, 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky, referenčnými laboratóriami EÚ, 
registrami pomôcok

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) skúmať otázky týkajúce sa postupu 
vzájomného uznávania v súlade 
s ustanoveniami článku 39e;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) dohliadať na koordinačnú skupinu 
notifikovaných subjektov v zmysle článku 
39;

Or. en
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Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala dohliadať na koordinačnú skupinu 
notifikovaných subjektov s cieľom zaistiť dodržiavanie požiadaviek zvýšenej pozornosti 
a umožniť im, aby boli lepšie informovaní o stave notifikovaných subjektov v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 322
Christofer Fjellner a Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prispievať ku kontrole určitých 
posúdení zhody podľa článku 42;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prispievať ku kontrole určitých
posúdení zhody podľa článku 42;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je najdôležitejšou súčasťou regulačného 
rámca. Preto sa musí podrobnejšie opísať jej úloha.

Pozmeňujúci návrh 324
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – písmeno ba (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) konať ako arbitrážne fórum pri 
sporoch súvisiacich s kapitolou IV 
v otázke právomocí notifikovaných 
subjektov;

Or. en

Odôvodnenie

Činnosť notifikovaných subjektov by mali efektívne monitorovať spoločná skupina pre 
posudzovanie a Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky. Udelenie právomoci 
odvolávať zrušenie notifikovaného subjektu Koordinačnej skupine pre zdravotnícke pomôcky 
zlepší dohľad nad notifikovanými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh 325
Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) prispievať k vytváraniu pokynov 
s cieľom zabezpečiť účinné 
a harmonizované vykonávanie tohto 
nariadenia, najmä pokiaľ ide o určovanie 
a monitorovanie notifikovaných 
subjektov, uplatňovanie všeobecných 
požiadaviek na bezpečnosť a výkon 
a vykonávanie klinického hodnotenia 
výrobcami a posudzovania notifikovanými 
subjektmi;

(c) prispievať k vytváraniu pokynov 
s cieľom zabezpečiť účinné 
a harmonizované vykonávanie tohto 
nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je najdôležitejšou súčasťou regulačného 
rámca. Preto sa musí podrobnejšie opísať jej úloha.
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Pozmeňujúci návrh 326
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 –písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) pomáhať Komisii poskytnúť každých 
6 mesiacov prehľad údajov o vigilancii 
a činností dohľadu nad trhom vrátane 
prijatých opatrení na ochranu zdravia; 
tieto informácie sa sprístupnia verejnosti 
prostredníctvom Európskej databanky 
v zmysle článku 75;

Or. en

Odôvodnenie

Pre zdravotníckych pracovníkov a verejnosť bude prínosný prehľad informácií o dohľade nad 
liekmi a nad trhom. Keďže tieto informácie budú vyžadovať citlivé zaobchádzane, vhodným 
fórom pre ich poskytovanie do Európskej databanky je Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 327
Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) poskytovať poradenstvo a pomáhať 
Komisii na jej žiadosť pri posudzovaní 
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
vykonávania tohto nariadenia;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je najdôležitejšou súčasťou regulačného 
rámca. Preto sa musí podrobnejšie opísať jej úloha.
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Pozmeňujúci návrh 328
Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) prispievať k harmonizovanej 
administratívnej praxi súvisiacej 
s diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro v členských štátoch.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je najdôležitejšou súčasťou regulačného 
rámca. Preto sa musí podrobnejšie opísať jej úloha.

Pozmeňujúci návrh 329
Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – písmená fa až fk (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) nepretržite monitorovať technický 
pokrok predovšetkým v oblasti 
implantovateľných pomôcok, posudzovať, 
či základné požiadavky týkajúce sa 
bezpečnosti a výkonu stanovené v tomto 
nariadení postačujú na zaistenie 
bezpečnosti a výkonu medicínskych 
pomôcok a určovať potrebu zmien 
v prílohe I;
(fb) vypracovať usmernenia o klinických 
skúšaniach určitých zdravotníckych 
pomôcok;
(fc) prispieť k vypracovaniu noriem pre 
zdravotnícke pomôcky;
(fd) prispieť k vývoju spoločných 
technických špecifikácií (STŠ);
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(fe) vypracovať a udržiavať rámec pre 
program dohľadu nad európskym trhom;
(ff) pripraviť minimálne požiadavky na 
systém riadenia kvality pre vnútroštátne 
orgány dohľadu nad trhom;
(fg) organizovať spoločné projekty 
v oblasti dohľadu nad trhom a spoločné 
skúšobné projekty;
(fh) organizovať programy odbornej 
prípravy a výmenu národných úradníkov 
v oblasti dohľadu nad trhom, menovania 
a monitorovania notifikovaných subjektov 
a oblasti klinického výskumu;
(fi) organizovať informačné kampane 
a programy spoločných návštev;
(fj) do šiestich mesiacov pripraviť 
stanovisko k uplatneniu klasifikačných 
kritérií stanovených v prílohe VII pri 
predmetnej pomôcke alebo kategórií či 
skupine pomôcok v súlade s článkom 41 
ods. 3;
(fk) na požiadanie poskytnúť Komisii 
stanovisko ku klasifikácii pomôcky alebo 
kategórie či skupiny pomôcok podľa 
článku 41 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je najdôležitejšou súčasťou regulačného 
rámca. Preto by sa mali podrobnejšie opísať jej právomoci.

Pozmeňujúci návrh 330
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 77a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 77a
Poradný výbor
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Poradný výbor zriadený v súlade s 
podmienkami a modalitami stanovenými 
v článku 78a nariadenia (EÚ) [odkaz na 
budúce nariadenie o zdravotníckych 
pomôckach] vykonáva úlohy, ktoré mu 
boli pridelené týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vykonávať náležité testy na vzorkách 
vyrobených pomôcok triedy D alebo 
výrobných šarží pomôcok triedy D, ako sa 
stanovuje v oddiele 5.7 prílohy VIII 
a v oddiele 5.1 prílohy X;

(b) vykonávať náležité laboratórne testy 
na vzorkách vyrobených pomôcok triedy D 
alebo výrobných šarží pomôcok triedy D, 
ako sa stanovuje v oddiele 5.7 prílohy VIII 
a v oddiele 5.1 prílohy X;

Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie skutočnosti, že musí ísť o laboratórne, nielen „papierové“ testy.

Pozmeňujúci návrh 332
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vykonávať náležité testy na vzorkách 
vyrobených pomôcok triedy D alebo 
výrobných šarží pomôcok triedy D, ako sa 
stanovuje v oddiele 5.7 prílohy VIII 
a v oddiele 5.1 prílohy X;

(b) vykonávať náležité testy na vzorkách 
vyrobených pomôcok triedy D na žiadosť 
príslušných orgánov na vzorkách 
zhromaždených v rámci dohľadu nad 
trhom v súlade s článkom 65 a na žiadosť 
notifikovaných subjektov na vzorkách 
zhromaždených počas neohlásených 
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inšpekcií podľa oddielu 4.4 prílohy VIII; 

Or. en

Odôvodnenie

Testovanie pri uvoľnení výrobnej šarže na vzorkách vybraných výrobcom nemá podľa 
posúdenia vplyvu žiadny praktický význam pre zaistenie bezpečnosti pacientov. Kontrola 
formou účinného testovania vzoriek na trhu mimo prevádzky výrobcu by bola nákladovo 
efektívna a nevyžadovala by dodatočné finančné prostriedky. Prechod od kontrol pri uvoľnení 
výrobnej šarže k neohláseným kontrolám po uvedení na trh lepšie odhalí podvodné, 
sfalšované a chybné výrobky a zaistí nákladovo efektívny systém kontroly.

Pozmeňujúci návrh 333
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) poskytovať vedecké poradenstvo, 
pokiaľ ide o aktuálny vývoj v oblasti 
špecifických pomôcok alebo špecifickej 
kategórie pomôcok;

(d) poskytovať vedecké poradenstvo 
a technickú pomoc, pokiaľ ide 
o vymedzenie aktuálneho vývoja v oblasti 
špecifických pomôcok alebo špecifickej 
kategórie či skupiny pomôcok;

Or. en

Odôvodnenie

Lepšie znenie a jasnejšie vymedzenie úloh referenčných laboratórií.

Pozmeňujúci návrh 334
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) prispievať k vyvíjaniu primeraných 
testovacích a analytických metód, ktoré sa 
majú používať pri postupoch posudzovania 

(f) prispievať k vyvíjaniu primeraných 
testovacích a analytických metód, ktoré sa 
majú používať pri postupoch posudzovania 
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zhody a dohľadu nad trhom; zhody, predovšetkým pri overení výrobnej 
šarže pomôcok triedy D, a pri dohľade nad 
trhom;

Or. en

Odôvodnenie

V článku 78 musí byť opísaná aj úloha referenčných laboratórií, ktoré budú zodpovedné aj za 
overovanie výrobných šarží IVD ZP triedy D.

Pozmeňujúci návrh 335
Peter Liese a Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) prispievať k vývoju noriem na 
medzinárodnej úrovni;

(i) prispievať k vývoju spoločných 
technických špecifikácií (STŠ), ako aj 
medzinárodných noriem;

Or. en

Odôvodnenie

Referenčné laboratóriá budú mať primerané znalosti, skúsenosti a technické zručnosti, 
ktorými prispejú k vypracovaniu STŠ. Zlepšenie znenia.

Pozmeňujúci návrh 336
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) majú primerane kvalifikovaných 
pracovníkov so zodpovedajúcimi 
znalosťami a skúsenosťami v oblasti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro, pre ktoré sú určení;

(a) majú primerane kvalifikovaných 
pracovníkov so zodpovedajúcimi 
znalosťami a skúsenosťami v oblasti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro, pre ktoré sú určení;
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primerané znalosti a skúsenosti sa 
zakladajú na:
- skúsenostiach s posudzovaním 
vysokorizikových IVD ZP a vykonávaním 
príslušných laboratórnych testov;
- dôkladnej znalosti vysokorizikových 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro a príslušných technológií;
- preukázaných laboratórnych 
skúsenostiach v jednej z nasledujúcich 
oblastí: testovacie alebo kalibračné 
laboratórium, orgán alebo inštitúcia 
dohľadu, národné referenčné 
laboratórium pre pomôcky triedy D, 
kontrola kvality diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, príprava 
referenčných materiálov pre IVD ZP, 
kalibrácia diagnostických zdravotníckych 
pomôcok; laboratóriá alebo krvné banky, 
ktoré experimentálne posudzujú 
a používajú vysokorizikové IVD ZP alebo 
(podľa okolností) ich interne vyrábajú;
- znalosti a skúsenosti v oblasti testovania 
produktov a výrobných šarží, kontroly 
kvality, dizajnu, výroby a použitia IVD 
ZP;
- znalosti o zdravotných rizikách pre 
pacientov, ich partnerov a príjemcov 
krvi/orgánov/tkaniva od 
darcov/prípravkov, súvisiacich s použitím 
a predovšetkým nefunkčnosťou 
vysokorizikových IVD ZP;
- znalosti týkajúce sa tohto nariadenia 
a platných právnych predpisov, pravidiel 
a usmernení, poznanie spoločných 
technických špecifikácií (STŠ), platných 
harmonizovaných noriem, požiadaviek na 
konkrétne produkty a príslušných 
usmernení;
- účasť v príslušných externých 
a interných systémoch hodnotenia kvality 
organizovaných medzinárodnými alebo 
vnútroštátnymi organizáciami;
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Or. en

Odôvodnenie

Treba jasne opísať požiadavky na referenčné laboratóriá.

Pozmeňujúci návrh 337
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak notifikované subjekty alebo členské 
štáty požiadajú referenčné laboratórium 
EÚ o vedeckú alebo technickú pomoc 
alebo vedecké stanovisko, môže sa od nich 
vyžadovať, aby zaplatili poplatky, ktorými 
sa úplne alebo čiastočne pokryjú náklady 
vynaložené daným laboratóriom na 
vykonávanie požadovanej úlohy podľa 
súboru vopred stanovených 
a transparentných podmienok.

5. Ak notifikované subjekty alebo členské 
štáty požiadajú referenčné laboratórium 
EÚ o vedeckú alebo technickú pomoc 
alebo vedecké stanovisko, vyžaduje sa od 
nich, aby zaplatili poplatky, ktorými sa 
úplne pokryjú náklady vynaložené daným 
laboratóriom na vykonávanie požadovanej 
úlohy podľa súboru vopred stanovených 
a transparentných podmienok.

Or. en

Odôvodnenie

Poplatky by mali úplne pokryť náklady, aby sa predišlo narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
referenčnými laboratóriami.

Pozmeňujúci návrh 338
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia a členské štáty prijímajú všetky 
vhodné opatrenia, aby podporili zavedenie 
registrov pre špecifické typy pomôcok
s cieľom zozbierať skúsenosti 

Komisia a členské štáty prijímajú všetky 
vhodné opatrenia, aby zaistili zavedenie 
registrov pre diagnostické zdravotnícke 
pomôcky in vitro s cieľom zozbierať 
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s používaním takýchto pomôcok po ich 
uvedení na trh. Uvedené registre 
prispievajú k nezávislému hodnoteniu 
dlhodobej bezpečnosti a výkonu pomôcok.

skúsenosti s používaním takýchto pomôcok 
po ich uvedení na trh. Systematicky sa 
zriaďujú registre pre triedy C a D. 
Uvedené registre prispievajú 
k nezávislému hodnoteniu dlhodobej 
bezpečnosti a výkonu pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola IX Kapitola X
 Dôvernosť, ochrana údajov, financovanie, 
sankcie

Dôvernosť, ochrana údajov, financovanie, 
sankcie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Týmto nariadením nie je dotknutá 
možnosť členských štátov vyberať 
poplatky za činnosti stanovené v tomto 
nariadení za predpokladu, že výška 
poplatkov je stanovená transparentným 
spôsobom a na základe zásady navrátenia 
nákladov. Členské štáty informujú Komisiu 
a ostatné členské štáty aspoň tri mesiace 
pred prijatím štruktúry a stanovením výšky 
poplatkov.

Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť 
členských štátov vyberať poplatky za 
činnosti stanovené v tomto nariadení za 
predpokladu, že výška poplatkov je 
porovnateľná a stanovená transparentným 
spôsobom a na základe zásady navrátenia 
nákladov. Členské štáty informujú Komisiu 
a ostatné členské štáty aspoň tri mesiace 
pred prijatím štruktúry a stanovením výšky 
poplatkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 341
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty prijímajú ustanovenia 
o sankciách uplatniteľných v prípade 
porušenia ustanovení tohto nariadenia 
a prijímajú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, proporcionálne 
a odrádzajúce. Členské štáty úradne 
oznamujú tieto ustanovenia Komisii do [3 
mesiacov pred dátumom uplatňovania 
tohto nariadenia] a bezodkladne jej úradne 
oznamujú každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
má na ne vplyv.

Členské štáty prijímajú ustanovenia 
o sankciách uplatniteľných v prípade 
porušenia ustanovení tohto nariadenia 
a prijímajú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania 
a dostatočnej miery odradenia. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, proporcionálne 
a odrádzajúce. Členské štáty úradne 
oznamujú tieto ustanovenia Komisii do [3 
mesiacov pred dátumom uplatňovania 
tohto nariadenia] a bezodkladne jej úradne 
oznamujú každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
má na ne vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty prijímajú ustanovenia o 
sankciách uplatniteľných v prípade 
porušenia ustanovení tohto nariadenia a 
prijímajú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, proporcionálne a 
odrádzajúce. Členské štáty úradne 
oznamujú tieto ustanovenia Komisii do [3 
mesiacov pred dátumom uplatňovania 
tohto nariadenia] a bezodkladne jej úradne 
oznamujú každú nasledujúcu zmenu, ktorá 

Členské štáty prijímajú ustanovenia o 
sankciách uplatniteľných v prípade 
porušenia ustanovení tohto nariadenia a 
prijímajú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, proporcionálne a 
odrádzajúce. Odrádzajúci charakter 
sankcie sa určuje vo vzťahu k finančnej 
výhode získanej v dôsledku porušenia 
ustanovení. Členské štáty úradne 
oznamujú tieto ustanovenia Komisii do [3 
mesiacov pred dátumom uplatňovania 
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má na ne vplyv. tohto nariadenia] a bezodkladne jej úradne 
oznamujú každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
má na ne vplyv.

Or. es

Odôvodnenie

Sankcia by mala byť výrazne vyššia ako finančná výhoda, ktorú výrobca získa v dôsledku 
porušenia ustanovení alebo spáchania podvodu, aby pôsobila ako odrádzajúci prostriedok 
proti podvodnému konaniu a aby sa zabezpečila jej účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 343
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Kapitola 10 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola X Kapitola XI

Záverečné ustanovenia Záverečné ustanovenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Uplatňuje sa od [päť rokov od 
nadobudnutia účinnosti].

2. Uplatňuje sa od [tri roky od 
nadobudnutia účinnosti].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Alda Sousa
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 6 – bod 3.1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) klinický výkon ako diagnostická 
senzitivita, diagnostická špecificita, 
pozitívna a negatívna prediktívna hodnota, 
miera pravdepodobnosti, očakávané 
hodnoty u bežnej a postihnutej populácie.

(b) klinický výkon, vrátane opatrení 
klinickej platnosti, ako diagnostická 
senzitivita, diagnostická špecificita, 
pozitívna a negatívna prediktívna hodnota, 
miera pravdepodobnosti, očakávané 
hodnoty u bežnej a postihnutej populácie
a podľa okolností opatrenia klinickej 
úžitkovej hodnoty; v prípade sprievodnej 
diagnostiky sa vyžaduje dôkaz o klinickej 
úžitkovej hodnote pomôcky pre 
zamýšľaný účel (výber pacientov 
s predbežne diagnostikovaným 
zdravotným stavom alebo predispozíciou 
vhodných pre cielenú liečbu); v prípade 
sprievodnej diagnostiky musí výrobca 
predložiť klinický dôkaz o vplyve 
pozitívneho alebo negatívneho testu na (1) 
starostlivosť o pacienta a (2) zdravotné 
výsledky, ak sa používa podľa pokynov 
s uvedeným liečebným zásahom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Daciana Octavia Sârbu a Cătălin Sorin Ivan

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.3. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
obmedzili riziká vyplývajúce z látok, ktoré 
môžu presakovať alebo sa uvoľňovať 
z pomôcky. Osobitná pozornosť sa venuje 
látkam, ktoré sú karcinogénne, mutagénne 
alebo toxické pre reprodukciu v súlade 
s časťou 3 prílohy VI k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 

7.3. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
obmedzili riziká vyplývajúce z látok, ktoré 
môžu presakovať alebo sa uvoľňovať 
z pomôcky. Osobitná pozornosť sa venuje 
látkam, ktoré sú karcinogénne, mutagénne 
alebo toxické pre reprodukciu v súlade 
s časťou 3 prílohy VI k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 
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o klasifikácii, označovaní a balení látok 
a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES 
a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie, a ktoré sú určené v súlade 
s postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 
2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH).

o klasifikácii, označovaní a balení látok 
a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES 
a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh obmedzuje osobitnú pozornosť, ktorú treba venovať látkam narúšajúcim endokrinný 
systém, na látky určené podľa smernice REACH. To je príliš reštriktívne. Takisto treba 
zohľadniť napríklad pripravované kritériá Komisie týkajúce sa látok narúšajúcich endokrinný 
systém.

Pozmeňujúci návrh 347
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16a. Pomôcky určené na samotestovanie 
pomáhajú spotrebiteľom získať prístup 
k informáciám o ich zdraví. Na druhej 
strane chýbajúce primerané poradenstvo 
týkajúce sa používania pomôcok na 
samotestovanie (napríklad pri odbere 
vzoriek, odpočtoch a interpretácii 
výsledkov) môže viesť k traumatickým 
udalostiam a poškodeniu používateľov. 
Členské štáty by preto mali zaistiť 
primerané poradenstvo poskytované 
osobami, ktoré majú povolenie vykonávať 
zdravotnícke povolanie v súlade 
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s platnými vnútroštátnymi predpismi, pred 
použitím samotestovacích pomôcok, 
ktorých účelom je testovať chronické 
a prenosné ochorenia.

Or. en

Odôvodnenie

Odber vzoriek, odpočet a interpretácia výsledkov sú postupy, ktoré umožňujú chybné 
zaobchádzanie a nesprávne počínanie v prípade použitia laikmi. Samotestovanie má zmysel 
len vtedy, keď je súčasťou jednotného multidisciplinárneho riadenia zdravotného stavu. Bez
primeranej rady lekára sa niektoré osoby môžu domnievať, že informácie, ktoré získajú 
prostredníctvom samotestovacích pomôcok, sú presné. Vhodná rada môže znížiť riziko 
možného zneužitia, napríklad nátlaku či donucovania zo strany partnera alebo 
zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh 348
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 17 – bod 17.1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ku každej pomôcke sú priložené 
informácie potrebné na identifikáciu 
pomôcky a jej výrobcu, ako aj informácie 
o bezpečnosti a výkone určené jej 
používateľovi, profesionálovi alebo 
laikovi, prípadne inej osobe. Tieto 
informácie môžu byť uvedené na samotnej 
pomôcke, na jej obale alebo v návode na 
použitie, pričom sa zohľadňujú tieto 
skutočnosti:

Ku každej pomôcke sú priložené 
informácie potrebné na identifikáciu 
pomôcky a jej výrobcu, ako aj informácie 
o bezpečnosti a výkone určené jej 
používateľovi, profesionálovi alebo 
laikovi, prípadne inej osobe. Tieto 
informácie môžu byť uvedené na samotnej 
pomôcke, na jej obale alebo v návode na 
použitie a musia byť k dispozícii na 
webovej lokalite výrobcu, pričom sa 
zohľadňujú tieto skutočnosti:

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné vymedzenie označenia nezahŕňa testy vypracované v laboratóriách. Príjemcovia 
výsledkov, ktoré vytvoria takéto pomôcky, by mali mať rovnaký prístup k informáciám 
uvedeným na označení ako používatelia ostatných IVD ZP.
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Pozmeňujúci návrh 349
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 17 – bod 17.2 – odsek 1 – bod xv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(xv) ak je pomôcka určená na jedno 
použitie, táto skutočnosť sa uvedie; 
označenie pomôcky na jedno použitie 
výrobcom je konzistentné v celej Únii;

(xv) ak je pomôcka určená na jedno 
použitie, táto skutočnosť sa uvedie; 
výrobca dostatočne podloží tvrdenie, že 
pomôcka nemôže byť bezpečne 
repasovaná; označenie pomôcky na jedno 
použitie výrobcom je konzistentné v celej 
Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III - bod 17 – bod 17.3 – bod 17.3.1 – bod ii – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– jej funkciu (napr. skríning, 
monitorovanie, určovanie diagnózy alebo 
pomoc pri určovaní diagnózy),

– jej funkciu (napr. skríning, 
monitorovanie, určovanie diagnózy alebo 
pomoc pri určovaní diagnózy, prognóza, 
sprievodná diagnostika),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 17 – bod 17.3 – bod 17.3.1 – bod ii – zarážka 7a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- v prípade sprievodnej diagnostiky 
príslušná cieľová populácia a návod na 
použitie s príslušnými terapeutickými 
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postupmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III - bod 17 – bod 17.3 – bod 17.3.1 – bod xii – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ak je pomôcka určená na jedno použitie, 
táto skutočnosť sa uvedie; označenie 
pomôcky na jedno použitie výrobcom je 
konzistentné v celej Únii;

– ak je pomôcka určená na jedno použitie, 
táto skutočnosť sa uvedie; výrobca 
dostatočne podloží tvrdenie, že pomôcka 
nemôže byť bezpečne repasovaná;
označenie pomôcky na jedno použitie 
výrobcom je konzistentné v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III - bod 17 – bod 17.3 – bod 17.3.1 – bod xii – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ak ide o pomôcku na viacnásobné 
použitie, uvedú sa informácie o vhodných 
postupoch umožňujúcich opakované 
použitie vrátane čistenia, dezinfekcie, 
dekontaminácie, balenia a v prípade 
potreby aj schválená metóda opätovnej 
sterilizácie; uvedú sa informácie, na 
základe ktorých je možné zistiť, kedy už 
viac nie je možné danú pomôcku použiť 
napr. známky opotrebovania materiálu
alebo maximálny počet dovolených 
opakovaných použití;

– ak ide o pomôcku na viacnásobné 
použitie, uvedú sa informácie o vhodných 
postupoch umožňujúcich opakované 
použitie vrátane čistenia, dezinfekcie, 
dekontaminácie, balenia, maximálneho 
počtu povolených opakovaných použití
a v prípade potreby sa uvedie aj schválená 
metóda opätovnej sterilizácie; uvedú sa 
informácie, na základe ktorých je možné 
zistiť, kedy už viac nie je možné danú 
pomôcku použiť napr. známky 
opotrebovania materiálu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 354
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 1 – bod 1.1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) jej funkciu (napr. skríning, 
monitorovanie, určovanie diagnózy alebo 
pomoc pri určovaní diagnózy),

(ii) – jej funkciu (napr. skríning, 
monitorovanie, určovanie diagnózy alebo 
pomoc pri určovaní diagnózy, prognóza, 
sprievodná diagnostika),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 1 – bod 1.1 – písmeno c – bod viiia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(viiia) v prípade sprievodnej diagnostiky 
príslušná cieľová populácia a návod na 
použitie s príslušnými terapeutickými 
postupmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 2 – odsek 2 – bod 6.1 – bod 6.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Správa o klinickom dôkaze podľa 
oddielu 3 prílohy XII sa začlení do 
technickej dokumentácie pomôcky a/alebo 
sa na ňu technická dokumentácia pomôcky 

Správa o klinickom dôkaze podľa 
oddielu 3 prílohy XII sa začlení do 
technickej dokumentácie pomôcky 
a technická dokumentácia pomôcky sa na 
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odvoláva. ňu v plnej miere odvoláva.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasťou technickej dokumentácie by mala byť úplná správa o klinickom dôkaze.

Pozmeňujúci návrh 357
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 7 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Verejný prístup k technickej 
dokumentácii
Technická dokumentácia a klinický dôkaz 
predložené výrobcami notifikovaným 
subjektom musia byť verejne prístupné.

Or. en

Odôvodnenie

Úplné zverejnenie technickej dokumentácie a klinického dôkazu je nevyhnutne potrebné na 
zaistenie bezpečnosti a funkčnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 358
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 3 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. odkazy na príslušné harmonizované 
normy alebo spoločné technické 
špecifikácie, na základe ktorých sa vydáva 
vyhlásenie o zhode;

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na harmonizované normy a uplatnené časti noriem je uvedený v technickej 
dokumentácii a môže byť preskúmaný orgánmi verejnej moci so všetkými časťami dôkazu. 
Nepretržitá potreba zmien z dôvodu aktualizácie noriem uvedených vo vyhlásení o zhode by 
bola príliš náročná a nepriniesla by žiadnu dodatočnú hodnotu, pokiaľ ide o bezpečnosť 
pacienta alebo všeobecne bezpečnosť pomôcok. Znamená obrovské zaťaženie pre výrobcov, 
a preto by sa mala vypustiť s cieľom predísť nadmernej byrokracii.

Pozmeňujúci návrh 359
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 5 – oddiel 1 – odsek 1 – bod 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18a. Úplná technická dokumentácia 
a správa o klinickom výkone.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Je potrebné jasne preukázať organizačnú 
štruktúru, ako aj funkcie, právomoci 
a rozdelenie zodpovednosti vrcholového 
manažmentu a ostatných zamestnancov, 
ktorí ovplyvňujú realizovanie a výsledky 
činností posudzovania zhody.

Je potrebné jasne preukázať organizačnú 
štruktúru, ako aj funkcie, právomoci 
a rozdelenie zodpovednosti vrcholového 
manažmentu a ostatných zamestnancov, 
ktorí ovplyvňujú realizovanie a výsledky 
činností posudzovania zhody. Tieto 
informácie sa zverejnia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 361
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2.3a. Notifikovaný subjekt poskytne 
vnútroštátnym orgánom dôkazy o tom, že 
v súlade s bodom 1.2.3 nevyvstáva konflikt 
záujmov. Vnútroštátne orgány dvakrát 
ročne podajú Komisii správu, pričom sa 
zachová úplná transparentnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2.6. Notifikovaný subjekt zaručí 
a písomne podloží, že všetky činnosti jeho 
dcérskych spoločností alebo zmluvných 
partnerov, príp. subjektov, s ktorými je vo 
vzťahu, neovplyvňujú nezávislosť, 
nestrannosť alebo objektivitu ním 
vykonávaných činností posudzovania 
zhody.

1.2.6. Notifikovaný subjekt zaručí 
a písomne podloží, že všetky činnosti jeho 
dcérskych spoločností alebo zmluvných 
partnerov, príp. subjektov, s ktorými je vo 
vzťahu, neovplyvňujú nezávislosť, 
nestrannosť alebo objektivitu ním 
vykonávaných činností posudzovania 
zhody.

Notifikovaný subjekt poskytne 
vnútroštátnym orgánom dôkazy o tom, že 
spĺňa podmienky tohto bodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zamestnanci notifikovaného subjektu 
zachovávajú profesionálne tajomstvo, 
pokiaľ ide o informácie získané pri výkone 
ich úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia 
s výnimkou prípadov, kedy sú adresované 
vnútroštátnym orgánom zodpovedným 
za notifikované subjekty, príslušným 
orgánom alebo Komisii. Vlastnícke práva 
sú chránené. Na tento účel disponuje 
notifikovaný subjekt písomne podloženými 
dôkazmi o zavedených postupoch.

Zamestnanci notifikovaného subjektu 
zachovávajú profesionálne tajomstvo, 
pokiaľ ide o informácie získané pri výkone 
ich úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia, 
iba v odôvodnených prípadoch
a s výnimkou prípadov, kedy sú 
adresované vnútroštátnym orgánom 
zodpovedným za notifikované subjekty, 
príslušným orgánom alebo Komisii. 
Vlastnícke práva sú chránené. Na tento 
účel disponuje notifikovaný subjekt 
písomne podloženými dôkazmi 
o zavedených postupoch.

Ak verejnosť alebo zdravotnícki 
pracovníci žiadajú o informácie a údaje, 
zverejní notifikovaný subjekt dôvody, 
prečo sa tieto informácie nezverejňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.6.1. Notifikovaný subjekt sa zúčastňuje, 
príp. zabezpečí, aby boli o tom jeho 
zamestnanci vykonávajúci posudzovanie 
informovaní, na príslušných činnostiach 
v oblasti normalizácie a činnostiach 
koordinačnej skupiny notifikovaného 
subjektu a zabezpečí, aby jeho zamestnanci 
vykonávajúci posudzovanie a prijímajúci 
rozhodnutia boli informovaní o príslušných 
právnych predpisoch, pokynoch 
a dokumentoch týkajúcich sa osvedčených 
postupov prijatých v rámci tohto 

1.6.1. Notifikovaný subjekt sa zúčastňuje, 
príp. zabezpečí, aby boli o tom jeho 
zamestnanci vykonávajúci posudzovanie 
informovaní, na príslušných činnostiach 
v oblasti normalizácie a činnostiach 
koordinačnej skupiny notifikovaného 
subjektu a zabezpečí, aby jeho zamestnanci 
vykonávajúci posudzovanie a prijímajúci 
rozhodnutia boli informovaní o príslušných 
právnych predpisoch, pokynoch 
a dokumentoch týkajúcich sa osvedčených 
postupov prijatých v rámci tohto 
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nariadenia. nariadenia. Notifikovaný subjekt 
zaznamená opatrenia, ktoré prijme, aby 
informoval svojich zamestnancov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Z tohto dôvodu sa predpokladá, že v jeho 
organizačnej štruktúre je dostatok 
vedeckého personálu, ktorý má skúsenosti 
a vedomosti postačujúce na posúdenie 
zdravotnej funkčnosti a výkonu pomôcok, 
pre ktoré bol notifikovaný, s prihliadnutím 
na požiadavky tohto nariadenia a najmä tie, 
ktoré sú vymedzené v prílohe I.

Z tohto dôvodu sa predpokladá, že v jeho 
organizačnej štruktúre je trvalo dostatok 
vedeckého personálu, ktorý má skúsenosti 
a vedomosti postačujúce na posúdenie 
lekárskej funkčnosti a výkonu pomôcok, 
pre ktoré bol notifikovaný, s prihliadnutím 
na požiadavky tohto nariadenia a najmä tie, 
ktoré sú vymedzené v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1.2. Vždy a pre každý prípad postupu 
posudzovania zhody a pre každý druh 
alebo kategóriu výrobku, pre ktorý bol 
notifikovaný, má notifikovaný subjekt vo 
svojej organizačnej štruktúre potrebný 
počet administratívnych, odborných 
a vedeckých zamestnancov s odbornými 
znalosťami a s dostatočnými 
a primeranými skúsenosťami z oblasti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro, ako aj zodpovedajúce technické 

3.1.2. Vždy a pre každý prípad postupu 
posudzovania zhody a pre každý druh 
alebo kategóriu výrobku, pre ktorý bol 
notifikovaný, má notifikovaný subjekt vo 
svojej organizačnej štruktúre potrebný 
počet administratívnych, odborných 
a vedeckých zamestnancov 
s farmakologickými, zdravotníckymi 
a odbornými znalosťami a s dostatočnými 
a primeranými skúsenosťami z oblasti 
zdravotníckych pomôcok, ako aj 
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vybavenie na vykonávanie úloh 
posudzovania zhody vrátane posudzovania 
klinických údajov.

zodpovedajúce technické vybavenie 
na vykonávanie úloh posudzovania zhody 
vrátane posudzovania klinických údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1.3a. Notifikovaný subjekt sprístupní 
zoznam svojich zamestnancov a ich 
odborných znalostí Komisii a aj ďalším 
stranám, ak o to požiadajú. Daný zoznam
sa priebežne aktualizuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6– bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – zarážka 7a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– aspoň trojročné zodpovedajúce 
skúsenosti v oblasti posudzovania zhody 
v rámci notifikovaného subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.4. Notifikované subjekty disponujú 
zamestnancami s odborným znalosťami 
z klinickej praxe. Títo zamestnanci sa 
pravidelne zúčastňujú rozhodovacích 
procesov notifikovaného subjektu, aby:

3.2.4. Znalci z klinickej praxe:
notifikované subjekty trvalo disponujú 
zamestnancami s odborným znalosťami 
v oblasti koncepcie klinického skúšania, 
zdravotníckej štatistiky, vedenia 
klinických pacientov a správnej klinickej 
praxe v oblasti štúdií klinického výkonu 
a farmakológie. Títo zamestnanci sa 
pravidelne zúčastňujú rozhodovacích 
procesov notifikovaného subjektu, aby:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– určili, kedy je v súvislosti s posúdením 
klinického hodnotenia vykonaného 
výrobcom potrebné obrátiť sa na 
špecialistu a takisto určili dostatočne 
kvalifikovaných odborníkov,

– určili, kedy je v súvislosti s posúdením 
plánov štúdií klinického výkonu
a klinického hodnotenia vykonaného 
výrobcom potrebné obrátiť sa na 
špecialistu a takisto určili dostatočne 
kvalifikovaných odborníkov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– boli schopní diskutovať s výrobcom 
a s externými znalcami z klinickej praxe 
o klinických údajoch, ktoré sú obsahom 

boli schopní diskutovať s výrobcom 
a s externými znalcami z klinickej praxe 
o odôvodnení plánovanej koncepcie 



PE510.755v01-00 94/110 AM\936067SK.doc

SK

klinického hodnotenia vykonaného 
výrobcom, a takisto vhodným spôsobom 
usmerňovali externých odborníkov 
z klinickej praxe pri posudzovaní 
klinického hodnotenia,

štúdie, plánoch štúdií klinického výkonu 
a voľbe kontrolných zásahov, a takisto 
vhodným spôsobom usmerňovali externých 
odborníkov z klinickej praxe pri 
posudzovaní klinického hodnotenia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– boli schopní vedecky spochybniť 
predložené klinické údaje a výsledky 
posúdenia klinického hodnotenia výrobcu 
vypracovaného externými znalcami 
z klinickej praxe,

– boli schopní vedecky spochybniť 
predložené plány štúdií klinického výkonu 
a klinické údaje a výsledky posúdenia 
klinického hodnotenia výrobcu 
vypracovaného externými znalcami 
z klinickej praxe,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6– bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – zarážka 6a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– poskytli informácie na pochopenie 
účinných látok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.5. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie kontrol súvisiacich 
s výrobkom (napr. kontrola spisu 
konštrukčného návrhu, technickej 
dokumentácie alebo typovej skúšky 
vrátane hľadísk, ako sú klinické 
hodnotenie, sterilizácia, validácia softvéru) 
majú preukázané kvalifikácie v týchto 
oblastiach:

3.2.5. Hodnotitelia výrobkov: zamestnanci
zodpovední za vykonávanie kontrol 
súvisiacich s výrobkom (napr. kontrola 
spisu konštrukčného návrhu, technickej 
dokumentácie alebo typovej skúšky 
vrátane hľadísk, ako sú klinické 
hodnotenie, sterilizácia, validácia softvéru) 
majú preukázané kvalifikácie v týchto 
oblastiach:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.5. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie kontrol súvisiacich s 
výrobkom (napr. kontrola spisu 
konštrukčného návrhu, technickej 
dokumentácie alebo typovej skúšky 
vrátane hľadísk, ako sú klinické 
hodnotenie, sterilizácia, validácia softvéru) 
majú preukázané kvalifikácie v týchto 
oblastiach:

3.2.5. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie kontrol súvisiacich s 
výrobkom (napr. kontrola spisu 
konštrukčného návrhu, technickej 
dokumentácie alebo typovej skúšky 
vrátane hľadísk, ako sú klinické 
hodnotenie, sterilizácia, validácia softvéru) 
majú primeranú kvalifikáciu osvedčenú 
príslušným orgánom členského štátu. 
Primeranými kvalifikáciami sú 
napríklad::

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 376
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.6 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.6. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie auditov systému riadenia 
kvality výrobcu majú preukázané 
kvalifikácie v týchto oblastiach:

3.2.6. Audítori: zamestnanci zodpovední 
za vykonávanie auditov systému riadenia 
kvality výrobcu majú preukázané 
kvalifikácie v týchto oblastiach:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.6. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie auditov systému riadenia 
kvality výrobcu majú preukázané 
kvalifikácie v týchto oblastiach:

3.2.6. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie auditov systému riadenia 
kvality výrobcu majú primeranú 
kvalifikáciu osvedčenú príslušným 
orgánom členského štátu. Primeranými 
kvalifikáciami sú napríklad::

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 378
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.3.1. Notifikovaný subjekt má zavedený 
postup archivácie všetkých dokladov 
o kvalifikácii každého zamestnanca 
vykonávajúceho činnosti posudzovania 
zhody, ako aj o tom, že spĺňa kvalifikačné 
kritériá podľa oddielu 3.2. Ak vo 
výnimočných prípadoch nie je možné plne 
preukázať splnenie kvalifikačných kritérií 
podľa oddielu 3.2, notifikovaný subjekt 

3.3.1. Notifikovaný subjekt má zavedený 
postup archivácie všetkých dokladov 
o kvalifikácii každého zamestnanca 
vykonávajúceho činnosti posudzovania 
zhody, ako aj o tom, že spĺňa kvalifikačné 
kritériá podľa oddielu 3.2.
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primeraným spôsobom zdôvodní, prečo 
týchto zamestnancov poveril vykonávaním 
špecifických činností posudzovania zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.4 – bod 3.4.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.4.(-1). Notifikovaný subjekt zamestnáva 
stály interný kvalifikovaný personál 
s odbornými znalosťami nielen 
v technickej oblasti v súvislosti 
s posudzovaním výkonu pomôcok, ale aj 
v medicínskej oblasti. Personál je schopný 
interne posúdiť kvalitu subdodávateľov. 
Odchylne sa použijú nasledujúce odseky.

3.4.1. Bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia vyplývajúce z oddielu 3.2, 
notifikované subjekty môžu uzatvárať 
zmluvy v prípade jasne vymedzeného 
rozsahu činností posudzovania zhody. 
Uzatváranie zmlúv na audit systémov 
riadenia kvality alebo na akékoľvek 
kontroly súvisiace s výrobkom nie je 
povolené.

3.4.1. Bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia vyplývajúce z oddielu 3.2, 
notifikované subjekty môžu uzatvárať 
zmluvy s verejným subjektmi v prípade 
jasne vymedzeného rozsahu činností 
posudzovania zhody. V prípade 
obmedzených znalostí z klinickej praxe sa 
zmluvy uzatvárajú aj s externými 
odborníkmi na posudzovanie inovatívnych 
zdravotníckych pomôcok alebo 
technológií. Uzatváranie zmlúv na audit 
systémov riadenia kvality alebo 
na akékoľvek kontroly súvisiace 
s výrobkom nie je povolené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.4 – bod 3.4.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.4.2. Ak notifikovaný subjekt uzavrie 
zmluvu na činnosti posudzovania zhody 
buď s organizáciou, alebo jednotlivcom, je 
potrebné, aby mal pravidlá opisujúce 
podmienky, za ktorých je možné túto 
zmluvu uzavrieť. Akékoľvek uzavretie 
zmluvy alebo konzultáciu externého znalca 
je potrebné riadne písomne podložiť 
a podmieniť písomnou dohodou, ktorej 
súčasťou sú okrem iného ochrana 
utajovaných skutočností a konflikt 
záujmov.

3.4.2. Ak notifikovaný subjekt uzavrie 
zmluvu na činnosti posudzovania zhody 
buď s organizáciou, alebo jednotlivcom, je 
potrebné, aby mal pravidlá opisujúce 
podmienky, za ktorých je možné túto 
zmluvu uzavrieť. Akékoľvek uzavretie 
zmluvy alebo konzultáciu externého znalca 
je potrebné riadne písomne podložiť, 
zverejniť a podmieniť písomnou dohodou, 
ktorej súčasťou sú okrem iného ochrana 
utajovaných skutočností a konflikt 
záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.4 – bod 3.4.4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.4.4a. Politika a postupy v rámci bodov 
3.4.2. a 3.4.4. sa oznámia vnútroštátnemu 
orgánu ešte pred zadaním akejkoľvek 
zmluvnej dodávky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.5 – bod 3.5.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.5.2. Kontroluje spôsobilosť svojich 3.5.2. Kontroluje spôsobilosť svojich 
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zamestnancov a identifikuje potreby 
odbornej prípravy tak, aby dodržiaval 
požadovanú úroveň ich kvalifikácie 
a vedomostí.

zamestnancov, identifikuje potreby 
odbornej prípravy a zabezpečuje, aby boli 
zodpovedajúcim spôsobom prijaté 
potrebné opatrenia tak, aby dodržiaval 
požadovanú úroveň ich kvalifikácie 
a vedomostí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 4 – bod 4.3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.3. Notifikovaný subjekt má 
zdokumentované postupy týkajúce sa 
aspoň:

4.3. Notifikovaný subjekt má 
zdokumentované verejne dostupné postupy 
týkajúce sa aspoň:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 4 – bod 4.3 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– spracovania žiadosti vrátane overovania 
úplnosti dokumentácie, kvalifikácie 
výrobku ako diagnostickej zdravotníckej 
pomôcky in vitro a jej klasifikácie,

– spracovania žiadosti vrátane overovania 
úplnosti dokumentácie, kvalifikácie 
výrobku ako diagnostickej zdravotníckej 
pomôcky in vitro a jej klasifikácie, ako aj 
minimálnu lehotu na posúdenie 
prostredníctvom auditu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Alda Sousa
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Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť 1 – bod 1.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.1. Pravidlá klasifikácie sa použijú 
v závislosti od účelu určenia pomôcok.

1.1. Pravidlá klasifikácie sa použijú 
v závislosti od účelu určenia pomôcok, ich 
novátorstva, komplexnosti a inherentného 
rizika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť 2 – bod 2.3 – odsek 1 – písmeno f – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) pomôcky určené na používanie na 
sprievodnú diagnostiku, alebo

(i) pomôcky určené na používanie na 
sprievodnú diagnostiku sú klasifikované 
ako trieda C, okrem prípadov, keď sú 
určené na identifikáciu pacientov 
s rizikom nežiaducej udalosti s ohrozením 
života, alebo tam, kde by rozhodnutie 
mohlo viesť k pozastaveniu liečby, ktorá 
by mohla zachrániť život, kedy sú 
klasifikované ako trieda D.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť 2 – bod 2.3 – odsek 1 – písmeno f – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) pomôcky určené na používanie pri 
stanovovaní jednotlivých štádií choroby, 

(ii) pomôcky určené na používanie pri 
stanovovaní jednotlivých štádií choroby 
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alebo alebo prognózy, alebo

Or. en

Odôvodnenie

Prognózy ochorení sú čoraz bežnejšími aplikáciami v sektore molekulárnej diagnostiky, čoho 
príkladom sú testy ako Agendia’s Mammaprint a Genomic Health’s Oncotype Dx, ktoré sú 
oba používané na prognostické skóre pravdepodobnosti opakovaného výskytu ochorenia 
u pacientok trpiacich na rakovinu prsníka po vykonaní chirurgického zákroku. Keďže 
prognóza je forma výberu pacientov, sme presvedčení, že takéto pomôcky by mali byť 
výslovne zaradené pod pravidlo 3.

Pozmeňujúci návrh 388
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť 2 – bod 2.3 – odsek 1 – bod ja (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ja) IVD ZP na zistenie a určenie 
protilátok nasmerovaných proti 
erytrocytom, trombocytom alebo 
leukocytom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť 2 – bod 2.6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pomôcky, na ktoré sa nevzťahujú vyššie 
uvedené pravidlá klasifikácie, sa 
klasifikujú do triedy B.

Pomôcky, na ktoré sa nevzťahujú vyššie 
uvedené pravidlá klasifikácie, sa 
klasifikujú do triedy B. Novátorské 
zariadenia triedy B však budú 
klasifikované ako trieda C.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 390
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 8– oddiel 2 – bod 5 – bod 5.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.7. Výrobca na účely overenia zhody 
vyrábaných pomôcok klasifikovaných do 
triedy D vykonáva skúšky na vyrábaných 
pomôckach alebo každej výrobnej šarži 
pomôcok. Po ukončení kontrol a skúšok 
bezodkladne zašle notifikovanému 
subjektu príslušné správy o týchto 
skúškach. Okrem toho, výrobca sprístupní 
vzorky vyrábaných pomôcok alebo 
výrobných šarží pomôcok notifikovanému 
subjektu v súlade s vopred dohodnutými 
podmienkami a modalitami, súčasťou 
ktorých je dojednanie, že notifikovaný 
subjekt alebo výrobca zasiela 
v pravidelných intervaloch vzorky 
vyrábaných pomôcok alebo výrobných 
šarží pomôcok referenčnému laboratóriu, 
ak je v súlade s článkom 78 určené, aby 
vykonalo náležité skúšky. Referenčné 
laboratórium informuje notifikovaný 
subjekt o svojich zisteniach.

5.7. Výrobca na účely overenia zhody 
vyrábaných pomôcok klasifikovaných do 
triedy D vykonáva skúšky na vyrábaných 
pomôckach alebo každej výrobnej šarži 
pomôcok. Po ukončení kontrol a skúšok 
bezodkladne zašle notifikovanému 
subjektu príslušné správy o týchto 
skúškach. Okrem toho, výrobca sprístupní 
vzorky vyrábaných pomôcok alebo 
výrobných šarží pomôcok notifikovanému 
subjektu v súlade s vopred dohodnutými 
podmienkami a modalitami, súčasťou 
ktorých je dojednanie, že notifikovaný 
subjekt alebo výrobca zasiela vzorky 
vyrábaných pomôcok alebo výrobných 
šarží pomôcok referenčnému laboratóriu, 
ak je v súlade s článkom 78 určené, aby 
vykonalo náležité skúšky. Referenčné 
laboratórium informuje notifikovaný 
subjekt o svojich zisteniach.

Or. en

Odôvodnenie

Nemalo by ísť o pravidelné intervaly, ale o jednotlivé konkrétne prípady.

Pozmeňujúci návrh 391
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha 8– oddiel 2 – bod 6 – bod 6.2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) V prípade pomôcok na sprievodnú 
diagnostiku určených na používanie pri 
posudzovaní vhodnosti pacientov na 
liečbu špecifickými liekmi, notifikovaný 
subjekt pred vydaním certifikátu EÚ 
o preskúmaní konštrukčného návrhu a na 
základe návrhu súhrnu parametrov 
bezpečnosti a výkonu a návrhu návodu na 
použitie konzultuje s jedným z príslušných 
orgánov určených členskými štátmi podľa 
smernice 2001/83/ES (ďalej len 
„príslušný orgán pre lieky“) alebo 
s Európskou agentúrou pre lieky (ďalej 
len „EMA“) zriadenou nariadením (ES) 
č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na 
humánne použitie a na veterinárne 
použitie a pri vykonávaní dozoru nad 
týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje 
Európska agentúra pre lieky, pokiaľ ide 
o vhodnosť pomôcky vo vzťahu 
k príslušnému lieku. Ak daný liek spadá 
výlučne do rozsahu pôsobnosti prílohy 
k nariadeniu (ES) č. 726/2004, 
notifikovaný subjekt konzultuje s EMA.

(c) Notifikovaný subjekt pred vydaním 
certifikátu EÚ o preskúmaní 
konštrukčného návrhu požiada referenčné 
laboratórium, ak je v súlade s článkom 78 
určené, o overenie, či pomôcka spĺňa 
spoločné technické špecifikácie, ak sú 
k dispozícii, alebo iné riešenia zvolené 
výrobcom s cieľom zabezpečiť minimálne 
rovnocennú úroveň bezpečnosti a výkonu. 
Referenčné laboratórium poskytne 
vedecké stanovisko do 30 dní. Vedecké 
stanovisko referenčného laboratória 
a každá jeho aktualizácia musí byť 
súčasťou dokumentácie notifikovaného 
subjektu o pomôcke. Notifikovaný subjekt 
riadne zváži pri prijímaní svojho 
rozhodnutia názory vyjadrené vo 
vedeckom stanovisku. Notifikovaný 
subjekt certifikát nevydá, ak je vedecké 
stanovisko nepriaznivé.

Or. en

Odôvodnenie

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Pozmeňujúci návrh 392
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha 8 – oddiel 2 – bod 6– bod 6.2 – písmeno ca (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) Zmeny schváleného konštrukčného 
návrhu podliehajú ďalšiemu 
schvaľovaniu notifikovaným subjektom, 
ktorý vydal certifikát EÚ o preskúmaní 
konštrukčného návrhu, vždy, keby tieto 
zmeny mohli ovplyvniť zhodu so 
všeobecnými požiadavkami tohto 
nariadenia na bezpečnosť a výkon alebo 
s podmienkami predpísanými na 
používanie pomôcky. Žiadateľ musí 
informovať notifikovaný subjekt, ktorý 
vydal certifikát EÚ o preskúmaní 
konštrukčného návrhu, o každej 
plánovanej zmene schváleného 
konštrukčného návrhu. Notifikovaný 
subjekt musí preskúmať plánované 
zmeny, oznámiť výrobcovi svoje 
rozhodnutie a poskytnúť mu dodatok 
k správe EÚ o preskúmaní konštrukčného 
návrhu. Keby zmeny mohli mať vplyv na 
spĺňanie spoločných technických 
špecifikácií alebo iných riešení zvolených 
výrobcom, ktoré boli schválené 
prostredníctvom certifikátu EÚ 
o preskúmaní konštrukčného návrhu, 
notifikovaný subjekt konzultuje 
s referenčným laboratóriom zapojeným do 
prvotných konzultácií, s cieľom potvrdiť, 
či sú naďalej spĺňané spoločné technické 
špecifikácie alebo iné riešenia zvolené 
výrobcom s cieľom zabezpečiť minimálne 
rovnocennú úroveň bezpečnosti a výkonu. 
Referenčné laboratórium poskytne 
vedecké stanovisko do 30 dní. Schválenie 
každej zmeny schváleného konštrukčného 
plánu musí byť vo forme dodatku 
k certifikátu EÚ o preskúmaní 
konštrukčného návrhu.

Or. en

Odôvodnenie

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
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these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Pozmeňujúci návrh 393
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 8– oddiel 2 – bod 6 – bod 6.2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) Notifikovaný subjekt riadne zváži pri 
prijímaní svojho rozhodnutia stanovisko, 
ak bolo vôbec vydané, dotknutého 
príslušného orgánu pre lieky alebo EMA. 
Svoje konečné rozhodnutie doručí
dotknutému príslušnému orgánu pre lieky 
alebo EMA. Certifikát o preskúmaní 
konštrukčného návrhu sa doručí v súlade 
s oddielom 6.1. písm. d).

(e) Notifikovaný subjekt riadne zváži pri 
prijímaní svojho rozhodnutia stanovisko, 
ak bolo vôbec vydané, dotknutého 
príslušného orgánu pre lieky alebo EMA 
o vedeckej vhodnosti sprievodnej 
diagnózy. Ak sa notifikovaný subjekt 
odchyľuje od toho stanoviska, svoje
konečné rozhodnutie odôvodní dotknutému 
príslušnému orgánu pre lieky alebo EMA. 
Ak sa nedosiahne dohoda, notifikovaný 
subjekt o tom informuje Koordinačnú 
skupinu pre zdravotnícke pomôcky. 
Certifikát o preskúmaní konštrukčného 
návrhu sa doručí v súlade s oddielom 6.1. 
písm. d).

Or. en

Odôvodnenie

Návrh uvádza, že notifikovaný subjekt „riadne zváži “ stanovisko EMA. To ponecháva široký 
priestor pre interpretáciu a hoci notifikovaný subjekt nie je povinný pridržať sa stanoviska 
EMA, zdá sa, že nesúhlas je skôr nepravdepodobný. Musíme teda určiť, čo sa stane, ak 
posúdenie EMA nie konzistentné s posúdením notifikovaného subjektu.

Pozmeňujúci návrh 394
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha 9 – bod 3 – odsek 1 – bod 3.5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.5. v prípade pomôcok klasifikovaných do 
triedy D požiadať referenčné laboratórium, 
ak je v súlade s článkom 78 určené, 
o overenie, či pomôcka spĺňa spoločné 
technické špecifikácie alebo iné riešenia 
zvolené výrobcom s cieľom zabezpečiť 
minimálne rovnocennú úroveň bezpečnosti 
a výkonu. Referenčné laboratórium 
poskytne vedecké stanovisko do 30 dní. 
Vedecké stanovisko referenčného 
laboratória a každá jeho prípadná 
aktualizácia musí byť súčasťou 
dokumentácie notifikovaného subjektu 
o pomôcke. Notifikovaný subjekt riadne 
zváži pri prijímaní svojho rozhodnutia 
názory vyjadrené vo vedeckom stanovisku. 
Notifikovaný subjekt certifikát nevydá, ak 
je vedecké stanovisko nepriaznivé.

3.5. v prípade pomôcok klasifikovaných do 
triedy D alebo pomôcok na sprievodnú 
diagnostiku požiadať referenčné 
laboratórium, ak je určené v súlade 
s článkom 78, o overenie, či pomôcka 
spĺňa spoločné technické špecifikácie alebo 
iné riešenia zvolené výrobcom s cieľom 
zabezpečiť minimálne rovnocennú úroveň 
bezpečnosti a výkonu. Referenčné 
laboratórium poskytne vedecké stanovisko 
do 30 dní. Vedecké stanovisko 
referenčného laboratória a každá jeho 
prípadná aktualizácia musí byť súčasťou 
dokumentácie notifikovaného subjektu 
o pomôcke. Notifikovaný subjekt riadne 
zváži pri prijímaní svojho rozhodnutia 
názory vyjadrené vo vedeckom stanovisku. 
Notifikovaný subjekt certifikát nevydá, ak 
je vedecké stanovisko nepriaznivé.

Or. en

Justification

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Pozmeňujúci návrh 395
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha 9 – bod 3 – odsek 1 – bod 3.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.6. V prípade pomôcok na sprievodnú 
diagnostiku určených na používanie pri 
posudzovaní vhodnosti pacientov na 

vypúšťa sa



AM\936067SK.doc 107/110 PE510.755v01-00

SK

liečbu špecifickými liekmi, notifikovaný 
subjekt na základe návrhu súhrnu 
parametrov bezpečnosti a výkonu 
a návrhu návodu na použitie vyžiada 
stanovisko jedného z príslušných orgánov 
určených členskými štátmi podľa 
smernice 2001/83/ES (ďalej len 
„príslušný orgán pre lieky“) alebo 
Európskej agentúry pre lieky (ďalej len 
„EMA“) o vhodnosti pomôcky vo vzťahu 
k príslušnému lieku. Ak daný liek spadá 
výlučne do rozsahu pôsobnosti prílohy 
k nariadeniu (ES) č. 726/2004, 
notifikovaný subjekt konzultuje s EMA. 
Ak príslušný orgán pre lieky alebo EMA 
vydajú svoje stanovisko, musia tak urobiť
do 60 dní od prijatia platnej 
dokumentácie. Túto 60-dňová lehotu je 
možné predĺžiť len raz o ďalších 60 dní 
a to na základe vedecky platných dôvodov. 
Stanovisko príslušného orgánu pre lieky 
alebo EMA a každá jeho prípadná 
aktualizácia musí byť súčasťou 
dokumentácie notifikovaného subjektu o 
pomôcke. Notifikovaný subjekt riadne 
zváži pri prijímaní svojho rozhodnutia 
stanovisko, ak bolo vôbec vydané, 
dotknutého príslušného orgánu pre lieky 
alebo EMA. Svoje konečné rozhodnutie 
doručí dotknutému príslušnému orgánu 
pre lieky alebo EMA.

Or. en

Justification

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Pozmeňujúci návrh 396
Anna Rosbach
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Návrh nariadenia
Príloha 9 – bod 5 – bod 5.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.4. Ak zmeny majú vplyv na pomôcky na 
sprievodnú diagnostiku schválené 
prostredníctvom certifikátu EÚ o typovom 
preskúmaní v súvislosti s vhodnosťou 
pomôcky vo vzťahu k lieku, notifikovaný 
subjekt konzultuje s príslušným orgánom 
pre lieky zapojeným do prvotných 
konzultácií alebo s EMA. Ak príslušný 
orgán pre lieky alebo EMA vydajú svoje 
stanovisko, musia tak urobiť do 30 dní od 
prijatia platnej dokumentácie týkajúcej sa 
zmien. Schválenie každej zmeny 
schváleného typu musí byť vo forme 
dodatku k prvotnému certifikátu EÚ 
o typovom preskúmaní.

vypúšťa sa

Or. en

Justification

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Pozmeňujúci návrh 397
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 10 – bod 5 – bod 5.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.1. Výrobca v prípade pomôcok 
klasifikovaných do triedy D vykonáva 
skúšky na vyrábaných pomôckach alebo 
každej výrobnej šarži pomôcok. Po 

5.1. Výrobca v prípade pomôcok 
klasifikovaných do triedy D vykonáva 
skúšky na vyrábaných pomôckach alebo 
každej výrobnej šarži pomôcok. Po 
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ukončení kontrol a skúšok bezodkladne 
zašle notifikovanému subjektu príslušné 
správy o týchto skúškach. Okrem toho, 
výrobca sprístupní vzorky vyrábaných 
pomôcok alebo výrobných šarží pomôcok 
notifikovanému subjektu v súlade s vopred 
dohodnutými podmienkami a modalitami, 
súčasťou ktorých je dojednanie, že 
notifikovaný subjekt alebo výrobca zasiela 
v pravidelných intervaloch vzorky 
vyrábaných pomôcok alebo výrobných 
šarží pomôcok referenčnému laboratóriu, 
ak je v súlade s článkom 78 určené, aby 
vykonalo náležité skúšky. Referenčné 
laboratórium informuje notifikovaný 
subjekt o svojich zisteniach.

ukončení kontrol a skúšok bezodkladne 
zašle notifikovanému subjektu príslušné 
správy o týchto skúškach. Okrem toho, 
výrobca sprístupní vzorky vyrábaných 
pomôcok alebo výrobných šarží pomôcok 
notifikovanému subjektu v súlade s vopred 
dohodnutými podmienkami a modalitami, 
súčasťou ktorých je dojednanie, že 
notifikovaný subjekt alebo výrobca zasiela 
vzorky vyrábaných pomôcok alebo 
výrobných šarží pomôcok referenčnému 
laboratóriu, ak je v súlade s článkom 78 
určené, aby vykonalo náležité laboratórne
skúšky. Referenčné laboratórium informuje 
notifikovaný subjekt o svojich zisteniach.

Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie skutočnosti, že musí ísť o laboratórne, nielen „papierové“ testy.

Pozmeňujúci návrh 398
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 12 – oddiel 1 – bod 1 – bod 1.2.2 – bod 1.2.2.6 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– pokiaľ ide o pomôcky klasifikované 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII do triedy C, správa o štúdii 
klinického výkonu zahŕňa metódu analýzy 
údajov, záver štúdie a príslušné podrobné 
údaje protokolu o štúdii,

pokiaľ ide o pomôcky klasifikované 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII do triedy C a D, správa 
o štúdii klinického výkonu zahŕňa metódu 
analýzy údajov, záver štúdie, príslušné 
podrobné údaje protokolu o štúdii 
a jednotlivé referenčné body.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Alda Sousa
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Návrh nariadenia
Príloha 12 – oddiel 1 – bod 1 – bod 1.2.2 – bod 1.2.2.6 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pokiaľ ide o pomôcky klasifikované 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII do triedy D, správa o štúdii 
klinického výkonu zahŕňa metódu analýzy 
údajov, záver štúdie, príslušné podrobné 
údaje protokolu o štúdii a jednotlivé 
referenčné body.

vypúšťa sa

Or. en


