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Predlog spremembe 238
Margrete Auken

Predlog uredbe
Poglavje 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvrstitev in ugotavljanje skladnosti Razvrstitev, dovoljenje za promet in 
ugotavljanje skladnosti

Or. en

Predlog spremembe 239
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pripomočki se razvrstijo v razrede A, B, 
C in D, pri čemer se upošteva njihov 
predvideni namen in z njim povezana 
tveganja. Razvrstitev se opravi v skladu z 
merili za razvrstitev, določenimi v 
Prilogi VII.

1. Pripomočki se razvrstijo v razrede A, B, 
C in D, pri čemer se upošteva njihov 
predvideni namen, novost, kompleksnost
in z njimi povezana tveganja. Razvrstitev 
se opravi v skladu z merili za razvrstitev, 
določenimi v Prilogi VII.

Or. en

Predlog spremembe 240
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje V Poglavje III
 Razvrstitev in ugotavljanje skladnosti Dovoljenje za promet in ugotavljanje 

skladnosti
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Or. en

Predlog spremembe 241
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – oddelek 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Oddelek 1 – razvrstitev Poglavje II 
Razvrstitev

Or. en

Predlog spremembe 242
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – oddelek 1 a – člen 39 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 1a – Dovoljenje za promet
Člen 39a (novo)

Splošna načela v zvezi z dovoljenjem za 
promet

1. Inovativni pripomočki razreda D se 
lahko dajo na trg v Uniji samo na podlagi 
dovoljenja za promet s pripomočkom v 
Uniji, ki se izda po centraliziranem 
postopku iz člena 39c in v skladu z 
določbami te uredbe.
2. Neinovativni pripomočki razreda D se 
lahko dajo na trg države članice samo na 
podlagi nacionalnega dovoljenja za 
promet s pripomočkom, ki ga izda 
pristojni organ omenjene države članice 
po decentraliziranem postopku iz člena 
39d in v skladu z določbami te uredbe.
3. Z odstopanjem od odstavka 2 se 
proizvajalec lahko odloči, da bo za 
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pripomočke iz odstavka 2 zaprosil za 
dovoljenje za promet na podlagi 
centraliziranega postopka.
4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 85 za spremembo seznama iz 
odstavka 1 zaradi tehničnega napredka.
5. Za pripomočke, na katere se nanašata 
odstavek 1 in 2 in ki so na datum začetka 
veljavnosti te uredbe že na trgu Unije, je v 
skladu s postopki, ki jih določa ta oddelek, 
od datuma konca veljavnosti njihovega 
certifikata potrebno dovoljenje za promet.
6. Dovoljenje za promet, izdano na 
podlagi tega oddelka, je veljavno pet let.
Dovoljenje za promet se lahko obnovi po 
petih letih na podlagi ponovnega 
ovrednotenja razmerja med tveganji in 
koristmi, ki ga opravi Agencija.
7. Komisija ali država članica, kar je 
ustrezno, vse vloge za pridobitev 
dovoljenja za promet in izdana dovoljenja 
za promet na podlagi določb členov 39c, 
39d, 39e in 39f ter podatke, na katere se 
nanaša člen 39b, nemudoma in 
najpozneje v 15 dneh od prejema vnese v 
elektronski sistem iz člena 39b(1).
Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov iz člena 41c ali pristojni 
organ zadevne države članice se, preden 
začne preučevati vlogo za medicinski 
pripomoček, prepriča, da ni bila za isti 
medicinski pripomoček vložena nobena 
druga vloga.

Or. en

Predlog spremembe 243
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – oddelek 1 a – člen 39 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39b (novo)
Elektronski sistem za dovoljenja za 

promet
1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja 
elektronski sistem za registracijo vlog za 
pridobitev dovoljenja za promet in izdanih 
dovoljenj za promet na podlagi tega 
oddelka ter zbira in obdeluje naslednje 
informacije:
– ime proizvajalca,
– ime in razred tveganja medicinskega 
pripomočka,
– postopek, ki se uporablja,
– v primeru decentraliziranega postopka 
država članica, v kateri je proizvajalec 
vložil vlogo,
– spremna dokumentacija vloge za 
pridobitev dovoljenja za promet,
– poročilo o oceni za medicinski 
pripomoček, izdano med postopkom za 
izdajo dovoljenja za promet,
– datum odobritve dovoljenja za promet in 
datum, od katerega je pripomoček v 
prometu, če je drugačen,
– vse informacije v zvezi z začasnim ali 
trajnim odvzemom dovoljenja za promet.
2. Informacije, ki jih zbere in obdela 
elektronski sistem in se nanašajo na 
centralizirani postopek iz člena 39c, vnese 
v elektronski sistem za registracijo 
Evropska agencija za zdravila.
Informacije, ki jih zbere in obdela 
elektronski sistem in se nanašajo na 
decentralizirani postopek iz člena 39d, 
vnesejo v elektronski sistem za registracijo 
države članice.
3. Če je treba te informacije posodobiti 
glede prometa s pripomočkom ali 
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začasnega ali trajnega umika pripomočka 
s trga, proizvajalec nemudoma obvesti 
Agencijo ali pristojni nacionalni organ, 
kar je ustrezno, in ta nemudoma posodobi 
informacije v elektronskem sistemu.
4. Informacije, ki jih zbere in obdela 
elektronski sistem in se nanašajo na vloge 
za pridobitev dovoljenja za promet, so 
dostopne samo državam članicam, 
Agenciji in Komisiji.
Informacije, ki jih zbere in obdela 
elektronski sistem in se nanašajo na 
izdana dovoljenja za promet, so dostopne 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 244
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – oddelek 1 a – člen 39 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39c (novo)
Centralizirani postopek

1. S to uredbo se v skladu z določbami 
člena 39d ustanovi Odbor za odobritev in 
vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov. Odbor je del Evropske 
agencije za zdravila.
2. Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov je 
odgovoren za pripravo mnenj Agencije o 
vseh zadevah v zvezi z dopustnostjo vlog, 
predloženih v skladu s centraliziranim 
postopkom, izdajo, spremembo, začasnim 
odvzemom ali preklicem dovoljenja za 
dajanje v promet pripomočkov razreda D.
3. Vsaka vloga za pripomočke iz člena 
39a(1) vsebuje podatke in dokumente, 
navedene v prilogah VII, IX in X, kar je 
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ustrezno.
4. Vlogi se priloži pristojbina, ki se plača 
Agenciji za pregled vloge.
5. Agencija zagotovi, da je mnenje Odbora 
za odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov izdano v 210 
dneh po prejemu popolne vloge.
Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov ima na voljo najmanj 80 dni 
od prejetja vloge za analizo znanstvenih 
podatkov v spremni dokumentaciji vloge 
za pridobitev dovoljenja za promet. 
Agencija lahko ta rok podaljša na podlagi 
ustrezno utemeljene prošnje Odbora za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov.
6. Odbor lahko samo enkrat zahteva od 
proizvajalca, da predloži dodatne 
informacije, ki so iz znanstveno 
utemeljenih razlogov nujne za oceno 
vloge za pridobitev dovoljenja za promet. 
To lahko vključuje zahtevo za vzorce ali
obisk na kraju samem v prostorih 
proizvajalca. V primeru takšne zahteve se 
obdobje iz odstavka 5 začasno prekine, 
dokler niso zagotovljene zahtevane 
dodatne informacije.
7. Komisija po posvetu z Agencijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
stranmi pripravi podrobno navodilo glede 
oblike, v kateri je treba predložiti vloge za 
pridobitev dovoljenja za promet.
8. Kadar Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
meni, da je to nujno za dokončno 
preučitev vloge, lahko zahteva poseben 
inšpekcijski pregled proizvodnih 
prostorov, kjer predlagatelj proizvaja 
zadevne pripomočke. Ti inšpekcijski 
pregledi so nenapovedani.
Inšpekcijski pregled v roku, ki je določen 
v odstavku 5, izvedejo inšpektorji države 
članice z ustreznimi kvalifikacijami. Te 
inšpektorje lahko spremlja poročevalec ali 
strokovnjak, ki ga določi Odbor za 
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odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov.
9. Agencija takoj obvesti predlagatelja, če 
Odbor za odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov meni, da:
(a) vloga ne izpolnjuje meril za izdajo 
dovoljenja za promet, določenih v tej 
uredbi;
(b) spremna dokumentacija vloge ni v 
skladu z določbami te uredbe ali jo je 
treba spremeniti ali dopolniti;
(c) je treba dovoljenje za promet izdati pod
določenimi pogoji,
(d) je treba dovoljenje za promet z 
zadevnim medicinskim pripomočkom 
zavrniti, ker pripomoček ni v skladu s to 
uredbo.
10. V 15 dneh po prejemu mnenja iz 
odstavka 9 lahko predlagatelj Agencijo 
pisno obvesti, da namerava zahtevati 
ponoven pregled mnenja. V tem primeru 
predlagatelj v 60 dneh po prejemu mnenja 
Agenciji pošlje podrobno utemeljitev 
zahteve.
V 60 dneh po prejetju utemeljitve zahteve 
Odbor za odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov ponovno preuči 
svoje mnenje v skladu s pogoji iz četrtega 
pododstavka člena 62(1) Uredbe (ES) 
št. 726/2004. Končnemu mnenju priloži 
utemeljitev sprejetega sklepa.
11. Agencija v 15 dneh od sprejetja 
mnenja pošlje Komisiji, državam članicam 
in predlagatelju končno mnenje Odbora
za odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov skupaj s 
poročilom o oceni pripomočka, ki ga 
pripravi zgoraj omenjeni odbor, in 
navedbo razlogov za svoje sklepe.
12. Če predlagatelj vlogo za pridobitev 
dovoljenja za promet, predloženo 
Agenciji, umakne, še preden je izdano 
mnenje o vlogi, predlagatelj Agencijo 
obvesti o razlogih za to dejanje. Agencija 
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dostop do teh podatkov omogoči javnosti 
in po izbrisu vseh podatkov tržno zaupne 
narave objavi poročilo o oceni, če je to na 
voljo.
13. V 15 dneh po prejemu mnenja iz člena 
11 Komisija pripravi osnutek odločbe, ki 
se sprejme v zvezi z vlogo.
Kadar se osnutek odločbe razlikuje od 
mnenja Agencije, Komisija priloži 
podrobno razlago razlogov za razlike.
Osnutek odločbe se pošlje državam 
članicam in predlagatelju.
Države članice imajo na voljo 22 dni, da 
Komisiji predložijo pisne pripombe na 
osnutek odločbe. Če je sprejetje odločbe 
nujno, lahko predsednik Odbora za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov glede na 
stopnjo nujnosti zadeve določi krajši 
časovni rok. Ta časovni rok, razen v 
izjemnih okoliščinah, ni krajši od 5 dni.
14. Države članice lahko pisno zahtevajo, 
da se o osnutku odločbe iz odstavka 13 
razpravlja na plenarnem zasedanju 
Odbora za odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, in podrobno 
predstavijo svoje razloge.
Kadar po mnenju Komisije pisne 
pripombe države članice odpirajo 
pomembna nova vprašanja znanstvene ali 
tehnične narave, ki jih mnenje Agencije 
ni obravnavalo, predsednik Odbora za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov začasno ustavi 
postopek in vlogo napoti nazaj na 
Agencijo v nadaljnji pregled.
15. Komisija končno odločbo sprejme v 30 
dneh po zaključenem postopku pregleda iz 
člena 84(3).
16. Zavrnitev dovoljenja za promet 
pomeni prepoved dajanja pripomočkov iz 
člena 39a(1) na trg na območju celotne 
Unije.
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17. Po izdaji dovoljenja za promet imetnik 
dovoljenja za promet Agencijo obvesti o 
datumih dejanskega dajanja pripomočka 
v promet v državah članicah ob 
upoštevanju različnih odobrenih oblik.
18. Imetnik dovoljenja za promet prav 
tako obvesti Agencijo, če se promet s tem 
proizvodom začasno ali za stalno prekine, 
in v zvezi s tem zagotovi utemeljitev na 
podlagi medicinskih in/ali ekonomskih 
razlogov.

Or. en

Predlog spremembe 245
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – oddelek 1 a – člen 39 d (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39d
Odbor za odobritev in vitro diagnostičnih 

medicinskih pripomočkov
1. Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
sestavljajo:
(a) po en član in en namestnik člana, ki ju 
imenuje vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 tega člena;
(b) šest članov, ki jih na podlagi javnega 
razpisa imenuje Komisija, da bi se Odboru 
zagotovilo ustrezno strokovno znanje na 
področju medicinskih pripomočkov;
(c) en član in en namestnik člana, ki ju na 
podlagi javnega razpisa imenuje Komisija 
po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, da bi predstavljala 
zdravstvene delavce;
(d) en član in en namestnik člana, ki ju 
na podlagi javnega razpisa imenuje 
Komisija po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, da bi predstavljala 
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organizacije bolnikov.
Namestniki članov predstavljajo člane, 
kadar so ti odsotni, in glasujejo v 
njihovem imenu. Namestniki članov iz 
točke (a) so lahko imenovani za 
poročevalce v skladu s členom 62 Uredbe 
(ES) št. 726/2004.
2. Država članica lahko za svoje naloge v 
Odboru za odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov pooblasti drugo 
državo članico. Vsaka država članica 
lahko zastopa največ še eno drugo državo 
članico.
3. Člani in namestniki v Odboru za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov se imenujejo na 
podlagi svojega strokovnega znanja in 
izkušenj na področju in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov, 
da se zagotovijo najvišje ravni 
specialističnih kvalifikacij in širok spekter
ustrezne strokovnosti. V ta namen se 
države članice povežejo z upravnim 
odborom Agencije in Komisijo, da bi 
zagotovile, da končna sestava Odbora za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov zajema 
znanstvena področja, pomembna za 
njegove naloge.
4. Člani in namestniki članov Odbora za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov so imenovani za 
obdobje treh let, ki se lahko enkrat 
podaljša in se nato obnavlja v skladu s 
postopki iz odstavka 1. Odbor izvoli 
predsednika med svojimi polnopravnimi 
člani za obdobje treh let, ki se lahko 
enkrat podaljša.
5. Za Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
se uporabljajo odstavki 3, 4, 5, 6, 7 in 8 
člena 61 Uredbe (ES) 726/2004.
6. Mandat Odbora za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
zajema vse vidike ocenjevanja 



AM\936067SL.doc 13/105 PE510.755v01-00

SL

medicinskih pripomočkov v okviru 
postopkov na podlagi členov 39c in 39f.

Or. en

Predlog spremembe 246
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – oddelek 1 a – člen 39 e (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39e
Decentralizirani postopek

1. Države članice se v elektronskem 
sistemu za dovoljenja za promet iz člena 
39b prepričajo, da se v danem trenutku ne 
preučuje nobena druga vloga in da za isti 
medicinski pripomoček ni bilo izdano 
nobeno drugo dovoljenje za promet.
2. Če država članica ugotovi, da je vloga 
za pridobitev dovoljenja za promet z 
zadevnim in vitro diagnostičnim 
medicinskim pripomočkom že v obravnavi 
v drugi državi članici, zadevna država 
članica opusti ocenjevanje vloge in o tem 
nemudoma obvesti predlagatelja.
3. Če je država članica odobrila in vitro 
diagnostični medicinski pripomoček, za 
katerega je bila vložena vloga za 
pridobitev dovoljenja za promet v drugi 
državi članici, slednja vlogo zavrne in 
nemudoma obvesti predlagatelja.
4. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da bo postopek za 
izdajo dovoljenja za promet z 
medicinskimi pripomočki iz člena 39a(2) 
zaključen v 210 dneh od predložitve 
popolne vloge.
5. Pristojni nacionalni organ države 
članice lahko samo enkrat zahteva od 
proizvajalca, da predloži dodatne 
informacije, ki so iz znanstveno 
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utemeljenih razlogov nujne za oceno 
vloge za pridobitev dovoljenja za promet. 
To lahko vključuje zahtevo za vzorce ali 
obisk na kraju samem v prostorih 
proizvajalca. Obdobje iz odstavka 4 se 
začasno prekine do predložitve zahtevanih 
dodatnih informacij in najdlje za obdobje 
60 dni.
6. Če predlagatelj vlogo za pridobitev 
dovoljenja za promet, predloženo 
pristojnemu organu države članice, 
umakne, še preden je dano mnenje o 
vlogi, predlagatelj pristojni organ te 
države članice obvesti o razlogih za to 
dejanje. Nacionalni pristojni organ 
javnosti omogoči dostop do teh podatkov 
in po izbrisu vseh podatkov tržno zaupne 
narave objavi poročilo o oceni, če je to na 
voljo.
7. Pristojni organ zadevne države članice 
takoj po izdaji dovoljenja za promet o tem 
obvesti predlagatelja.
8. Nacionalni pristojni organ brez 
odlašanja in v roku 15 dni zagotovi, da je 
dovoljenje za promet dostopno javnosti.
9. Nacionalni pristojni organ pripravi 
poročilo o oceni in doda svoje pripombe, 
zlasti v zvezi z rezultatom kliničnih 
raziskav in sistemom za obvladovanje 
tveganj.
10. Pristojni nacionalni organ po izbrisu 
vseh podatkov poslovno zaupne narave 
nemudoma in najpozneje v 15 dneh 
zagotovi, da je poročilo o oceni skupaj z 
razlogi za njegovo mnenje dostopno 
javnosti.
11. Države članice obveščajo Agencijo o 
vseh dovoljenjih za promet, ki so jih 
izdale.
12. Imetnik dovoljenja za promet po izdaji 
dovoljenja za promet obvesti pristojni 
organ države članice, ki je dovoljenje 
izdala, o datumu začetka dejanskega 
prometa z medicinskim pripomočkom v 
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omenjeni državi članici.
13. Imetnik dovoljenja za promet prav 
tako obvesti pristojni organ, če se promet 
z medicinskim pripomočkom v državi 
članici začasno ali za stalno prekine, in v 
zvezi s tem posreduje utemeljitev na 
podlagi medicinskih in/ali ekonomskih 
razlogov.

Or. en

Predlog spremembe 247
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – oddelek 1 a – člen 39 f (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39f
Vzajemno priznavanje decentraliziranega 

dovoljenja za promet
1. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke, ustanovljena s členom 76, je 
odgovorna za preučevanje vseh vprašanj v 
zvezi z dovoljenjem za promet z 
medicinskim pripomočkom, primernim za 
odobritev v skladu s postopkom iz člena 
39e, v več kot eni državi članic.
2. Za pridobitev dovoljenja za promet s 
takšnim in vitro diagnostičnim 
medicinskim pripomočkom v več kot eni 
državi članici predlagatelj predloži vlogo 
na podlagi enakega dosjeja pristojnim 
organom v teh državah članicah. Dosje 
vsebuje informacije in dokumente, 
navedene v prilogah VIII, IX in X te 
uredbe. Predloženi dokumenti vključujejo 
seznam držav članic, ki jih ta vloga 
zadeva. Predlagatelj zaprosi eno od držav 
članic, da deluje kot „referenčna država 
članica“ in pripravi poročilo o oceni in 
vitro diagnostičnega medicinskega 
pripomočka v skladu z odstavkom 3 ali 4.
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3. Če je ta in vitro diagnostični medicinski 
pripomoček v času vloge že pridobil 
dovoljenje za promet, zadevne države 
članice priznajo dovoljenje za promet, ki 
ga je izdala referenčna država članica, pri 
čemer je to tista država članica, ki je prva 
izdala dovoljenje za promet. Imetnik 
dovoljenja za promet v ta namen zahteva 
od referenčne države članice, da posodobi 
obstoječe poročilo o oceni za odobreni in 
vitro diagnostični medicinski pripomoček. 
Referenčna država članica posodobi 
poročilo o oceni v 90 dneh od prejema 
veljavne vloge. Poročilo o oceni se skupaj 
z drugimi zadevnimi informacijami in 
dokumenti pošlje zadevnim državam 
članicam in predlagatelju.
4. Kadar in vitro diagnostični medicinski 
pripomoček v času vloge še ni pridobil 
dovoljenja za promet, predlagatelj 
referenčno državo članico prosi, da 
pripravi osnutek poročila o oceni. 
Referenčna država članica poročilo 
pripravi v 120 dneh od prejema popolne 
vloge in ga pošlje zadevnim državam 
članicam in predlagatelju.
5. V 90 dneh od prejema dokumentov iz 
odstavkov 3 in 4 zadevne države članice 
odobrijo poročilo o oceni in o tem 
obvestijo referenčno državo članico. 
Referenčna država članica zabeleži 
strinjanje vseh strank, zaključi postopek 
in o tem obvesti predlagatelja.
6. Vsaka država članica, v kateri se vloži 
vloga v skladu z odstavkom 2, v 30 dneh 
po potrditvi strinjanja sprejme odločitev v 
skladu z odobrenim poročilom o oceni.
7. Če zadevna država članica v obdobju iz 
odstavka 5 ne more odobriti poročila o 
oceni zaradi možnega resnega tveganja za 
javno zdravje, navede podroben opis 
razlogov za svoje stališče in o tem obvesti 
referenčno državo članico, druge zadevne 
države članice in predlagatelja. O točkah 
nestrinjanja je nemudoma obveščena tudi 
Koordinacijska skupina za medicinske 
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pripomočke.
8. Znotraj Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke se vse države 
članice iz odstavka 7 kar najbolj 
potrudijo, da dosežejo dogovor o 
potrebnem ukrepanju. Predlagatelju dajo 
možnost, da svoje stališče izrazi ustno ali 
pisno. Če države članice v 60 dneh od 
obvestila o točkah nestrinjanja dosežejo 
dogovor, referenčna država članica 
zabeleži dogovor, zaključi postopek in o 
tem obvesti predlagatelja. Uporabi se 
odstavek 6.
9. Če države članice ne dosežejo dogovora 
v 60-dnevnem roku iz odstavka 7, o zadevi 
nemudoma obvestijo Agencijo zaradi 
uporabe postopka iz člena 39g. Agenciji se 
predloži podrobno poročilo glede 
vprašanj, o katerih države članice niso 
dosegle dogovora, ter razloge za njihovo 
nestrinjanje. Kopija se pošlje 
predlagatelju.
10. Takoj ko predlagatelj prejme obvestilo, 
da je bila zadeva napotena na Agencijo, ji 
nemudoma pošlje kopijo informacij in 
dokumentov iz odstavka 2.
11. V okoliščinah iz odstavka 9 lahko 
države članice, ki so odobrile poročilo o 
oceni referenčne države članice, na 
zahtevo predlagatelja izdajo dovoljenje za 
promet z medicinskim pripomočkom, ne 
da bi počakale na rezultat postopka iz 
člena 39g. V tem primeru izdano 
dovoljenje ne vpliva na rezultat tega 
postopka.

Or. en

Predlog spremembe 248
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – oddelek 1 a – člen 39 g (novo) 



PE510.755v01-00 18/105 AM\936067SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39g
Arbitražni postopek v primeru 
nestrinjanja glede vzajemnega 

priznavanja decentraliziranega dovoljenja 
za promet

1. Pri sklicevanju na postopek iz tega 
člena Odbor za medicinske pripomočke iz 
člena 84(1) obravnava zadevo in izda
obrazloženo mnenje v 60 dneh od datuma, 
ko mu je bila zadeva predložena.
V nujnih primerih se lahko Odbor na 
predlog predsednika odloči za krajši rok.
2. Za obravnavo zadeve lahko Odbor za 
medicinske pripomočke imenuje enega 
svojih članov za poročevalca. Odbor lahko 
imenuje tudi posamezne strokovnjake za 
svetovanje o posebnih vprašanjih. Pri 
imenovanju strokovnjakov Odbor opredeli 
njihove naloge in določi rok za 
dokončanje teh nalog.
3. Preden Odbor za medicinske 
pripomočke izda mnenje, predlagatelju ali 
imetniku dovoljenja za promet omogoči, 
da poda pisno ali ustno obrazložitev v 
roku, ki ga določi Odbor.
Odbor lahko začasno prekine časovni rok 
iz odstavka 1, da predlagatelju ali 
imetniku dovoljenja za promet omogoči, 
da pripravi obrazložitev.
4. Agencija nemudoma obvesti 
predlagatelja ali imetnika dovoljenja za 
promet o mnenju Odbora o dovoljenju za 
promet z zadevnim in vitro diagnostičnim 
medicinskim pripomočkom.
V 15 dneh od prejetja mnenja Odbora za 
medicinske pripomočke lahko predlagatelj 
ali imetnik dovoljenja za promet v pisni 
obliki uradno obvesti Agencijo, da bo 
zahteval ponoven pregled mnenja. V tem 
primeru v 60 dneh od prejema mnenja 
Agenciji sporoči podrobne razloge za 
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svojo zahtevo.
Odbor v 60 dneh od prejema utemeljitve 
zahtevka ponovno preuči svoje mnenje. 
Imenuje drugega poročevalca in po 
potrebi drugega soporočevalca, kot sta 
bila imenovana za prvotno mnenje. 
Postopek ponovnega pregleda obravnava 
le posamezne dele mnenja, ki jih je na 
začetku opredelil predlagatelj ali imetnik 
dovoljenja za promet, in temelji le na 
znanstvenih podatkih, ki so bili na voljo, 
ko je Odbor sprejel prvotno mnenje. 
Predlagatelj ali imetnik dovoljenja za 
promet lahko zahteva, da se Odbor v zvezi 
s ponovnim pregledom posvetuje s 
svetovalnim odborom, kot ga določa člen 
78a Uredbe (EU) [sklic na prihodnjo 
uredbo o medicinskih pripomočkih].
Razlogi za sprejeti sklep v okviru 
ponovnega pregleda se priložijo poročilu o 
oceni iz odstavka 5 tega člena.
5. V 15 dneh od sprejetja mnenja 
Agencija pošlje končno mnenje Odbora za 
medicinske pripomočke državam 
članicam, Komisiji in predlagatelju ali 
imetniku dovoljenja za promet skupaj s 
poročilom o oceni in vitro diagnostičnega 
medicinskega pripomočka in navedbo 
razlogov za svoje sklepe.
V primeru pozitivnega mnenja v zvezi z 
vlogo za vzajemno priznavanje 
decentraliziranega dovoljenja za promet z 
medicinskim pripomočkom iz člena 39f se 
mnenju priložijo naslednji dokumenti:
(a) dokumenti dosjeja, na katerega se 
nanaša člen 39f(2);
(b) vsi pogoji, ki bi lahko vplivali na 
dovoljenje;
(c) podrobni podatki o vseh priporočenih 
pogojih ali omejitvah v zvezi z varno in 
učinkovito uporabo in vitro 
diagnostičnega medicinskega 
pripomočka;
(d) predlog besedila oznake in navodila za 
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uporabo medicinskega pripomočka.
6. V 15 dneh po prejetju mnenja iz 
odstavka 5 Komisija pripravi osnutek 
odločbe, ki jo je treba sprejeti glede vloge, 
ob upoštevanju zakonodaje Unije.
Če osnutek odločbe predvideva izdajo 
dovoljenja za promet, je treba priložiti 
dokumente iz odstavka 5.
Kadar osnutek odločbe ni v skladu z 
mnenjem Agencije, Komisija priloži tudi 
podrobno razlago razlogov za razlike.
Osnutek odločbe se pošlje državam 
članicam ter predlagatelju ali imetniku 
dovoljenja za promet.
Države članice imajo na voljo 22 dni, da 
Komisiji predložijo pisne pripombe na 
osnutek odločbe. Če je sprejetje odločbe 
nujno, lahko predsednik Odbora za 
medicinske pripomočke glede na stopnjo 
nujnosti zadeve določi krajši časovni rok. 
Ta časovni rok, razen v izjemnih 
okoliščinah, ni krajši od 5 dni.
7. Države članice lahko pisno zahtevajo, 
da se o osnutku odločbe iz odstavka 6 
razpravlja na plenarnem zasedanju 
Odbora za medicinske pripomočke, kot je 
določeno v členu 84(1), in podrobno 
predstavijo svoje razloge.
Kadar po mnenju Komisije pisne 
pripombe države članice odpirajo 
pomembna nova vprašanja znanstvene ali 
tehnične narave, ki jih mnenje Agencije 
ni obravnavalo, predsednik Odbora za 
medicinske pripomočke začasno ustavi 
postopek in vlogo napoti nazaj na 
Agencijo v nadaljnji pregled.
8. Komisija sprejme končno odločitev v 
skladu s postopkom iz člena 84(3) in v 30 
dneh od njegovega zaključka. Komisija 
posodobi informacije o zadevnem 
pripomočku v elektronskem sistemu iz 
člena 39b.
9. Zavrnitev dovoljenja za promet pomeni 
prepoved dajanja zadevnega pripomočka v 
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promet na področju celotne Unije.
10. Odločba iz odstavka 8 se naslovi na 
vse države članice in pošlje imetniku 
dovoljenja za promet ali predlagatelju. 
Zadevne države članice in referenčna 
država članica odobrijo ali zavrnejo izdajo 
dovoljenja za promet ali spremenijo 
pogoje izdaje dovoljenja za promet, kot je 
potrebno za uskladitev z odločbo, v 30 
dneh od uradnega obvestila o njej. O tem 
ustrezno obvestijo Komisijo in Agencijo.

Or. en

Predlog spremembe 249
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 5 – oddelek 1 a – člen 39 h (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39h
Sprememba dovoljenja za promet

1. Vsaka vloga imetnika dovoljenja za 
promet za spremembo dovoljenja za 
promet, ki je bilo odobreno v skladu z 
določbami členov 39c, 39e in 39f, se 
predloži vsem državam članicam, ki so 
predhodno izdale dovoljenje za promet z 
zadevnim in vitro diagnostičnim 
medicinskim pripomočkom.
Komisija je pooblaščena, da po posvetu z 
Agencijo sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 85 te uredbe, da bi sprejela 
ustrezne ureditve za preučitev sprememb 
pogojev dovoljenja za promet.
2. V primeru arbitraže, ki je bila 
naslovljena na Komisijo, se za spremembe 
dovoljenja za promet analogno uporabi 
postopek, določen v členu 39g.
3. Kadar država članica meni, da je 
potrebna sprememba dovoljenja za 
promet, ki je bilo odobreno v skladu z 
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določbami tega poglavja, ali začasni 
preklic ali ukinitev zaradi varovanja 
javnega zdravja, zadevna država članica 
takoj predloži zadevo Agenciji za uporabo 
postopka iz člena 39g.
Država članica lahko v izjemnih primerih, 
kadar je hitro ukrepanje bistveno za 
zaščito javnega zdravja, do sprejetja 
dokončne odločitve začasno ustavi 
prodajo in uporabo zadevnega 
pripomočka na svojem ozemlju. O 
razlogih za ta ukrep obvesti Komisijo, 
Agencijo in ostale države članice 
najpozneje naslednji delovni dan.

Or. en

Predlog spremembe 250
Margrete Auken

Predlog uredbe
Člen 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39a
Postopek za izdajo dovoljenja za promet z 

zdravilom
1. Pripomočki razreda D se lahko dajo na 
trg v Uniji samo na podlagi dovoljenja za 
promet s pripomočkom v Uniji, ki se izda 
po centraliziranem postopku iz člena 41c 
in v skladu z določbami te uredbe.
2. Za pripomočke, na katere se nanaša 
odstavek 1 in ki so na datum začetka 
veljavnosti te uredbe že na trgu Unije, je v 
skladu s postopki, ki jih določa ta oddelek, 
od datuma konca veljavnosti njihovega 
certifikata potrebno dovoljenje za promet.
3. Dovoljenje za promet, izdano na 
podlagi tega oddelka, je veljavno pet let. 
Dovoljenje za promet se lahko obnovi po 
petih letih na podlagi ponovnega 
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ovrednotenja razmerja med tveganji in 
koristmi, ki ga opravi Agencija.
4. Komisija ali država članica, kar je 
ustrezno, vse vloge za pridobitev 
dovoljenja za promet in izdana dovoljenja 
za promet na podlagi določb členov 41c, 
41d, 41e in 41f ter podatke, na katere se 
nanaša člen 41b, nemudoma in 
najpozneje v 15 dneh od prejema vnese v 
elektronski sistem iz člena 41b(1). Odbor 
za odobritev medicinskih pripomočkov iz 
člena 41c ali pristojni organ zadevne 
države članice se, preden začne preučevati 
vlogo za medicinski pripomoček, prepriča, 
da ni bila za isti medicinski pripomoček 
vložena nobena druga vloga.

Or. en

Predlog spremembe 251
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 39 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39b
Elektronski sistem za dovoljenja za 

promet
1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja 
elektronski sistem za registracijo vlog za 
pridobitev dovoljenja za promet in izdanih 
dovoljenj za promet na podlagi tega 
oddelka ter zbira in obdeluje naslednje 
informacije:
– ime proizvajalca,
– ime in vitro diagnostičnega 
medicinskega pripomočka,
– spremna dokumentacija vloge za 
pridobitev dovoljenja za promet,
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– poročilo o oceni za in vitro diagnostični 
medicinski pripomoček, izdano med 
postopkom za izdajo dovoljenja za promet,
– datum odobritve dovoljenja za promet in 
datum, od katerega je pripomoček v 
prometu, če je drugačen,
– vse informacije v zvezi z začasnim ali 
trajnim odvzemom dovoljenja za promet.
2. Zbrane in obdelane informacije vnese v 
elektronski sistem za registracijo 
Evropska agencija za zdravila.
3. Če je treba te informacije posodobiti 
glede prometa s pripomočkom ali 
začasnega ali trajnega umika pripomočka 
s trga, proizvajalec nemudoma obvesti 
Agencijo in ta nemudoma posodobi 
informacije v elektronskem sistemu.
4. Informacije, ki jih zbere in obdela 
elektronski sistem in se nanašajo na vloge 
za pridobitev dovoljenja za promet, so 
dostopne samo državam članicam, 
Agenciji in Komisiji. Informacije, ki jih 
zbere in obdela elektronski sistem in se 
nanašajo na izdana dovoljenja za promet, 
so dostopne javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 252
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 39 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39c
Centralizirani postopek

1. S to uredbo se v skladu z določbami 
člena 39d ustanovi Odbor za odobritev in 
vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov. Odbor je del Evropske 
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agencije za zdravila.
2. Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov je 
odgovoren za pripravo mnenj Agencije o 
vseh zadevah v zvezi z dopustnostjo vlog, 
predloženih v skladu s centraliziranim 
postopkom.
3. Vsaka vloga za pripomočke iz člena 
39a(1) vsebuje podatke in dokumente, 
navedene v prilogah VII, VIII, IX in X, 
kar je ustrezno.
4. Vlogi se priloži pristojbina, ki se plača 
Agenciji za pregled vloge.
5. Agencija zagotovi, da je mnenje Odbora 
za odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov izdano v 210 
dneh po prejemu popolne vloge. Odbor za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov ima na voljo 
najmanj 80 dni od prejetja vloge za 
analizo znanstvenih podatkov v spremni 
dokumentaciji vloge za pridobitev 
dovoljenja za promet. Agencija lahko ta 
rok podaljša na podlagi ustrezno 
utemeljene prošnje Odbora za odobritev in 
vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov.
6. Odbor lahko samo enkrat zahteva od 
proizvajalca, da predloži dodatne 
informacije, ki so iz znanstveno 
utemeljenih razlogov nujne za oceno 
vloge za pridobitev dovoljenja za promet. 
V primeru takšne zahteve se obdobje iz 
odstavka 5 začasno prekine, dokler niso 
zagotovljene zahtevane dodatne 
informacije.
7. Komisija po posvetu z Agencijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
stranmi pripravi podrobno navodilo glede 
oblike, v kateri je treba predložiti vloge za 
pridobitev dovoljenja za promet.
8. Kadar Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
meni, da je to nujno za dokončno 
preučitev vloge, lahko zahteva poseben 
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inšpekcijski pregled proizvodnih 
prostorov, kjer predlagatelj proizvaja 
zadevne in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke. Ti inšpekcijski pregledi so 
nenapovedani. Inšpekcijski pregled v 
roku, ki je določen v odstavku 5, izvedejo 
inšpektorji države članice z ustreznimi 
kvalifikacijami. Te inšpektorje lahko 
spremlja poročevalec ali strokovnjak, ki 
ga določi Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov.
9. Agencija takoj obvesti predlagatelja, če 
Odbor za odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov meni, da:
(a) vloga ne izpolnjuje meril za izdajo 
dovoljenja za promet, določenih v tej 
uredbi;
(b) spremna dokumentacija vloge ni v 
skladu z določbami te uredbe ali jo je 
treba spremeniti ali dopolniti;
(c) je treba dovoljenje za promet izdati pod 
določenimi pogoji,
(d) je treba dovoljenje za promet z 
zadevnim in vitro diagnostičnim 
medicinskim pripomočkom zavrniti, ker 
pripomoček ni v skladu s to uredbo.
10. V 15 dneh po prejemu mnenja iz 
odstavka 9 lahko predlagatelj Agencijo 
pisno obvesti, da namerava zahtevati 
ponoven pregled mnenja. V tem primeru 
predlagatelj v 60 dneh po prejemu mnenja 
Agenciji pošlje podrobno utemeljitev 
zahteve. Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov v 
60 dneh od prejema utemeljitve zahtevka 
ponovno preuči svoje mnenje. Odbor za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov določi drugega 
poročevalca in po potrebi drugega 
soporočevalca, kot sta bila imenovana za 
prvotno mnenje. Postopek ponovnega 
pregleda lahko obravnava le posamezne 
dele mnenja, ki jih je na začetku opredelil 
predlagatelj, in lahko temelji le na 
znanstvenih podatkih, ki so bili na voljo, 
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ko je Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
sprejel prvotno mnenje. Predlagatelj 
lahko zahteva, da se Odbor za odobritev in 
vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov v zvezi s ponovnim 
pregledom posvetuje z znanstveno 
svetovalno skupino.
11. Agencija v 15 dneh od sprejetja 
mnenja pošlje Komisiji, državam članicam 
in predlagatelju končno mnenje Odbora 
za odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov skupaj s 
poročilom o oceni medicinskega 
pripomočka, ki ga pripravi zgoraj 
omenjeni odbor, in navedbo razlogov za 
svoje sklepe.
12. Če predlagatelj vlogo za pridobitev 
dovoljenja za promet, predloženo 
Agenciji, umakne, še preden je izdano 
mnenje o vlogi, predlagatelj Agencijo 
obvesti o razlogih za to dejanje. Agencija 
dostop do teh podatkov omogoči javnosti 
in po izbrisu vseh podatkov tržno zaupne 
narave objavi poročilo o oceni, če je to na 
voljo.
13. V 15 dneh po prejemu mnenja iz člena 
11 Komisija pripravi osnutek odločbe, ki 
se sprejme v zvezi z vlogo. Kadar se 
osnutek odločbe razlikuje od mnenja 
Agencije, Komisija priloži podrobno 
razlago razlogov za razlike. Osnutek 
odločbe se pošlje državam članicam in 
predlagatelju. Države članice imajo na 
voljo 22 dni, da Komisiji predložijo pisne 
pripombe na osnutek odločbe. Če je 
sprejetje odločbe nujno, lahko predsednik 
Odbora za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke glede na stopnjo 
nujnosti zadeve določi krajši časovni rok. 
Ta časovni rok, razen v izjemnih 
okoliščinah, ni krajši od 5 dni.
14. Države članice lahko pisno zahtevajo, 
da se o osnutku odločbe iz odstavka 13 
razpravlja na plenarnem zasedanju 
Odbora za in vitro diagnostične 
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medicinske pripomočke, in podrobno 
predstavijo svoje razloge. Kadar po 
mnenju Komisije pisne pripombe države 
članice odpirajo pomembna nova 
vprašanja znanstvene ali tehnične narave, 
ki jih mnenje Agencije ni obravnavalo, 
predsednik Odbora za in vitro 
diagnostične medicinske pripomočke 
začasno ustavi postopek in vlogo napoti 
nazaj na Agencijo v nadaljnji pregled.
15. Komisija končno odločbo sprejme v 30 
dneh po zaključenem postopku pregleda iz 
člena [...].
16. Zavrnitev dovoljenja za promet 
pomeni prepoved dajanja pripomočkov iz 
člena 39a(1) na trg na območju celotne 
Unije.
17. Po izdaji dovoljenja za promet imetnik 
dovoljenja za promet Agencijo obvesti o 
datumih dejanskega dajanja 
medicinskega pripomočka v promet v 
državah članicah ob upoštevanju 
različnih odobrenih oblik.
18. Imetnik dovoljenja za promet prav 
tako obvesti Agencijo, če se promet s tem 
proizvodom začasno ali za stalno prekine, 
in v zvezi s tem zagotovi utemeljitev na 
podlagi medicinskih in/ali ekonomskih 
razlogov.

Or. en

Predlog spremembe 253
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 39 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39d
Odbor za odobritev in vitro diagnostičnih 
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medicinskih pripomočkov
1. Odbor za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
sestavljajo:
(a) po en član in en namestnik člana, ki ju 
imenuje vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 tega člena;
(b) šest članov, ki jih na podlagi javnega 
razpisa imenuje Komisija, da bi se Odboru 
zagotovilo ustrezno strokovno znanje na 
področju medicinskih pripomočkov;
(c) en član in en namestnik člana, ki ju na 
podlagi javnega razpisa imenuje Komisija 
po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, da bi predstavljala 
zdravstvene delavce;
(d) en član in en namestnik člana, ki ju 
na podlagi javnega razpisa imenuje 
Komisija po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, da bi predstavljala 
organizacije bolnikov. Namestniki članov 
predstavljajo člane, kadar so ti odsotni, in 
glasujejo v njihovem imenu. Namestniki 
članov iz točke (a) so lahko imenovani za 
poročevalce v skladu s členom 62 Uredbe 
(ES) št. 726/2004.
2. Država članica lahko za svoje naloge v 
Odboru za odobritev medicinskih 
pripomočkov pooblasti drugo državo 
članico. Vsaka država članica lahko 
zastopa največ še eno drugo državo 
članico.
3. Člani in namestniki v Odboru za 
odobritev medicinskih pripomočkov se 
imenujejo na podlagi svojega strokovnega 
znanja in izkušenj na področju 
medicinskih pripomočkov, da se 
zagotovijo najvišje ravni specialističnih 
kvalifikacij in širok spekter ustrezne 
strokovnosti. V ta namen se države članice 
povežejo z upravnim odborom Agencije in 
Komisijo, da bi zagotovile, da končna 
sestava Odbora za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
zajema znanstvena področja, pomembna 
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za njegove naloge.
4. Člani in namestniki članov Odbora za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov so imenovani za 
obdobje treh let, ki se lahko enkrat 
podaljša in se nato obnavlja v skladu s 
postopki iz odstavka 1. Odbor izvoli 
predsednika med svojimi polnopravnimi 
člani za obdobje treh let, ki se lahko 
enkrat podaljša.
5. Za Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov se uporabljajo odstavki 3, 4, 
5, 6, 7 in 8 člena 61 Uredbe (ES) 
726/2004.
6. Mandat Odbora za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
zajema vse vidike ocenjevanja 
medicinskih pripomočkov v okviru 
postopkov na podlagi člena 39c.

Or. en

Predlog spremembe 254
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 39 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39e
Akterji v Odboru za odobritev in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov 
se zavežejo, da bodo delovali neodvisno v 
javnem interesu. Pred nastopom funkcije 
podajo izjavo o zavezi in izjavo o interesih, 
v katerih je navedeno, da ne obstajajo 
nikakršni interesi, za katere bi se lahko 
štelo, da vplivajo na njihovo neodvisnost, 
ne neposredni ali posredni interesi, ki bi 
lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te 
izjave preveri Komisija.
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Or. en

Predlog spremembe 255
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 39 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39f
Sprememba dovoljenja za promet

1. Vsaka vloga imetnika dovoljenja za 
promet za spremembo dovoljenja za 
promet, ki je bilo odobreno v skladu z 
določbami člena 41c, se predloži Komisiji. 
Komisija je pooblaščena, da po posvetu z 
Agencijo sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 89 te uredbe, da bi sprejela 
ustrezne ureditve za preučitev sprememb 
pogojev dovoljenja za promet.
2. Kadar država članica meni, da je 
potrebna sprememba dovoljenja za 
promet, ki je bilo odobreno v skladu z 
določbami tega poglavja, ali začasni 
preklic ali ukinitev zaradi varovanja 
javnega zdravja, lahko zadevna država 
članica zahteva razpravo v okviru 
plenarnega zasedanja Odbora za in vitro 
diagnostične medicinske pripomočke in 
podrobno opiše svoje razloge. V izjemnih 
primerih, kadar po mnenju Komisije pisne 
pripombe države članice odpirajo 
pomembna nova vprašanja znanstvene ali 
tehnične narave, ki jih zadevna odobritev 
ni obravnavala, predsednik Odbora za in 
vitro diagnostične medicinske pripomočke 
začasno ustavi postopek odobritve in vlogo 
napoti v nadaljnji pregled.

Or. en
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Predlog spremembe 256
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci pripomočkov, razvrščenih v 
razred D, razen pripomočkov za 
ocenjevanje učinkovitosti, so predmet
ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti, 
pregleda projektnega dosjeja in 
preverjanja serije, kot je določeno v 
Prilogi VIII. Proizvajalec se namesto tega 
lahko odloči, da bo uporabil ugotavljanje 
skladnosti, ki temelji na pregledu tipa, kot 
je določeno v Prilogi IX, v kombinaciji z 
ugotavljanjem skladnosti, ki temelji na 
zagotavljanju kakovosti proizvodnje, 
vključno s preverjanjem serije, kot je 
določeno v Prilogi X.

Proizvajalci pripomočkov, razvrščenih v 
razred D, razen pripomočkov za 
ocenjevanje učinkovitosti, so predmet
centraliziranega postopka za izdajo 
dovoljenja za promet.

Or. en

Predlog spremembe 257
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalci pripomočkov, razvrščenih v 
razred D, razen pripomočkov za 
ocenjevanje učinkovitosti, so predmet 
ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti, 
pregleda projektnega dosjeja in preverjanja 
serije, kot je določeno v Prilogi VIII.
Proizvajalec se namesto tega lahko odloči,
da bo uporabil ugotavljanje skladnosti, ki 
temelji na pregledu tipa, kot je določeno v 
Prilogi IX, v kombinaciji z ugotavljanjem 

Za proizvajalce pripomočkov, razvrščenih 
v razred D, razen pripomočkov za 
ocenjevanje učinkovitosti, velja obveznost 
pridobitve dovoljenja za promet na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti, 
pregleda projektnega dosjeja in preverjanja 
serije, kot je določeno v Prilogi VIII.
Proizvajalec se namesto tega lahko odloči
za vlogo za pridobitev dovoljenja za 
promet, ki temelji na pregledu tipa, kot je 
določeno v Prilogi IX, v kombinaciji z
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skladnosti, ki temelji na zagotavljanju 
kakovosti proizvodnje, vključno s 
preverjanjem serije, kot je določeno v 
Prilogi X.

dovoljenjem za promet, ki temelji na 
zagotavljanju kakovosti proizvodnje, 
vključno s preverjanjem serije, kot je 
določeno v Prilogi X.

Or. en

Predlog spremembe 258
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je referenčni laboratorij poleg tega
imenovan v skladu s členom 78, priglašeni
organ, ki opravlja ugotavljanje skladnosti,
zahteva, da referenčni laboratorij preveri 
skladnost pripomočka z veljavnimi 
skupnimi tehničnimi standardi, kadar so na 
voljo, ali na drug način, ki ga izbere 
proizvajalec, da se zagotovi vsaj 
enakovredna raven varnosti in 
učinkovitosti, kot je določeno v 
oddelku 5.4 Priloge VIII in oddelku 3.5 
Priloge IX.

Kadar je poleg tega v skladu s členom 78
imenovan referenčni laboratorij, Odbor za 
odobritev in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov iz člena 39 ali 
nacionalni organ zahteva, da referenčni 
laboratorij preveri skladnost pripomočka z 
veljavnimi skupnimi tehničnimi standardi, 
kadar so na voljo, ali na drug način, ki ga 
izbere proizvajalec, da se zagotovi vsaj 
enakovredna raven varnosti in 
učinkovitosti, kot je določeno v 
oddelku 5.4 Priloge VIII in oddelku 3.5 
Priloge IX.

Or. en

Predlog spremembe 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je referenčni laboratorij poleg tega
imenovan v skladu s členom 78, priglašeni 
organ, ki opravlja ugotavljanje skladnosti, 
zahteva, da referenčni laboratorij preveri 

Kadar je poleg tega v skladu s členom 78
imenovan referenčni laboratorij, priglašeni 
organ, ki opravlja ugotavljanje skladnosti, 
zahteva, da referenčni laboratorij z 
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skladnost pripomočka z veljavnimi 
skupnimi tehničnimi standardi, kadar so 
na voljo, ali na drug način, ki ga izbere 
proizvajalec, da se zagotovi vsaj 
enakovredna raven varnosti in 
učinkovitosti, kot je določeno v
oddelku 5.4 Priloge VIII in oddelku 3.5 
Priloge IX.

laboratorijskim testiranjem preveri 
skladnost pripomočka z veljavnimi 
skupnimi tehničnimi standardi, kot so 
določeni v oddelku 5.4 Priloge VIII in 
oddelku 3.5 Priloge IX. Laboratorijski 
testi, ki jih opravi referenčni laboratorij, 
se osredotočijo zlasti na analitično 
občutljivost in specifičnost ob uporabi 
referenčnega materiala ter diagnostično 
občutljivost in specifičnost ob uporabi 
vzorcev iz zgodnje in ugotovljene okužbe.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi izkušenj s sedanjo zakonodajo je potreben jasen opis, da sodelovanje referenčnih 
laboratorijev pomeni opravljanje testiranj, in ne papirnatih preiskav.

Predlog spremembe 260
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za pripomočke za dopolnilno diagnostiko,
ki se uporabljajo za oceno primernosti 
pacientov za zdravljenje z določenim 
zdravilom, se priglašeni organ posvetuje z 
enim od pristojnih organov, ki jih
imenujejo države članice v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
ali Evropsko agencijo za zdravila (EMA) v 
skladu s postopki, določenimi v 
oddelku 6.2 Priloge VIII in oddelku 3.6 
Priloge IX.

Za pripomočke za dopolnilno diagnostiko,
kadar je bil v skladu s členom 78 
imenovan referenčni laboratorij, 
priglašeni organ, ki opravlja ugotavljanje 
skladnosti, zahteva, da referenčni 
laboratorij preveri skladnost pripomočka z 
veljavnimi skupnimi tehničnimi standardi, 
kadar so na voljo.

Or. en
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Obrazložitev

To bo spremenilo pot za pripomočke za dopolnilno diagnostiko v smeri sorazvoja skupnih 
tehničnih specifikacij med Agencijo in strokovnjaki za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke iz priglašenih organov in pristojnih organov za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke. 

Predlog spremembe 261
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalci pripomočkov razreda C, 
razen pripomočkov za ocenjevanje 
učinkovitosti, so predmet ugotavljanja 
skladnosti na podlagi celovitega 
zagotavljanja kakovosti, kot je določeno v 
Prilogi VIII, z oceno projektne 
dokumentacije v okviru tehnične 
dokumentacije na reprezentativni podlagi.
Proizvajalec se lahko namesto tega odloči, 
da bo uporabil ugotavljanje skladnosti, ki 
temelji na pregledu tipa, kot je določeno v 
Prilogi IX, v kombinaciji z ugotavljanjem 
skladnosti, ki temelji na zagotavljanju 
kakovosti proizvodnje, kot je določeno v 
Prilogi X.

Z odstopanjem od člena 39a so
proizvajalci pripomočkov razreda C, razen 
pripomočkov za ocenjevanje učinkovitosti, 
predmet ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti, kot je 
določeno v Prilogi VIII, z oceno projektne 
dokumentacije v okviru tehnične 
dokumentacije na reprezentativni podlagi.
Proizvajalec se lahko namesto tega odloči, 
da bo uporabil ugotavljanje skladnosti, ki 
temelji na pregledu tipa, kot je določeno v 
Prilogi IX, v kombinaciji z ugotavljanjem 
skladnosti, ki temelji na zagotavljanju 
kakovosti proizvodnje, kot je določeno v 
Prilogi X.

Or. en

Predlog spremembe 262
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za pripomočke za dopolnilno diagnostiko,
ki se uporabljajo za oceno primernosti 
pacientov za zdravljenje z določenim 

Za pripomočke za dopolnilno diagnostiko,
kadar je bil v skladu s členom 78 
imenovan referenčni laboratorij, 



PE510.755v01-00 36/105 AM\936067SL.doc

SL

zdravilom, se priglašeni organ posvetuje z 
enim od pristojnih organov, ki ga 
imenujejo države članice v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES ali Evropsko 
agencijo za zdravila (EMA) v skladu s
postopki iz oddelka 6.2 Priloge VIII in 
oddelka 3.6 Priloge IX.

priglašeni organ, ki opravlja ugotavljanje 
skladnosti, zahteva, da referenčni 
laboratorij preveri skladnost pripomočka z 
veljavnimi skupnimi tehničnimi standardi, 
kadar so na voljo.

Or. en

Obrazložitev

To bo spremenilo pot za pripomočke za dopolnilno diagnostiko v smeri sorazvoja skupnih 
tehničnih specifikacij med Agencijo in strokovnjaki za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke iz priglašenih organov in pristojnih organov za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke 

Predlog spremembe 263
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalci pripomočkov razreda B, 
razen pripomočkov za ocenjevanje 
učinkovitosti, so predmet ugotavljanja 
skladnosti na podlagi celovitega 
zagotavljanja kakovosti, kot je določeno v 
Prilogi VIII.

Z odstopanjem od člena 39a so
proizvajalci pripomočkov razreda B, razen 
pripomočkov za ocenjevanje učinkovitosti, 
predmet ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti, kot je 
določeno v Prilogi VIII.

Or. en

Predlog spremembe 264
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalci pripomočkov razreda A, 
razen pripomočkov za ocenjevanje 

Z odstopanjem od člena 39a proizvajalci
pripomočkov razreda A, razen 
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učinkovitosti, potrdijo skladnost izdelkov z 
izjavo EU o skladnosti iz člena 15 po 
pripravi tehnične dokumentacije iz 
Priloge II.

pripomočkov za ocenjevanje učinkovitosti, 
potrdijo skladnost izdelkov z izjavo EU o 
skladnosti iz člena 15 po pripravi tehnične 
dokumentacije iz Priloge II.

Or. en

Predlog spremembe 265
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Proizvajalci lahko opravijo postopek 
ugotavljanja skladnosti, ki se uporablja za 
pripomočke višjega razreda kot zadevni 
pripomoček.

6. Proizvajalci se lahko odločijo za vlogo 
za pridobitev dovoljenja za promet ali
postopek ugotavljanja skladnosti, ki se 
uporablja za pripomočke višjega razreda 
kot zadevni pripomoček.

Or. en

Predlog spremembe 266
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 9 – pododstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pogostost vzorčenja proizvedenih 
pripomočkov ali serij pripomočkov 
razreda D, ki se pošljejo v referenčni 
laboratorij, imenovan v skladu s 
členom 78, v skladu z oddelkom 5.7 
Priloge VIII in oddelkom 5.1 Priloge X ali

črtano

Or. en

Predlog spremembe 267
Dagmar Roth-Behrendt
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Predlog uredbe
Člen 41 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vključenost priglašenih organov Vključenost priglašenih organov v 
postopek ugotavljanja skladnosti

Or. en

Predlog spremembe 268
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar postopek ugotavljanja skladnosti 
zahteva vključitev priglašenega organa, 
lahko proizvajalec vloži vlogo pri 
priglašenem organu, ki ga sam izbere, pod 
pogojem, da je organ priglašen za 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, 
postopke ugotavljanja skladnosti in 
zadevne pripomočke. Vloge za isto 
dejavnost ugotavljanja skladnosti ni možno 
vložiti hkrati pri več kot enem priglašenem 
organu.

1. Kadar postopek ugotavljanja skladnosti 
zahteva vključitev priglašenega organa, 
lahko proizvajalec vloži vlogo pri 
priglašenem organu, ki ga sam izbere, pod 
pogojem, da je organ priglašen za 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, 
postopke ugotavljanja skladnosti in 
zadevne pripomočke. Če proizvajalec vloži 
vlogo pri priglašenem organu v državi 
članici, ki ni ista kot država, v kateri je 
registriran, proizvajalec o vlogi obvesti 
svoj nacionalni organ, ki je odgovoren za 
priglašene organe. Vloge za isto dejavnost 
ugotavljanja skladnosti ni možno vložiti 
hkrati pri več kot enem priglašenem 
organu.

Or. en

Predlog spremembe 269
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 42
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 270
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano

Or. de

Obrazložitev

Da bi izboljšali varnost medicinskih pripomočkov, je še zlasti pomembno okrepiti vlogo 
priglašenih organov. Uporaba postopka nadzora lahko pomeni, da bodo zelo inovativni 
medicinski pripomočki pacientom na voljo s precejšnjo zamudo.

Predlog spremembe 271
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano

Or. en

Predlog spremembe 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 42
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano

Or. en

Obrazložitev

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. Člen 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.

Predlog spremembe 273
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglašeni organi Komisijo uradno 
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke razreda D, razen 
vlog za dopolnitev ali podaljšanje 
obstoječih certifikatov. Obvestilu mora biti 
priložen osnutek navodil za uporabo, 
naveden v oddelku 17.3 Priloge I, in 
osnutek povzetka varnosti in učinkovitosti, 
naveden v členu 24. Priglašeni organ v 
priglasitvi navede predvideni datum, do 
katerega je treba opraviti ugotavljanje 
skladnosti. Komisija priglasitev in spremne 
dokumente nemudoma pošlje 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke.

1. Priglašeni organi Komisijo uradno 
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke razreda D in za 
pripomočke razreda C, ki ustrezajo 
opredelitvi novosti iz člena 2(12a), razen 
vlog za dopolnitev ali podaljšanje 
obstoječih certifikatov. Obvestilu mora biti 
priložen osnutek navodil za uporabo, 
naveden v oddelku 17.3 Priloge I, in 
osnutek povzetka varnosti in učinkovitosti, 
naveden v členu 24. Priglašeni organ v 
priglasitvi navede predvideni datum, do 
katerega je treba opraviti ugotavljanje 
skladnosti. Komisija priglasitev in spremne 
dokumente nemudoma pošlje 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke.

Or. en
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Predlog spremembe 274
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Certifikati, ki jih izdajo priglašeni organi 
v skladu s prilogami VIII, IX in X, so v 
uradnem jeziku Unije, ki ga določi država 
članica, v kateri je sedež priglašenega 
organa, ali v uradnem jeziku Unije, ki je
sprejemljiv za priglašeni organ. Osnovna 
vsebina certifikata je določena v Prilogi XI.

1. Certifikati, ki jih izdajo priglašeni organi 
v skladu s prilogami VIII, IX in X, so v 
uradnem jeziku Unije, ki je sprejemljiv za 
priglašeni organ. Osnovna vsebina 
certifikata je določena v Prilogi XI.

Or. cs

Predlog spremembe 275
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar proizvajalec prekine pogodbo s 
priglašenim organom in sklene pogodbo z 
drugim priglašenim organom za 
ugotavljanje skladnosti istega pripomočka,
so podrobnosti o spremembah priglašenega 
organa jasno določene v sporazumu med 
proizvajalcem ter odhajajočim in novim 
priglašenim organom. Ta sporazum 
vključuje vsaj:

1. Kadar se proizvajalec odloči za 
prekinitev pogodbe s priglašenim organom 
in sklene pogodbo z drugim priglašenim 
organom za ugotavljanje skladnosti istega 
pripomočka, o tej spremembi obvesti svoj 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe. Podrobnosti o spremembah 
priglašenega organa so jasno določene v 
sporazumu med proizvajalcem ter 
odhajajočim in novim priglašenim 
organom. Ta sporazum vključuje vsaj:

Or. en

Predlog spremembe 276
Jolanta Emilia Hibner
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Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na zahtevo države članice in kadar je to 
v interesu javnega zdravja ali varnosti 
pacientov v več kot eni državi članici, 
lahko Komisija z izvedbenimi akti za 
določen čas podaljša veljavnost 
dovoljenja, ki ga je država članica izdala v 
skladu z odstavkom 1 na ozemlju Unije, in 
določi pogoje, pod katerimi se lahko 
pripomoček daje na trg ali v uporabo. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 84(3).

črtano

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih 
nujnih razlogov v zvezi z zdravjem in 
varnostjo ljudi ter v skladu s postopkom iz 
člena 84(4) sprejme izvedbene akte, ki se 
začnejo takoj uporabljati.

Or. pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 277
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 6 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje VI Poglavje V
Klinični dokazi Klinični dokazi

Or. en

Predlog spremembe 278
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preverjanje, ali pripomočki dosegajo 
načrtovane koristi za pacienta, kot jih je 
navedel proizvajalec;

(b) preverjanje klinične varnosti in 
učinkovitosti pripomočka, vključno z 
načrtovanimi koristmi za pacienta, kadar 
se uporabljajo za predvideni namen, 
znotraj ciljne populacije in v skladu z 
navodili za uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 279
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse študije klinične učinkovitosti so
načrtovane in opravljene tako, da so 
zaščitene pravice, varnost in dobro počutje 
udeležencev, ki sodelujejo v takih študijah 
klinične učinkovitosti, ter da bodo klinični 
podatki, zbrani v študiji klinične 
učinkovitosti, zanesljivi in pridobljeni z 
robustno metodo.

4. Vse študije klinične učinkovitosti so
načrtovane in opravljene tako, da so v 
skladu s členom 48a(3) zaščitene pravice, 
varnost in dobro počutje udeležencev, ki 
sodelujejo v takih študijah klinične 
učinkovitosti, ter da bodo klinični podatki, 
zbrani v študiji klinične učinkovitosti, 
zanesljivi in pridobljeni z robustno metodo.

Or. en
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Predlog spremembe 280
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 48a
Sodelovanje Odbora za etiko

1. Dovoljenje za izvajanje študije klinične 
učinkovitosti se lahko izda samo, če je 
neodvisni odbor za etiko pred tem 
predložil pozitivno oceno te študije.
2. Izjava Odbora za etiko zajema 
predvsem medicinsko utemeljitev, soglasje 
udeležencev v študiji klinične 
učinkovitosti po zagotovitvi vseh 
informacij o študiji klinične učinkovitosti 
ter primernost raziskovalcev in 
raziskovalnih zmogljivosti.
3. Odbor za etiko zagotovi zaščito pravic, 
varnosti in dobrega počutja udeležencev v 
študiji klinične učinkovitosti.
4. Odbor je neodvisen od raziskovalca, 
sponzorja in vseh drugih vplivov. Deluje v 
skladu z zakoni in predpisi države ali 
držav, v katerih naj bi se raziskava 
izvedla, in mora ravnati v skladu z vsemi 
zadevnimi mednarodnimi normami in 
standardi.
5. Sestavlja ga jasno določeno število 
članov in namestnikov, med drugim 
zdravstveni delavci, nestrokovnjaki in vsaj 
en izkušen in razgledan pacient ali 
predstavnik pacientov, ki so zaradi vseh 
svojih ustreznih kvalifikacij in izkušenj 
zmožni pregledati in oceniti znanstvene, 
zdravstvene in etične vidike predlagane 
študije klinične učinkovitosti.
6. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za ustanovitev odborov za etiko, 
kjer takšni odbori ne obstajajo, in za 
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njihovo lažje delo.
Države članice objavijo število, imena in 
poklice članov in namestnikov odborov za 
etiko ter o njihovi sestavi in datumu 
začetka delovanja obvestijo Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 281
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sponzor študije klinične učinkovitosti 
vloži vlogo v državah članicah, v katerih se 
bo študija izvajala, ter priloži 
dokumentacijo iz Priloge XIII. Zadevna 
država članica v šestih dneh po prejemu 
vloge obvesti sponzorja, ali študija klinične 
učinkovitosti spada v področje uporabe te 
uredbe in ali je vloga popolna.

Sponzor študije klinične učinkovitosti vloži 
vlogo v državah članicah, v katerih se bo 
študija izvajala, ter priloži dokumentacijo 
iz Priloge XIII. Zadevna država članica v
desetih dneh po prejemu vloge obvesti 
sponzorja, ali študija klinične učinkovitosti 
spada v področje uporabe te uredbe in ali je 
vloga popolna.

Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je zadevnih držav članic več in med 
njimi pride do nestrinjanje o tem, ali naj 
se študija o klinični učinkovitosti odobri, 
se zadevne države članice poskušajo 
sporazumeti o sklepu. Če do sklepa ne 
pride, sprejme odločitev Evropska 
komisija po zaslišanju zadevnih držav 
članic in po posvetu z Agencijo, če je 
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ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev države članice poročevalke je za druge zavezujoča. Lahko se zgodi, da država 
članica poročevalka podpira študijo klinične učinkovitosti, organi in odbori za etiko večine 
zadevnih držav članic pa ne. Celo kadar oblasti in odbori za etiko sodelujejo, da bi našli 
skupen dogovor, mora biti na voljo rešitev za razreševanje konfliktov. Komisija je pod 
nadzorom Evropskega parlamenta in Sveta, zato je primernejša za sprejemanje takšne 
odločitve kot država članica poročevalka. 

Predlog spremembe 283
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica ugotovi, da študija 
klinične učinkovitosti, za katero je vložila 
vlogo, ne spada v področje uporabe te 
uredbe ali da vloga ni popolna, o tem 
obvesti sponzorja in določi rok največ šest
dni, v katerih lahko sponzor predloži 
pripombe ali dopolni vlogo.

Če država članica ugotovi, da študija 
klinične učinkovitosti, za katero je bila 
vložena vloga, ne spada v področje uporabe 
te uredbe ali da vloga ni popolna, o tem 
obvesti sponzorja in določi rok največ
desetih dni, v katerih lahko sponzor 
predloži pripombe ali dopolni vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 284
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica sponzorja ne obvesti v 
skladu z odstavkom 2 v treh dneh po 
prejemu pripomb ali dopolnjene vloge, se 
šteje, da študija klinične učinkovitosti 
spada v področje uporabe te uredbe in da je 

Če država članica sponzorja ne obvesti v 
skladu z odstavkom 2 v petih dneh po 
prejemu pripomb ali dopolnjene vloge, se 
šteje, da študija klinične učinkovitosti 
spada v področje uporabe te uredbe in da je 
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vloga popolna. vloga popolna.

Or. en

Predlog spremembe 285
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najpozneje 35 dni po datumu potrditve 
iz odstavka 4, razen če je zadevna država 
članica v tem času obvestila sponzorja, da 
zaradi premislekov o javnem zdravju, 
varstvu pacientov ali javne politike študijo 
klinične učinkovitosti zavrača.

(c) najpozneje 60 dni po datumu potrditve 
iz odstavka 4, razen če je zadevna država 
članica v tem času obvestila sponzorja, da 
zaradi premislekov o javnem zdravju, 
varstvu pacientov ali javnem redu študijo 
klinične učinkovitosti zavrača.

Or. en

Predlog spremembe 286
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) metodologijo, ki se bo uporabljala, 
število sodelujočih in predvideni rezultat 
študije.

Or. en

Predlog spremembe 287
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sponzor po dokončanju študije 
klinične učinkovitosti vnese v elektronski 
sistem iz člena 51 povzetek njenih 
rezultatov v takšni obliki, da ga lahko 
nestrokovna oseba brez težav razume.

Or. en

Predlog spremembe 288
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Informacije so javno dostopne prek 
elektronskega sistema iz člena 51, razen če 
je za vse informacije ali le nekatere dele 
upravičena zaupnost iz katerega koli od 
naslednjih razlogov:

3. Informacije so v celoti javno dostopne 
prek elektronskega sistema iz člena 51.

Or. en

Predlog spremembe 289
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) varstvo osebnih podatkov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 45/2001;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Varstvo osebnih podatkov je že zagotovljeno v točki številka 4, ki določa, da „Osebni podatki 
udeležencev v klinični študiji učinkovitosti [niso] dostopni javnosti“ (Slovenski prevod 
predloga uredbe je napačen, op.p.).

Predlog spremembe 290
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) varstvo poslovno občutljivih
informacij;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili resnično preglednost in dostopnost izvajanja randomiziranih študij 
učinkovitosti in metaanaliz za neodvisne raziskovalce, bi morala biti podatkovna zbirka javno 
dostopna.

Predlog spremembe 291
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) varstvo poslovno občutljivih 
informacij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 292
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) učinkovit nadzor poteka študije 
klinične učinkovitosti, ki ga opravljajo 
zadevne države članice.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Učinkovit nadzor nad študijami učinkovitosti ne bi smel biti zamegljen, temveč pregleden in 
predmet javnega nadzora.

Predlog spremembe 293
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja elektronski 
sistem za intervencijske in druge študije 
klinične učinkovitosti, ki vključujejo 
tveganja za udeležence študij, da oblikuje 
enotne identifikacijske številke za take 
študije klinične učinkovitosti iz člena 49(1) 
ter zbira in obdeluje naslednje 
informacije:

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja elektronski 
sistem za intervencijske in druge študije 
klinične učinkovitosti, ki vključujejo 
tveganja za udeležence študij. Obstoj te 
zbirke podatkov bo javnosti omogočil 
iskanje posameznih študij učinkovitosti,
državljanom in strokovnjakom pa 
sprejemanje ozaveščenih odločitev o in 
vitro pripomočkih.  Da se to omogoči, bo 
elektronski sistem pripomogel k 
oblikovanju enotnih identifikacijskih 
številk za take študije klinične 
učinkovitosti iz člena 49(1) ter zbiranju in 
obdelavi naslednjih informacij:

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo ustvariti zbirko podatkov, ki bi državljanom, zdravnikom in neodvisnim 
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raziskovalcem zagotovila informacije, na podlagi katerih bi lahko sprejemali ozaveščene 
odločitve o uporabi in vitro pripomočkov.

Predlog spremembe 294
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) poročila o študijah klinične 
učinkovitosti, ki jih predložijo sponzorji iz 
člena 56(5);

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo pojasniti, da so poročila o študijah klinične učinkovitosti del informacij, ki so na 
voljo javnosti in zdravstvenim delavcem. Ti predlogi sprememb zagotavljajo, da bo dosežena 
neka stopnja usklajenosti z verjetnim izidom pogajanj o kliničnih preskušanjih.

Predlog spremembe 295
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pri vzpostavljanju 
elektronskega sistema iz odstavka 1 
zagotovi, da je združljiva s podatkovno 
zbirko EU za klinična preskušanja zdravil 
za uporabo v humani medicini, 
ustanovljeni v skladu s členom […] 
Uredbe (EU) št. [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o kliničnih preskušanjih].
Informacije, zbrane in obdelane v 
elektronskem sistemu, razen informacij iz 
člena 50, so dostopne le državam članicam 
in Komisiji.

2. Komisija pri vzpostavljanju 
elektronskega sistema iz odstavka 1 
zagotovi, da je združljiva s podatkovno 
zbirko EU za klinična preskušanja zdravil 
za uporabo v humani medicini, 
ustanovljeni v skladu s členom […] 
Uredbe (EU) št. [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o kliničnih preskušanjih].
Informacije, zbrane in obdelane v 
elektronskem sistemu, razen informacij iz 
člena 50, so dostopne državam članicam in 
Komisiji. Komisija zagotovi, da imajo tudi 
zdravstveni delavci dostop do 
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elektronskega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 296
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pri vzpostavljanju 
elektronskega sistema iz odstavka 1 
zagotovi, da je združljiva s podatkovno 
zbirko EU za klinična preskušanja zdravil 
za uporabo v humani medicini, 
ustanovljeni v skladu s členom […] 
Uredbe (EU) št. [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o kliničnih preskušanjih].
Informacije, zbrane in obdelane v 
elektronskem sistemu, razen informacij iz 
člena 50, so dostopne le državam članicam 
in Komisiji.

2. Komisija pri vzpostavljanju 
elektronskega sistema iz odstavka 1 
zagotovi, da je združljiva s podatkovno 
zbirko EU za klinična preskušanja zdravil 
za uporabo v humani medicini, 
ustanovljeni v skladu s členom […] 
Uredbe (EU) št. [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o kliničnih preskušanjih].
Informacije, zbrane in obdelane v 
elektronskem sistemu, so dostopne 
državam članicam in Komisiji, Komisija 
pa zagotovi, da imajo tudi zdravstveni 
delavci in pacienti dostop do 
elektronskega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 297
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Na podlagi utemeljene zahteve se 
stranki, ki vloži zahtevo, zagotovi dostop 
do vseh informacij o posameznem in vitro 
diagnostičnem medicinskem pripomočku, 
ki so na voljo v elektronskem sistemu, 
razen če je za vse informacije ali le 
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nekatere dele upravičena zaupnost iz 
katerega koli od naslednjih razlogov:
(a) varstvo osebnih podatkov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 45/2001;
(b) varstvo poslovno občutljivih 
informacij;
(c) učinkovit nadzor poteka študije 
klinične učinkovitosti, ki ga opravljajo 
zadevne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 298
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar država članica zavrne, zadrži ali 
zaključi študijo klinične učinkovitosti 
oziroma zahteva bistvene spremembe ali 
začasno ustavitev študije klinične 
učinkovitosti oziroma jo sponzor obvesti o 
predčasni prekinitvi študije klinične 
učinkovitosti iz varnostnih razlogov, 
navedena država članica prek 
elektronskega sistema iz člena 51 vsem 
državam članicam in Komisiji sporoči 
svojo odločitev in razloge zanjo.

1. Kadar država članica zavrne, zadrži ali 
zaključi študijo klinične učinkovitosti 
oziroma zahteva bistvene spremembe ali 
začasno ustavitev študije klinične 
učinkovitosti oziroma jo sponzor obvesti o 
predčasni prekinitvi študije klinične 
učinkovitosti iz varnostnih razlogov ali 
razlogov učinkovitosti, navedena država 
članica prek elektronskega sistema iz 
člena 51 vsem državam članicam in 
Komisiji sporoči svojo odločitev in razloge 
zanjo.

Or. en

Predlog spremembe 299
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če sponzor iz varnostnih razlogov 
začasno ustavi študijo klinične 
učinkovitosti, o tem v 15 dneh od začasne 
ustavitve obvesti zadevne države članice.

1. Če sponzor iz varnostnih razlogov ali 
razlogov učinkovitosti začasno ustavi 
študijo klinične učinkovitosti, o tem v 
15 dneh od začasne ustavitve obvesti 
zadevne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 300
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sponzor vsako zadevno državo članico 
obvesti o koncu študije klinične 
učinkovitosti v zvezi z navedeno državo 
članico ter v primeru predčasnega 
zaključka navede utemeljitev. Navedeno 
uradno obvestilo pošlje v 15 dneh po koncu 
študije klinične učinkovitosti v zvezi z 
navedeno državo članico.

Sponzor vsako zadevno državo članico 
obvesti o koncu študije klinične 
učinkovitosti v zvezi z navedeno državo 
članico ter v primeru predčasnega 
zaključka navede utemeljitev, da lahko vse 
države članice obvestijo sponzorje, ki v 
Uniji istočasno izvajajo podobne študije 
klinične učinkovitosti, o rezultatih 
omenjene študije klinične učinkovitosti.
Navedeno uradno obvestilo pošlje v 
15 dneh po koncu študije klinične 
učinkovitosti v zvezi z navedeno državo 
članico.

Or. en

Predlog spremembe 301
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če študija poteka v več kot eni državi Če študija poteka v več kot eni državi 
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članici, sponzor obvesti vse zadevne 
države članice o splošnem koncu študije 
klinične učinkovitosti. Navedeno obvestilo 
pošlje v 15 dneh po splošnem koncu študije 
klinične učinkovitosti.

članici, sponzor obvesti vse zadevne 
države članice o splošnem koncu študije 
klinične učinkovitosti. Informacije o 
razlogih za predčasni zaključek študije 
klinične učinkovitosti se posredujejo tudi 
vsem državam članicam, da lahko vse 
države članice v Uniji obvestijo sponzorje, 
ki istočasno izvajajo podobne študije 
klinične učinkovitosti, o rezultatih 
omenjene študije klinične učinkovitosti. 
Navedeno obvestilo pošlje v 15 dneh po 
splošnem koncu študije klinične 
učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 302
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sponzor v enem letu po koncu študije 
klinične učinkovitosti zadevnim državam 
članicam predloži povzetek rezultatov
študije klinične učinkovitosti v obliki 
poročila o študiji klinične učinkovitosti iz 
oddelka 2.3.3 dela A Priloge XII. Če 
poročila o študiji klinične učinkovitosti iz 
znanstvenih razlogov ni mogoče predložiti 
v enem letu, se predloži takoj, ko je 
mogoče. V tem primeru protokol študije 
klinične učinkovitosti iz oddelka 2.3.2 
dela A Priloge XII natančno določa, kdaj 
bodo predloženi rezultati študije klinične 
učinkovitosti skupaj z obrazložitvijo.

3. Sponzor v enem letu po koncu študije 
klinične učinkovitosti zadevnim državam 
članicam predloži rezultate študije klinične 
učinkovitosti v obliki poročila o študiji 
klinične učinkovitosti iz oddelka 2.3.3 
dela A Priloge XII. Če poročila o študiji 
klinične učinkovitosti iz znanstvenih 
razlogov ni mogoče predložiti v enem letu, 
se predloži takoj, ko je mogoče. V tem 
primeru protokol študije klinične 
učinkovitosti iz oddelka 2.3.2 dela A 
Priloge XII natančno določa, kdaj bodo 
predloženi rezultati študije klinične 
učinkovitosti skupaj z obrazložitvijo.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je poročilo o študiji klinične učinkovitosti nekakšen povzetek, je pomembno, da se 
proizvajalci zavedajo, da bo to poročilo del javno dostopnih informacij.
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Predlog spremembe 303
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sponzor v enotni vlogi eno od zadevnih 
držav članic predlaga kot državo članico 
koordinatorko. Če navedena država članica 
ne želi biti država članica koordinatorka, se 
v šestih dneh po predložitvi enotne vloge z 
drugo zadevno državo članico dogovori, da 
bo koordiniranje prevzela slednja. Če 
nobena druga država ne sprejme vloge 
države članice koordinatorke, je država 
članica koordinatorka tista, ki jo je določil 
sponzor. Če država članica koordinatorka 
postane druga država članica, kot jo je 
predlagal sponzor, roki iz člena 49(2) 
začnejo teči dan po sprejetju.

2. Sponzor v enotni vlogi eno od zadevnih 
držav članic predlaga kot državo članico 
koordinatorko. Država članica 
poročevalka se izbere izmed zadevnih 
držav članic, v katerih živi največ 
udeležencev študije klinične učinkovitosti. 
Če navedena država članica ne želi biti 
država članica koordinatorka, se v šestih 
dneh po predložitvi enotne vloge z drugo 
zadevno državo članico dogovori, da bo 
koordiniranje prevzela slednja. Če nobena 
druga država ne sprejme vloge države 
članice koordinatorke, je država članica 
koordinatorka tista, ki jo je določil 
sponzor. Če država članica koordinatorka 
postane druga država članica, kot jo je 
predlagal sponzor, roki iz člena 49(2) 
začnejo teči dan po sprejetju.

Or. en

Predlog spremembe 304
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) resen neželeni dogodek, ki je vzročno 
povezan s pripomočkom za ocenjevanje 
učinkovitosti, primerjalnim pripomočkom 
ali postopkom študije, ali kadar je taka 
vzročna povezava razumno mogoča;

(a) kakršen koli neželeni dogodek, ki je 
vzročno povezan s pripomočkom za 
ocenjevanje učinkovitosti, primerjalnim 
pripomočkom ali postopkom študije, ali 
kadar je taka vzročna povezava razumno 
mogoča;
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Or. en

Predlog spremembe 305
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje VII Poglavje VIII
Vigilanca in nadzor trga Vigilanca in nadzor trga

Or. en

Predlog spremembe 306
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vseh resnih zapletih v zvezi s 
pripomočki, ki so na voljo na trgu Unije;

(a) vseh resnih zapletih v zvezi s 
pripomočki, ki so na voljo na trgu Unije, 
vključno z datumom in krajem zapleta; če 
so na voljo, proizvajalec doda informacije 
o pacientu ali uporabniku ter 
zdravstvenem delavcu, ki sta bila vpletena 
v zaplet;

Or. en

Predlog spremembe 307
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vseh resnih zapletih v zvezi s (a) vseh zapletih v zvezi s pripomočki, ki 
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pripomočki, ki so na voljo na trgu Unije; so na voljo na trgu Unije;

Or. en

Predlog spremembe 308
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe za spodbujanje zdravstvenih 
delavcev, uporabnikov in pacientov k 
poročanju o sumih na resne zaplete iz 
točke (a) odstavka 1 svojim pristojnim 
organom. Takšna poročila evidentirajo 
centralno na nacionalni ravni. Kadar 
pristojni organ države članice prejme taka
poročila, sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da je proizvajalec zadevnega 
pripomočka obveščen o zapletu.
Proizvajalec zagotovi ustrezne nadaljnje 
ukrepe.

Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe, vključno s ciljno usmerjenimi 
informacijskimi kampanjami, da 
zdravstvene delavce, uporabnike in 
paciente spodbudijo k sporočanju sumov
na resne zaplete iz točke (a) odstavka 1 
svojim pristojnim organom. Takšna 
poročila evidentirajo centralno na 
nacionalni ravni. Kadar pristojni organ 
države članice prejme taka sporočila, o tem 
nemudoma obvesti proizvajalca zadevnega 
pripomočka. Proizvajalec zagotovi 
ustrezne nadaljnje ukrepe.

Če pristojni organ države članice ugotovi, 
da se poročila, ki jih je prejel v skladu s 
prvim pododstavkom, nanašajo na resen 
zaplet, jih nemudoma vnese v elektronski 
sistem iz člena 60, razen če je proizvajalec 
že poročal o istem zapletu.

Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo vse ustrezne Države članice sprejmejo vse ustrezne 
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ukrepe za spodbujanje zdravstvenih 
delavcev, uporabnikov in pacientov k
poročanju o sumih na resne zaplete iz točke
(a) odstavka 1 svojim pristojnim organom.
Takšna poročila evidentirajo centralno na 
nacionalni ravni. Kadar pristojni organ 
države članice prejme taka poročila, 
sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da 
je proizvajalec zadevnega pripomočka 
obveščen o zapletu. Proizvajalec zagotovi 
ustrezne nadaljnje ukrepe.

ukrepe za spodbujanje zdravstvenih 
delavcev, vključno z zdravniki in 
farmacevti, uporabnikov in pacientov k
poročanju o sumih na resne zaplete iz točke
(a) odstavka 1 svojim pristojnim organom.
Takšna poročila evidentirajo centralno na 
nacionalni ravni. Kadar pristojni organ
države članice prejme taka poročila, 
sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da 
je proizvajalec zadevnega pripomočka 
obveščen o zapletu. Proizvajalec zagotovi 
ustrezne nadaljnje ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba odraža pristop iz direktive o farmakovigilanci.

Predlog spremembe 310
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročanje o sumih na resne zaplete 
upošteva, ali so bili sestavni deli 
nadomeščeni, kot je določeno v členu 19.

Or. en

Obrazložitev

Poročanje o uporabi nadomestnih sestavnih delov bi moralo pristojnim organom omogočiti 
hitro odkrivanje težav, ki izvirajo iz nadomestnih sestavnih delov.

Predlog spremembe 311
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice se medsebojno usklajujejo 
glede oblikovanja standardnih spletnih 
strukturiranih obrazcev, ki jih za 
sporočanje resnih zapletov uporabijo
zdravstveni delavci, uporabniki in pacienti.

Komisija v sodelovanju z državami 
članicami in ob posvetovanju z zadevnimi 
partnerji, vključno z organizacijami 
bolnikov in potrošnikov, oblikuje 
standardne obrazce, ki jih za elektronsko 
in neelektronsko sporočanje resnih 
zapletov uporabljajo zdravstveni delavci, 
uporabniki in pacienti.

Or. en

Predlog spremembe 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f a) poročil pristojnih organov o resnih 
zapletih in varnostnih popravljalnih 
ukrepih, sprejetih v zdravstvenih 
ustanovah, ki so povezani s pripomočki iz 
člena 4(4).

Or. en

Obrazložitev

Zahteve po poročanju bi morale veljati tudi pri notranji izjemi za pripomočke, ki so 
proizvedeni in uporabljeni v eni sami zdravstveni ustanovi. Evropska komisija, ko bo v 
prihodnosti pregledovala zakonodajo na tem področju, bo imela koristi od dostopa od teh 
informacij.

Predlog spremembe 313
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije, zbrane in obdelane prek 
elektronskega sistema, so na voljo 
pristojnim organom držav članic, Komisiji 
in priglašenim organom.

2. Informacije, zbrane in obdelane prek 
elektronskega sistema, so na voljo 
pristojnim organom držav članic, Komisiji 
in priglašenim organom. Komisija po 
posvetovanju s Koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke vsakih 6 mesecev 
zagotovi pregled teh informacij za javnost 
in zdravstvene delavce. Te informacije so 
dostopne v evropski banki podatkov iz 
člena 25.

Or. en

Obrazložitev

Zdravstveni delavci in javnost bodo imeli korist od pregleda informacij o vigilanci in nadzoru 
trga. Ker bodo te informacije zahtevale občutljivo ravnanje, je Koordinacijska skupina za 
medicinske pripomočke ustrezen forum za zagotavljanje teh informacij za evropsko banko 
podatkov.

Predlog spremembe 314
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije, zbrane in obdelane prek 
elektronskega sistema, so na voljo 
pristojnim organom držav članic, Komisiji
in priglašenim organom.

2. Informacije, zbrane in obdelane prek 
elektronskega sistema, so na voljo 
pristojnim organom držav članic, Komisiji, 
Agenciji, priglašenim organom in 
zdravstvenim delavcem.

Or. en

Predlog spremembe 315
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija zagotovi, da imajo zdravstveni 
delavci in javnost ustrezne ravni dostopa 
do elektronskega sistema.

3. Komisija zagotovi, da ima javnost
ustrezno raven dostopa do elektronskega 
sistema. Še zlasti zagotovi, da so 
informacije, če se zahtevajo informacije o 
posameznem in vitro diagnostičnem 
medicinskem pripomočku, na voljo brez 
odlašanja in v roku 15 dni.

Or. en

Predlog spremembe 316
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Če za poročila, prejeta v skladu s členom 
59(3), pristojni organ ugotovi, da se 
nanašajo na resen zaplet, jih nemudoma 
vnese v elektronski sistem iz člena 60, 
razen če ni proizvajalec že poročal o istem 
zapletu.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 317
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 se prek 
elektronskega sistema nemudoma pošljejo 
vsem zadevnim pristojnim organom in so 
na voljo državam članicam in Komisiji.

2. Informacije iz odstavka 1 se prek 
elektronskega sistema nemudoma pošljejo 
vsem zadevnim pristojnim organom in so 
na voljo državam članicam in Komisiji.
Komisija po posvetovanju s 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
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pripomočke vsakih 6 mesecev zagotovi 
pregled teh informacij za javnost in 
zdravstvene delavce. Te informacije so 
dostopne v evropski banki podatkov iz 
člena 25.

Or. en

Obrazložitev

Zdravstveni delavci in javnost bodo imeli korist od pregleda informacij o vigilanci in nadzoru 
trga. Ker bodo te informacije zahtevale občutljivo ravnanje, je Koordinacijska skupina za 
medicinske pripomočke ustrezen forum za zagotavljanje teh informacij za evropsko banko 
podatkov.

Predlog spremembe 318
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 se prek 
elektronskega sistema nemudoma pošljejo 
vsem zadevnim pristojnim organom in so 
na voljo državam članicam in Komisiji.

2. Informacije iz odstavka 1 se prek 
elektronskega sistema nemudoma pošljejo 
vsem zadevnim pristojnim organom in so 
na voljo državam članicam, Komisiji, 
Agenciji in zdravstvenim delavcem.
Komisija zagotovi tudi, da ima javnost 
ustrezno raven dostopa do elektronskega 
sistema. Še zlasti zagotovi, da so 
informacije, če se zahtevajo informacije o 
posameznem in vitro diagnostičnem 
medicinskem pripomočku, na voljo brez 
odlašanja in v roku 15 dni.

Or. en

Predlog spremembe 319
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 8 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje VIII Poglavje IX
Sodelovanje med državami članicami, 

Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke, referenčni laboratoriji EU, 
registri pripomočkov

Sodelovanje med državami članicami, 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke, referenčni laboratoriji EU, 
registri pripomočkov

Or. en

Predlog spremembe 320
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) preučuje vprašanja, povezana s 
postopkom vzajemnega priznavanja v 
skladu z določbami iz člena 39e;

Or. en

Predlog spremembe 321
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) nadzira koordinacijsko skupino 
priglašenih organov, kot je določeno v 
členu 39;

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke bi morala nadzirati koordinacijsko 
skupino priglašenih organov za zagotavljanje spoštovanja zahtev o udeležbi in da jim 
omogoči boljšo obveščenost o stanju priglašenih organov v celotni EU.
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Predlog spremembe 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sodeluje pri nadzoru nekaterih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti v 
skladu s členom 42;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sodeluje pri nadzoru nekaterih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti v 
skladu s členom 42;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke je ključni del regulativnega okvira.  Zato 
bi morale biti njene naloge podrobneje opisane.

Predlog spremembe 324
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) deluje kot arbitražni forum za spore, 
povezane s poglavjem IV o pristojnostih 
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priglašenih organov.

Or. en

Obrazložitev

Skupna ocenjevalna ekipa in Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke bi morali 
učinkovito nadzirati delo priglašenih organov. Če se Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke dodeli odgovornost za razveljavitev zadržanja priglasitve priglašenega organa, 
bo njen nadzor večji. 

Predlog spremembe 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sodeluje pri razvoju smernic, katerih 
cilj je zagotoviti učinkovito in usklajeno 
izvajanje te uredbe, zlasti glede 
imenovanja in spremljanja priglašenih 
organov, izpolnjevanja splošnih zahtev 
glede varnosti in učinkovitosti ter izvedbe 
klinične ocene s strani proizvajalcev in 
ocene s strani priglašenih organov;

(c) sodeluje pri razvoju smernic, katerih 
cilj je zagotoviti učinkovito in usklajeno 
izvajanje te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke je ključni del regulativnega okvira.  Zato 
bi morale biti njene naloge podrobneje opisane.

Predlog spremembe 326
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pomaga Komisiji pri pripravi 
pregleda informacij o vigilanci in 
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dejavnostih nadzora trga, vključno s 
sprejetimi preventivnimi ukrepi za 
varovanje zdravja, vsakih 6 mesecev. Te 
informacije so dostopne v evropski banki 
podatkov iz člena 75;

Or. en

Obrazložitev

Zdravstveni delavci in javnost bodo imeli korist od pregleda informacij o vigilanci in nadzoru 
trga. Ker bodo te informacije zahtevale občutljivo ravnanje, je Koordinacijska skupina za
medicinske pripomočke ustrezen forum za zagotavljanje teh informacij za evropsko banko 
podatkov.

Predlog spremembe 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotavlja svetovanje in pomoč 
Komisiji na njeno zahtevo pri njeni oceni 
katerega koli vprašanja, povezanega z 
izvajanjem te uredbe;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke je ključni del regulativnega okvira.  Zato 
bi morale biti njene naloge podrobneje opisane.

Predlog spremembe 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) prispeva k usklajevanju upravne 
prakse glede in vitro diagnostičnih 

črtano
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medicinskih pripomočkov v državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke je ključni del regulativnega okvira.  Zato 
bi morale biti njene naloge podrobneje opisane.

Predlog spremembe 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – točke f a do f k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) stalno spremlja tehnični napredek, še 
posebej na področju pripomočkov za 
vsaditev, in ocenjuje, ali so osnovne 
zahteve glede varnosti in učinkovitosti, ki 
jih določa ta uredba, primerne, da lahko 
zagotovijo varnost in učinkovitosti 
medicinskih pripomočkov, ter ugotavlja, 
ali obstaja potreba po spremembi Priloge 
I;
(fb) razvija smernice za klinična 
preskušanja nekaterih medicinskih 
pripomočkov; 
(fc) prispeva k razvoju standardov za 
medicinske pripomočke;
(fd) sodeluje pri oblikovanju skupnih 
tehničnih specifikacij;
(fe) razvija in vzdržuje okvir za evropski 
program za nadzor trga;
(ff) razvija minimalne zahteve za sistem 
upravljanja kakovosti za nacionalne 
organe za nadzor trga;
(fg) organizira skupni nadzor trga in 
skupne preizkusne projekte;
(fh) organizira programe usposabljanja in 
izmenjave nacionalnih uradnikov za 
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nadzor trga o imenovanju in spremljanju 
priglašenih organov ter o kliničnih 
raziskavah; 
(fi) organizira informativne kampanje in 
skupne programe obiskov;
(fj) v šestih mesecih predloži mnenje o 
uporabi meril za razvrščanje, ki so 
določena v Prilogi VII, za določeni 
pripomoček ali kategorijo ali skupino 
pripomočkov v skladu s členom 41(3); 
(fk) na zahtevo Komisije poda mnenje o 
razvrstitvi pripomočka ali kategorije ali 
skupine pripomočkov v skladu s členom 
41(4).

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke je ključni del regulativnega okvira.  Zato 
bi morale biti njene kompetence podrobneje opisane.

Predlog spremembe 330
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 77 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 77a
Svetovalni odbor

Svetovalni odbor, ustanovljen v skladu s 
pogoji in podrobnimi pravili iz člena 78a 
Uredbe EU [sklicevanje na prihodnjo 
uredbo o medicinskih pripomočkih], 
izvaja naloge, ki so mu dodeljene s to 
uredbo.

Or. en
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Predlog spremembe 331
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustrezno testiranje vzorcev izdelanih 
pripomočkov razreda D ali serij 
pripomočkov razreda D, kot je določeno v 
oddelku 5.7 Priloge VIII in oddelku 5.1 
Priloge X;

(b) ustrezno laboratorijsko testiranje 
vzorcev izdelanih pripomočkov razreda D 
ali serij pripomočkov razreda D, kot je 
določeno v oddelku 5.7 Priloge VIII in 
oddelku 5.1 Priloge X;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da to mora biti laboratorijsko testiranje, ne pa zgolj „papirnato testiranje“.

Predlog spremembe 332
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustrezno testiranje vzorcev izdelanih 
pripomočkov razreda D ali serij 
pripomočkov razreda D, kot je določeno v 
oddelku 5.7 Priloge VIII in oddelku 5.1 
Priloge X;

(b) ustrezno testiranje vzorcev izdelanih 
pripomočkov razreda D na zahtevo 
pristojnih organov, in sicer vzorcev, 
zbranih med dejavnostmi nadzora trga iz 
člena 65, ter na zahtevo priglašenih 
organov, in sicer vzorcev, zbranih med 
nenapovedanimi inšpekcijskimi pregledi iz 
oddelka 4.4 Priloge VIII;

Or. en

Obrazložitev

Testiranje vzorcev ob sprostitvi serij, ki jih izbere proizvajalec, v skladu z oceno učinka nima 
praktične vrednosti za zagotavljanje varnosti pacientov. Nadzor z učinkovitim testiranjem 
vzorcev na trgu, zunaj objektov proizvajalca, bi bil stroškovno učinkovit in ne bi zahteval 
dodatnih sredstev. Prehod z nadzora ob sprostitvi serij na nenapovedan nadzor po dajanju na 
trg bo bolje razkrival goljufije, ponarejene in okvarjene pripomočke ter zagotovil stroškovno 
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učinkovit sistem nadzora. 

Predlog spremembe 333
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotovitev znanstvenega svetovanja o 
najnovejšem tehničnem razvoju na 
področju posebnih pripomočkov oziroma 
posebne kategorije ali skupine 
pripomočkov;

(d) zagotovitev znanstvenega svetovanja in 
tehnične pomoči v zvezi z opredelitvijo 
najnovejšega tehničnega razvoja na 
področju posebnih pripomočkov oziroma 
posebne kategorije ali skupine 
pripomočkov;

Or. en

Obrazložitev

Izboljšana ubeseditev in jasnejša opredelitev nalog referenčnih laboratorijev

Predlog spremembe 334
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) sodelovanje pri razvoju ustreznih testnih 
in analitskih metod, ki se uporabljajo za 
postopke ugotavljanja skladnosti in 
nadzora trga;

(f) sodelovanje pri razvoju ustreznih testnih 
in analitskih metod, ki se uporabljajo za 
postopke ugotavljanja skladnosti, zlasti za 
preverjanje pripomočkov razreda D ob 
sprostitvi serij, in nadzora trga;

Or. en

Obrazložitev

Nalogo referenčnih laboratorijev, da bi bili odgovorni tudi za preverjanje in vitro 
medicinskih pripomočkov razreda D ob sprostitvi serij, je treba opisati v členu 78.
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Predlog spremembe 335
Peter Liese, Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) sodelovanje pri oblikovanju
mednarodnih standardov;

(i) sodeluje pri razvoju skupnih tehničnih 
specifikacij in mednarodnih standardov

Or. en

Obrazložitev

Referenčni laboratoriji bodo imeli ustrezno znanje, izkušnje in tehnične veščine za 
sodelovanje pri razvoju skupnih tehničnih specifikacij. Izboljšanje ubeseditve.

Predlog spremembe 336
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imajo ustrezno usposobljeno osebje z 
ustreznim znanjem in izkušnjami na 
področju in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, za katere so bili 
imenovani;

(a) imajo ustrezno usposobljeno osebje z 
ustreznim znanjem in izkušnjami na 
področju in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, za katere so bili 
imenovani;

ustrezno znanje in veščine temeljijo na
– izkušnjah z ocenjevanjem in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov z 
najvišjo stopnjo tveganja in izvajanjem 
ustreznih laboratorijskih testov;
– poglobljenem poznavanju in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov z 
najvišjo stopnjo tveganja in ustreznih 
tehnologij;
– dokazanih laboratorijskih izkušnjah na 
enem od naslednjih področij: preskusni 
ali umerjevalni laboratorij, nadzorni 
organ ali nadzorna institucija, nacionalni 
referenčni laboratorij za pripomočke 
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razreda D, nadzor kakovosti in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov, 
razvoj referenčnih materialov za in vitro 
diagnostične medicinske pripomočke, 
umerjanje diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov; laboratoriji ali krvne banke, 
ki eksperimentalno ocenjujejo in 
uporabljajo in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke z najvišjo stopnjo 
tveganja ali jih, kjer je ustrezno, izdelujejo 
sami; 
– znanju in izkušnjah z izdelkom ali 
preskušanjem serij, preverjanjem 
kakovosti, snovanjem, proizvodnjo in 
uporabo in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov;
– poznavanju zdravstvenih tveganj, s 
katerimi se soočajo pacienti, njihovi 
partnerji in prejemniki 
krvi/organov/darovanih tkiv/pripravkov, 
povezanih z uporabo in zlasti z okvarami 
in vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov z najvišjo stopnjo tveganja; 
– poznavanju te uredbe in veljavnih 
zakonov, predpisov in smernic, 
poznavanju splošnih tehničnih 
specifikacij, veljavnih usklajenih 
standardov, zahtev za določene izdelke in 
ustreznih dokumentov o smernicah;
– sodelovanju v ustreznih zunanjih in 
notranjih shemah ocenjevanja kakovosti, 
ki jih organizirajo mednarodne ali 
nacionalne organizacije.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za referenčne laboratorije je treba jasno opisati.

Predlog spremembe 337
Peter Liese
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Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar priglašeni organi ali države 
članice zahtevajo znanstveno ali tehnično 
pomoč ali znanstveno mnenje referenčnega 
laboratorija EU, se od njih lahko zahteva, 
da na podlagi vnaprej določenih in 
preglednih pogojev plačajo takse za 
celotno ali delno kritje stroškov, nastalih v 
navedenem laboratoriju zaradi izvedbe 
zahtevane naloge.

5. Kadar priglašeni organi ali države 
članice zahtevajo znanstveno ali tehnično 
pomoč ali znanstveno mnenje referenčnega 
laboratorija EU, se od njih zahteva, da na 
podlagi vnaprej določenih in preglednih 
pogojev plačajo takse za celotno kritje 
stroškov, nastalih v navedenem laboratoriju 
zaradi izvedbe zahtevane naloge.

Or. en

Obrazložitev

Takse bi morale v celoti pokriti stroške, da se izognemo izkrivljanju konkurence med 
referenčnimi laboratoriji.

Predlog spremembe 338
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in države članice sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe za spodbujanje
vzpostavitve registrov za posebne vrste 
pripomočkov za zbiranje informacij o 
uporabi teh pripomočkov po dajanju na trg.
Taki registri prispevajo k neodvisni oceni 
dolgoročne varnosti in učinkovitosti 
pripomočkov.

Komisija in države članice sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe za zagotovitev
vzpostavitve registrov za in vitro 
diagnostične pripomočke za zbiranje 
informacij o uporabi teh pripomočkov po 
dajanju na trg. Registri za razreda C in D 
se vzpostavijo sistematično. Taki registri 
prispevajo k neodvisni oceni dolgoročne 
varnosti in učinkovitosti pripomočkov.

Or. en

Predlog spremembe 339
Dagmar Roth-Behrendt
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Predlog uredbe
Poglavje 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje IX Poglavje X
Zaupnost, varstvo podatkov, financiranje, 

kazni
Zaupnost, varstvo podatkov, financiranje, 
kazni

Or. en

Predlog spremembe 340
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba ne posega v možnost držav 
članic, da zaračunavajo takse za dejavnosti 
iz te uredbe, če se višina taks določi na 
pregleden način in na podlagi načela 
povračila stroškov. O tem obvestijo 
Komisijo in druge države članice vsaj tri 
mesece pred predvidenim sprejetjem 
strukture in višine taks.

Ta uredba ne posega v možnost držav 
članic, da zaračunavajo takse za dejavnosti 
iz te uredbe, če je višina taks primerljiva 
ter se določi na pregleden način in na 
podlagi načela povračila stroškov. O tem 
obvestijo Komisijo in druge države članice 
vsaj tri mesece pred predvidenim 
sprejetjem strukture in višine taks.

Or. en

Predlog spremembe 341
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo določbe o 
kaznih za kršitev določb te uredbe in 
sprejmejo vse ukrepe, potrebne za njihovo 
izvajanje. Predvidene kazni so učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne. Države članice 

Države članice sprejmejo določbe o kaznih 
za kršitev določb te uredbe in sprejmejo 
vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
njihovega izvajanja in zadostne 
odvračilnosti. Predvidene kazni so 
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obvestijo Komisijo o navedenih določbah 
najpozneje [3 mesece pred začetkom 
uporabe te uredbe], takoj pa jo obvestijo 
tudi o vseh nadaljnjih spremembah 
navedenih določb.

učinkovite, sorazmerne in odvračalne.
Države članice obvestijo Komisijo o 
navedenih določbah najpozneje [3 mesece 
pred začetkom uporabe te uredbe], takoj pa 
jo obvestijo tudi o vseh nadaljnjih 
spremembah navedenih določb.

Or. en

Predlog spremembe 342
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo določbe o 
kaznih za kršitev določb te uredbe in 
sprejmejo vse ukrepe, potrebne za njihovo 
izvajanje. Predvidene kazni so učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne. Države članice 
obvestijo Komisijo o navedenih določbah 
najpozneje [3 mesece pred začetkom 
uporabe te uredbe], takoj pa jo obvestijo 
tudi o vseh nadaljnjih spremembah 
navedenih določb.

Države članice sprejmejo določbe o kaznih 
za kršitev določb te uredbe in sprejmejo 
vse ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje.
Predvidene kazni so učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne. Odvračilnost 
kazni se določi glede na finančne koristi, 
pridobljene s kršitvijo. Države članice 
obvestijo Komisijo o navedenih določbah 
najpozneje [3 mesece pred začetkom 
uporabe te uredbe], takoj pa jo obvestijo 
tudi o vseh nadaljnjih spremembah 
navedenih določb.

Or. es

Obrazložitev

Da bi delovala kot sredstvo odvračanja goljufivega ravnanja in da se zagotovi njena 
učinkovitost, bi morala biti kazen znatno višja od finančne koristi, ki jo proizvajalec pridobi z 
zagrešeno kršitvijo ali goljufijo.

Predlog spremembe 343
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Poglavje 10 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje X Poglavje XI

Končne določbe Končne določbe

Or. en

Predlog spremembe 344
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporablja se od [pet let po datumu 
začetka veljavnosti].

2. Uporablja se od [tri leta po datumu 
začetka veljavnosti].

Or. en

Predlog spremembe 345
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 1 – del II – točka 6 – točka 6.1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) klinično učinkovitost, kot so 
diagnostična občutljivost, diagnostična 
specifičnost, pozitivna in negativna 
napovedna vrednost, verjetnostno razmerje, 
pričakovane vrednosti pri normalni ali 
prizadeti populaciji.

(b) klinično učinkovitost, vključno z merili 
klinične veljavnosti, kot so diagnostična 
občutljivost, diagnostična specifičnost, 
pozitivna in negativna napovedna vrednost, 
verjetnostno razmerje, pričakovane 
vrednosti pri normalni ali prizadeti 
populaciji, in po potrebi z merili klinične 
uporabnosti. V primeru pripomočkov za 
dopolnilno diagnostiko so potrebni dokazi 
o klinični uporabnosti pripomočka za 
predvideni namen (izbira pacientov s 
predhodno diagnosticiranim bolezenskim 
stanjem ali nagnjenostjo, za katere je 
ciljno zdravljenje primerno). Za 
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pripomočke za dopolnilno diagnostiko bi 
moral proizvajalec zagotoviti klinične 
dokaze o vplivu pozitivnega ali 
negativnega testa na (1) oskrbo pacienta; 
in (2) zdravstvene izide ob uporabi po 
navodilih pri navedenem terapevtskem 
posegu.

Or. en

Predlog spremembe 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del II – točka 7 – točka 7.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7.3. Pripomočki so načrtovani in izdelani 
tako, da se, v kolikor je to mogoče, 
zmanjšajo tveganja, ki jih predstavljajo 
snovi, ki se lahko izločajo ali uhajajo iz 
pripomočka. Posebna pozornost se nameni 
snovem, ki so rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje, v skladu z 
delom 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 
1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o 
spremembi in razveljavitvi 
direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter 
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, in 
snovem, ki so po svojih lastnostih 
endokrini motilci, za katere ni znanstvenih 
dokazov o verjetnih resnih posledicah za 
zdravje ljudi in ki so opredeljeni v skladu s 
postopkom iz člena 59 Uredbe (ES) št. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH).

7.3. Pripomočki so zasnovani in izdelani 
tako, da se, v kolikor je to mogoče, 
zmanjšajo tveganja, ki jih predstavljajo 
snovi, ki se lahko izločajo ali uhajajo iz 
pripomočka. Posebna pozornost se nameni 
snovem, ki so rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje, v skladu z 
delom 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 
1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o 
spremembi in razveljavitvi direktiv 
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi 
Uredbe (ES) št. 1907/2006, in snovem, ki 
so po svojih lastnostih endokrini motilci, za 
katere obstajajo znanstveni dokazi o 
verjetnih resnih posledicah za zdravje ljudi.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog omejuje posebno pozornost, ki bi jo bilo treba nameniti endokrinim motilcem na tiste, 
ki so določeni na podlagi uredbe REACH.  To je premalo. Upoštevati bi bilo treba na primer 
tudi prihodnja merila Komisije o endokrinih motilcih.

Predlog spremembe 347
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del II – točka 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16a. Pripomočki, namenjeni za 
samotestiranje, potrošnikom pomagajo 
pridobiti informacije o njihovem zdravju. 
Toda pomanjkanje ustreznega svetovanja 
v zvezi z uporabo pripomočkov za 
samotestiranje – kot so vzorčenje, branje 
in razlaga rezultatov – lahko vodi v 
travmatske dogodke in lahko škoduje 
uporabnikom.  Države članice bi morale 
zagotoviti ustrezno svetovanje, ki bi ga 
izvajale osebe, sprejete v zdravstveni 
poklic v skladu z veljavno nacionalno 
zakonodajo, pred uporabo takšnih 
pripomočkov za samotestiranje, ki se 
proizvajajo za testiranje na kronične in 
prenosljive bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Vzorčenje, branje in razlaga rezultatov so postopki, ki omogočajo napačno in pomanjkljivo 
ravnanje, kadar jih izvajajo nestrokovnjaki. Pripomočki za samotestiranje imajo smisel le, če 
so del usklajenega večdisciplinarnega nadzora nad zdravstvenim stanjem. Brez ustreznega 
svetovanja zdravnika lahko nekateri ljudje domnevajo, da so informacije, ki jih zagotovijo 
pripomočki za samotestiranje, natančne. Ustrezno svetovanje lahko tudi pomaga zmanjšati 
morebitna tveganja zlorab, na primer pritiska ali prisile, ki ju izvajata partner ali 
delodajalec.
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Predlog spremembe 348
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 1 – del III – točka 17 – točka 17.1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsakemu pripomočku so priložene 
informacije, potrebne za identifikacijo 
pripomočka in njegovega proizvajalca, ter 
informacije v zvezi z varnostjo in 
učinkovitostjo za strokovnega ali 
nestrokovnega uporabnika ali drugo osebo, 
kakor je ustrezno. Take informacije so 
lahko navedene na samem pripomočku, 
embalaži ali v navodilih za uporabo, ob 
upoštevanju naslednjega:

Vsakemu pripomočku so priložene 
informacije, potrebne za identifikacijo 
pripomočka in njegovega proizvajalca, ter 
informacije v zvezi z varnostjo in 
učinkovitostjo za strokovnega ali 
nestrokovnega uporabnika ali drugo osebo, 
kakor je ustrezno. Take informacije so 
lahko navedene na samem pripomočku, 
embalaži ali v navodilih za uporabo in 
morajo biti na voljo na spletni strani 
proizvajalca, ob upoštevanju naslednjega:

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev oznake ne zajema pripomočkov za testiranje, razvitih v laboratorijih. 
Prejemniki rezultatov, ki jih dajo takšni pripomočki, bi morali imeti dostop do enakih 
informacij, vsebovanih na oznaki, kot ga imajo uporabniki drugih in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov.

Predlog spremembe 349
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 1 – del III – točka 17 – točka 17.2 – odstavek 1 – točka xv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xv) treba je navesti, ali je pripomoček 
predviden za enkratno uporabo. Navedba 
proizvajalca o enkratni uporabi je enotna 
po vsej Uniji;

(xv) treba je navesti, ali je pripomoček 
predviden za enkratno uporabo.
Proizvajalec zagotovi dovolj dokazov, da 
varna obdelava pripomočka ni mogoča. 
Navedba proizvajalca o enkratni uporabi je 
enotna po vsej Uniji;

Or. en
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Predlog spremembe 350
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 1 – del III – točka 17 – točka 17.3 – točka 17.3.1 – točka ii – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– njegovo funkcijo (npr. presejanje, 
spremljanje, diagnoza ali pomoč pri 
diagnozi);

– njegovo funkcijo (npr. presejanje, 
spremljanje, diagnoza ali pomoč pri 
diagnozi, prognoza, dopolnilna 
diagnostika);

Or. en

Predlog spremembe 351
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 1 – del III – točka 17 – točka 17.3 – točka 17.3.1 – točka ii – alinea 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za pripomočke za dopolnilno 
diagnostiko ustrezno ciljno populacijo in 
navodila za uporabo za ustrezno terapijo 
(terapije).

Or. en

Predlog spremembe 352
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 1 – del III – točka 17 – točka 17.3 – točka 17.3.1 – točka xii – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– treba je navesti, ali je pripomoček 
predviden za enkratno uporabo. Navedba 
proizvajalca o enkratni uporabi je enotna 
po vsej Uniji;

– treba je navesti, ali je pripomoček 
predviden za enkratno uporabo.
Proizvajalec zagotovi dovolj dokazov, da 
varna obdelava pripomočka ni mogoča. 



PE510.755v01-00 82/105 AM\936067SL.doc

SL

Navedba proizvajalca o enkratni uporabi je 
enotna po vsej Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 353
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 1 – del III – točka 17 – točka 17.3 – točka 17.3.1 – točka xii – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– če se pripomoček lahko ponovno 
uporabi, informacije o ustreznih postopkih 
za omogočanje ponovne uporabe, vključno 
s čiščenjem, razkuževanjem, 
dekontaminacijo, pakiranjem in po potrebi 
potrjeno metodo ponovne sterilizacije.
Zagotovijo se informacije o tem, kdaj se 
pripomoček ne sme več ponovno uporabiti, 
npr. znaki razgradnje materiala ali največje 
število dovoljenih ponovnih uporab;

– če se pripomoček lahko ponovno 
uporabi, informacije o ustreznih postopkih 
za omogočanje ponovne uporabe, vključno 
s čiščenjem, razkuževanjem, 
dekontaminacijo, pakiranjem, največjim 
številom dovoljenih ponovnih uporab in 
po potrebi potrjeno metodo ponovne 
sterilizacije. Zagotovijo se informacije o 
tem, kdaj se pripomoček ne sme več 
ponovno uporabiti, npr. znaki razgradnje 
materiala;

Or. en

Predlog spremembe 354
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) njegovo funkcijo (npr. presejanje, 
spremljanje, diagnoza ali pomoč pri 
diagnozi);

(ii) njegovo funkcijo (npr. presejanje, 
spremljanje, diagnoza ali pomoč pri 
diagnozi, prognoza, dopolnilna diagnoza);

Or. en
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Predlog spremembe 355
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka c – točka viii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(viii a) za pripomočke za dopolnilno 
diagnostiko ustrezno ciljno populacijo in 
navodila za uporabo za ustrezno terapijo 
(terapije).

Or. en

Predlog spremembe 356
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 6 – odstavek 2 – točka 6.1 – točka 6.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo o kliničnih dokazih iz oddelka 3 
Priloge XII se vključi v tehnično 
dokumentacijo in/ali se v njej navede 
sklicevanje nanj.

Poročilo o kliničnih dokazih iz oddelka 3 
Priloge XII se vključi v tehnično 
dokumentacijo in se v njej navede 
sklicevanje nanj.

Or. en

Obrazložitev

Poročilo o študiji kliničnih dokazov bi moralo biti v celoti vključeno v tehnično dokumentacijo

Predlog spremembe 357
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 7 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Dostop javnosti do tehnične 
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dokumentacije
Tehnična dokumentacija in klinični 
dokazi, ki jih proizvajalci predložijo 
priglašenim organom, morajo biti 
dostopni javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Popolno razkritje tehnične dokumentacije in kliničnih dokazov je nujno za zagotavljanje, da 
so izdelki varni in da dobro delujejo.

Predlog spremembe 358
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga 3 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Sklicevanja na ustrezne uporabljene 
harmonizirane standarde ali skupne 
tehnične specifikacije, v skladu s katerimi 
je izdana izjava o skladnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na usklajene standarde in uporabljene dele standardov je vključeno v tehnično 
dokumentacijo in ga javni organi lahko preučijo z vsemi dokazili.  Trajna potreba po 
spremembah s posodabljanjem standardov v izjavi o skladnosti bi bila preveliko breme, ne da 
bi to ustvarilo kakšno dodatno vrednost v smislu varnosti pacientov ali varnosti pripomočkov 
na splošno. To predstavlja veliko breme za proizvajalce, zato bi bilo to treba črtati, da se 
izognemo preobremenjevanju birokracije.

Predlog spremembe 359
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 5 – oddelek 1 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18a. Celotna tehnična dokumentacija in 
poročilo o klinični učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 360
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizacijska struktura in funkcije, 
pristojnosti in pooblastila njegovega 
najvišjega vodstva in drugega osebja, ki 
lahko vpliva na učinkovitost in rezultate 
ugotavljanja skladnosti, so jasno 
dokumentirane.

Organizacijska struktura in funkcije, 
pristojnosti in pooblastila njegovega 
najvišjega vodstva in drugega osebja, ki 
lahko vpliva na učinkovitost in rezultate 
ugotavljanja skladnosti, so jasno 
dokumentirane. Te informacije so javno 
dostopne.

Or. en

Predlog spremembe 361
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.3 a. Priglašeni organ zagotovi 
nacionalnemu organu dokaze, da v skladu 
s točko 1.2.3 ne obstaja navzkrižje 
interesov. Nacionalni organ dvakrat letno 
popolnoma pregledno poroča Komisiji.

Or. en
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Predlog spremembe 362
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.6. Priglašeni organ zagotavlja in 
dokumentira, da dejavnosti njegovih 
pomožnih organov ali podizvajalcev ali 
katerega koli povezanega organa ne 
vplivajo na njegovo neodvisnost, 
nepristranskost ali objektivnost njegovih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

1.2.6. Priglašeni organ zagotavlja in 
dokumentira, da dejavnosti njegovih 
pomožnih organov ali podizvajalcev ali 
katerega koli povezanega organa ne 
vplivajo na njegovo neodvisnost, 
nepristranskost ali objektivnost njegovih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

Priglašeni organ zagotovi nacionalnemu 
organu dokaze o skladnosti s to točko.

Or. en

Predlog spremembe 363
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebje priglašenega organa je zavezano k 
poklicni molčečnosti glede vseh
informacij, dobljenih pri opravljanju nalog 
v skladu s to uredbo, razen v zvezi z 
nacionalnimi organi, pristojnimi za 
priglašene organe, pristojnimi organi ali 
Komisijo. Pravice iz lastništva so zaščitene.
V ta namen ima priglašeni organ 
vzpostavljene dokumentirane postopke.

Osebje priglašenega organa je zavezano k 
poklicni molčečnosti glede informacij,
pridobljenih pri opravljanju nalog v skladu 
s to uredbo, le v upravičenih primerih in
razen do nacionalnih organov, pristojnih 
za priglašene organe, pristojnih organov 
ali Komisije. Pravice iz lastništva so 
zaščitene. V ta namen ima priglašeni organ 
vzpostavljene dokumentirane postopke.

Če informacije in podatke zahteva javnost 
ali zdravstveni delavci, priglašeni organ 
javno objavi razloge, zakaj teh informacij 
ni mogoče razkriti.

Or. en
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Predlog spremembe 364
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.6.1. Priglašeni organ sodeluje pri 
ustreznih dejavnostih standardizacije in 
dejavnostih koordinacijske skupine 
priglašenega organa, ali zagotovi, da je 
njegovo osebje za ugotavljanje skladnosti o 
tem obveščeno, ter prav tako zagotovi, da 
je njegovo osebje za ugotavljanje 
skladnosti in odločanje obveščeno o vseh 
zadevnih zakonodajnih dokumentih, 
smernicah in dokumentih o dobri praksi, ki 
so bili sprejeti v okviru te uredbe.

1.6.1. Priglašeni organ sodeluje pri 
ustreznih dejavnostih standardizacije in 
dejavnostih koordinacijske skupine 
priglašenega organa, ali zagotovi, da je 
njegovo osebje za ugotavljanje skladnosti o 
tem obveščeno, ter prav tako zagotovi, da 
je njegovo osebje za ugotavljanje 
skladnosti in odločanje obveščeno o vseh 
zadevnih zakonodajnih dokumentih, 
smernicah in dokumentih o dobri praksi, ki 
so bili sprejeti v okviru te uredbe.
Priglašeni organ vodi evidenco o ukrepih, 
ki jih sprejme za obveščanje svojega 
osebja.

Or. en

Predlog spremembe 365
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri tem se predpostavlja, da je v njegovi 
organizaciji na voljo zadostno število 
znanstvenega osebja, ki ima dovolj
izkušenj in znanja, da oceni medicinsko 
funkcionalnost in učinkovitost 
pripomočkov, za katere je bilo priglašeno, 
ob upoštevanju zahtev iz te uredbe in zlasti 
tistih iz Priloge I.

Pri tem se predpostavlja, da je v njegovi 
organizaciji stalno na voljo zadostno 
število znanstvenega osebja, ki ima dovolj 
izkušenj in znanja, da oceni medicinsko 
funkcionalnost in učinkovitost 
pripomočkov, za katere je bil priglašen, ob 
upoštevanju zahtev iz te uredbe in zlasti 
tistih iz Priloge I.

Or. en
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Predlog spremembe 366
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1.2. Priglašeni organ ima vedno in za 
vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter 
za vsako vrsto ali kategorijo izdelkov, za
katere je priglašen, v svoji organizaciji 
zaposleno potrebno upravno, tehnično in 
znanstveno osebje s tehničnim znanjem ter 
zadostnimi in ustreznimi izkušnjami v 
zvezi z in vitro diagnostičnimi 
medicinskimi pripomočki ter ustrezno 
tehnologijo za izvajanje nalog ugotavljanja 
skladnosti, vključno z ugotavljanjem 
skladnosti kliničnih podatkov.

3.1.2. Priglašeni organ ima vedno in za 
vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter 
za vsako vrsto ali kategorijo izdelkov, za
katero je priglašen, v svoji organizaciji 
zaposleno potrebno upravno, tehnično in 
znanstveno osebje s farmakološkim, 
medicinskim in tehničnim znanjem ter 
zadostnimi in ustreznimi izkušnjami v 
zvezi z in vitro diagnostičnimi 
medicinskimi pripomočki ter ustrezno 
tehnologijo za izvajanje nalog ugotavljanja 
skladnosti, vključno z ugotavljanjem 
skladnosti kliničnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 367
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1.3 a. Priglašeni organ zagotovi 
Komisiji in na zahtevo tudi drugim 
strankam seznam svojega osebja in 
njihovih znanj. Ta seznam se redno 
posodablja.

Or. en

Predlog spremembe 368
Dagmar Roth-Behrendt
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Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – alinea 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– najmanj tri leta ustreznih izkušenj na 
področju ugotavljanja skladnosti v 
priglašenem organu.

Or. en

Predlog spremembe 369
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.4. Priglašeni organi imajo na voljo 
osebje s kliničnim strokovnim znanjem. To 
osebje je redno vključeno v postopek 
odločanja priglašenega organa, da se:

3.2.4. Klinični strokovnjaki: priglašeni 
organi imajo stalno na voljo osebje s 
strokovnim znanjem iz načrtovanja 
kliničnih raziskav, medicinske statistike, 
klinične obravnave pacientov, dobre 
klinične prakse na področju študij 
klinične učinkovitosti in farmakologije.
To osebje je redno vključeno v postopek 
odločanja priglašenega organa, da se:

Or. en

Predlog spremembe 370
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ugotovi, kdaj je potrebno strokovno 
mnenje za preučitev klinične ocene, ki jo 
izvede proizvajalec, in opredelijo ustrezno 
usposobljeni strokovnjaki;

– ugotovi, kdaj je potrebno strokovno 
mnenje za preučitev načrtov za študije
klinične učinkovitosti in klinične ocene, ki 
jo izvede proizvajalec, in opredelijo 
ustrezno usposobljeni strokovnjaki;
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Predlog spremembe 371
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– lahko s proizvajalcem in zunanjimi 
kliničnimi strokovnjaki razpravlja o
kliničnih podatkih iz klinične ocene 
proizvajalca in ustrezno usmerja zunanje 
klinične strokovnjake pri preučevanju 
klinične ocene;

– lahko s proizvajalcem in zunanjimi 
kliničnimi strokovnjaki razpravlja o smislu 
zasnove načrtovane študije, načrtih za 
študijo klinične učinkovitosti in izboru 
ukrepov za obvladovanje ter ustrezno
usmerjajo zunanji klinični strokovnjaki pri 
preučevanju klinične ocene;

Or. en

Predlog spremembe 372
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– lahko znanstveno izpodbijajo 
predstavljeni klinični podatki in rezultati 
preučitve klinične ocene proizvajalca s 
strani zunanjih kliničnih strokovnjakov;

– lahko znanstveno izpodbijajo načrti za 
študijo klinične učinkovitosti,
predstavljeni klinični podatki in rezultati 
preučitve klinične ocene proizvajalca s 
strani zunanjih kliničnih strokovnjakov;

Or. en

Predlog spremembe 373
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 – alinea 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zagotovi razumevanje aktivnih snovi.

Or. en

Predlog spremembe 374
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.5. Osebje, pristojno za izvajanje 
pregledov v zvezi z izdelki (npr. pregled 
projektnega dosjeja, pregled tehnične 
dokumentacije ali pregled tipa, vključno z 
vidiki, kot so klinično ocenjevanje, 
sterilizacija, potrjevanje programske 
opreme), ima naslednje dokazane 
kvalifikacije:

3.2.5. Ocenjevalci izdelkov: osebje, 
pristojno za izvajanje pregledov v zvezi z 
izdelki (npr. pregled projektnega dosjeja, 
pregled tehnične dokumentacije ali pregled 
tipa, vključno z vidiki, kot so klinično 
ocenjevanje, sterilizacija, potrjevanje 
programske opreme), ima naslednje 
dokazane kvalifikacije:

Or. en

Predlog spremembe 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.5. Osebje, pristojno za izvajanje 
pregledov v zvezi z izdelki (npr. pregled 
projektnega dosjeja, pregled tehnične 
dokumentacije ali pregled tipa, vključno z 
vidiki, kot so klinično ocenjevanje, 
sterilizacija, potrjevanje programske 
opreme), ima naslednje dokazane
kvalifikacije:

3.2.5. Osebje, pristojno za izvajanje 
pregledov v zvezi z izdelki (npr. pregled 
projektnega dosjeja, pregled tehnične 
dokumentacije ali pregled tipa, vključno z 
vidiki, kot so klinično ocenjevanje, 
sterilizacija, potrjevanje programske 
opreme), ima ustrezne kvalifikacije, ki jih 
je potrdil pristojni organ države članice. 
Ustrezne kvalifikacije so na primer:
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Predlog spremembe 376
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.6. Osebje, pristojno za izvajanje revizij 
proizvajalčevega sistema za upravljanje 
kakovosti, ima naslednje dokazane 
kvalifikacije:

3.2.6. Revizorji: osebje, pristojno za 
izvajanje revizij proizvajalčevega sistema 
za upravljanje kakovosti, ima naslednje 
dokazane kvalifikacije:

Or. en

Predlog spremembe 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.6. Osebje, pristojno za izvajanje revizij 
proizvajalčevega sistema za upravljanje 
kakovosti, ima naslednje dokazane
kvalifikacije:

3.2.6. Osebje, pristojno za izvajanje revizij 
proizvajalčevega sistema za upravljanje 
kakovosti, ima ustrezne kvalifikacije, ki jih 
potrdi pristojni organ države članice. 
Ustrezne kvalifikacije so na primer:

Or. lt

Predlog spremembe 378
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.3.1. Priglašeni organ ima vzpostavljen 
postopek za popolno dokumentiranje 

3.3.1. Priglašeni organ ima vzpostavljen 
postopek za popolno dokumentiranje 
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kvalifikacij vsakega člana osebja, ki je 
vključen v dejavnosti ugotavljanja 
skladnosti in izpolnjevanje meril glede 
kvalifikacij iz oddelka 3.2. Kadar v 
izjemnih okoliščinah izpolnjevanja meril 
glede kvalifikacij iz oddelka 3.2 ni možno 
v celoti dokazati, priglašeni organ 
ustrezno utemelji pooblastitev tega osebja 
za izvajanje posebnih dejavnosti
ugotavljanja skladnosti.

kvalifikacij vsakega člana osebja, ki je 
vključen v dejavnosti ugotavljanja 
skladnosti in izpolnjevanje meril glede 
kvalifikacij iz oddelka 3.2.

Or. en

Predlog spremembe 379
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.4 – točka 3.4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4.(-1). Priglašeni organ ima stalno 
„notranje“ usposobljeno osebje ter 
strokovno znanje in izkušnje, ne samo na 
tehničnih področjih, povezanih z 
ocenjevanjem učinkovitosti pripomočkov, 
temveč tudi na medicinskem področju. 
Organ ima zmožnosti za „notranje“ 
ocenjevanje kakovosti podizvajalcev. Na 
podlagi odstopanja veljajo naslednji 
odstavki.

3.4.1. Brez poseganja v omejitve, ki 
izhajajo iz oddelka 3.2., lahko priglašeni 
organi za izvajanje jasno opredeljenih 
delov dejavnosti ugotavljanja skladnosti 
sklenejo pogodbe s podizvajalci. Sklepanje 
pogodb s podizvajalci za revizijo sistemov 
upravljanja kakovosti ali preglede v zvezi z 
izdelki kot celote ni dovoljeno.

3.4.1. Brez poseganja v omejitve, ki 
izhajajo iz oddelka 3.2., lahko priglašeni 
organi za izvajanje jasno opredeljenih 
delov dejavnosti ugotavljanja skladnosti 
sklenejo pogodbe s podizvajalci, ki so 
javni subjekti. Kadar so klinične izkušnje 
omejene, se pogodbe za oceno inovativnih 
medicinskih pripomočkov ali tehnologij 
lahko sklenejo tudi z zunanjimi 
strokovnjaki. Sklepanje pogodb s 
podizvajalci za revizijo sistemov 
upravljanja kakovosti ali preglede v zvezi z 
izdelki kot celote ni dovoljeno.
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Predlog spremembe 380
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.4 – točka 3.4.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4.2. Kadar priglašeni organ za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti sklene 
podizvajalsko pogodbo z organizacijo ali 
posameznikom, ima vzpostavljeno politiko, 
ki določa pogoje, pod katerimi lahko 
poteka oddajanje del podizvajalcem. Vsako 
podizvajanje ali posvetovanje z zunanjimi 
strokovnjaki je ustrezno dokumentirano in
je predmet pisnega sporazuma, ki med 
drugim zajema zaupnost in nasprotje 
interesov.

3.4.2. Kadar priglašeni organ za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti sklene 
podizvajalsko pogodbo z organizacijo ali 
posameznikom, ima vzpostavljeno politiko, 
ki določa pogoje, pod katerimi lahko 
poteka oddajanje del podizvajalcem. Vsako 
podizvajanje ali posvetovanje z zunanjimi 
strokovnjaki je ustrezno dokumentirano, 
javno dostopno in predmet pisnega 
sporazuma, ki med drugim zajema 
zaupnost in nasprotje interesov.

Or. en

Predlog spremembe 381
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.4 – točka 3.4.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4.4 a. Nacionalni organ se obvesti o 
politiki in postopkih iz točk 3.4.2 in 3.4.4 
še pred sklenitvijo kakršne koli pogodbe s 
podizvajalci.

Or. en

Predlog spremembe 382
Dagmar Roth-Behrendt
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Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.5 – točka 3.5.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.5.2. Pregleda kompetence svojega osebja 
in opredeli potrebe po usposabljanju, da se 
ohrani zahtevana raven kvalifikacij in 
znanja.

3.5.2. Pregleda kompetence svojega osebja 
in opredeli potrebe po usposabljanju ter 
zagotovi ustrezno sprejetje potrebnih 
ukrepov, da se ohrani zahtevana raven 
kvalifikacij in znanja.

Or. en

Predlog spremembe 383
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 4 – točka 4.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.3. Priglašeni organ vzpostavi 
dokumentirane postopke, ki zajemajo vsaj:

4.3. Priglašeni organ vzpostavi 
dokumentirane postopke, ki so javno 
objavljeni in zajemajo vsaj:

Or. en

Predlog spremembe 384
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga 6 – točka 4 – točka 4.3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– obravnavo vloge, vključno s 
preverjanjem popolnosti dokumentacije, 
kvalifikacijo izdelka kot in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
in njegovo razvrstitvijo;

– obravnavo vloge, vključno s 
preverjanjem popolnosti dokumentacije, 
kvalifikacijo izdelka kot in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
in njegovo razvrstitvijo ter minimalnim 
časom za revizijske ocene;

Or. en
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Predlog spremembe 385
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 7 – del 1 – točka 1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1. Pravila za razvrščanje se uporabljajo 
glede na predviden namen pripomočkov.

1.1. Pravila za razvrščanje se uporabljajo 
glede na predviden namen, novost in 
kompleksnost pripomočkov ter z njimi 
povezana tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 386
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 7 – del 2 – točka 2.3 – odstavek 1 – točka f – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pripomočki, ki so predvideni za 
dopolnilno diagnostiko, ali

(i) pripomočki, ki so predvideni za 
dopolnilno diagnostiko, se razvrstijo v 
razred C, razen kadar so namenjeni za 
prepoznavanje pacientov, pri katerih 
obstaja tveganje za življenjsko nevaren 
neželeni dogodek, ali kadar lahko 
odločitev o izbiri vodi v odtegnitev 
zdravljenja, ki bi jim lahko rešilo življenje, 
ter se v teh primerih razvrstijo v razred D

Or. en

Predlog spremembe 387
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 7 – del 2 – točka 2.3 – odstavek 1 – točka f – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) pripomočki, ki so predvideni za oceno 
stadija bolezni, ali

(ii) pripomočki, ki so predvideni za oceno 
stadija bolezni ali prognozo, ali

Or. en

Obrazložitev

V sektorju molekularne diagnostike je vse bolj običajna uporaba testov za prognozo bolezni, 
kot sta na primer testa Mammaprint podjetja Agendia in Oncotype Dx podjetja Genomic 
Health, ki se uporabljata za napovedovanje verjetnosti za ponoven pojav raka dojk po 
operaciji. Ker je prognoza oblika izbire bolnikov, smo prepričani, da bi takšni pripomočki 
morali biti izrecno vključeni v člen 3.

Predlog spremembe 388
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 7 – del 2 – točka 2.3 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j a) In vitro diagnostični medicinski 
pripomočki za odkrivanje in 
prepoznavanje protiteles proti eritrocitom, 
trombocitom ali levkocitom. 

Or. en

Predlog spremembe 389
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 7 – del 2 – točka 2.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pripomočki, ki niso zajeti v zgoraj 
navedena pravila za razvrščanje, se 
razvrstijo v razred B.

Pripomočki, ki niso zajeti v zgoraj 
navedena pravila za razvrščanje, se 
razvrstijo v razred B. Vendar pa se novi 
pripomočki razreda B razvrstijo v razred 
C.
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Or. en

Predlog spremembe 390
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga 8 – oddelek 2 – točka 5 – točka 5.7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.7. Proizvajalec za preverjanje skladnosti 
izdelanih pripomočkov razreda D testira 
proizvedene pripomočke ali vsako serijo 
pripomočkov. Po opravljenih kontrolah in 
testih priglašenemu organu nemudoma 
pošlje relevantna poročila o teh testih.
Poleg tega da proizvajalec vzorce izdelanih 
pripomočkov ali serij pripomočkov na 
voljo priglašenemu organu v skladu s 
predhodno dogovorjenimi pogoji in 
podrobnimi pravili, vključno s pogojem, da 
priglašeni organ ali proizvajalec v rednih 
časovnih presledkih pošilja vzorce 
izdelanih pripomočkov ali serij 
pripomočkov referenčnemu laboratoriju,
imenovanemu v skladu s členom 78, ki 
opravi ustrezne teste. Referenčni 
laboratorij svoje ugotovitve sporoči 
priglašenemu organu.

5.7. Proizvajalec za preverjanje skladnosti 
izdelanih pripomočkov razreda D testira 
proizvedene pripomočke ali vsako serijo 
pripomočkov. Po opravljenih kontrolah in 
testih priglašenemu organu nemudoma 
pošlje relevantna poročila o teh testih.
Poleg tega da proizvajalec vzorce izdelanih 
pripomočkov ali serij pripomočkov na 
voljo priglašenemu organu v skladu s 
predhodno dogovorjenimi pogoji in 
podrobnimi pravili, vključno s pogojem, da 
priglašeni organ ali proizvajalec pošilja 
vzorce izdelanih pripomočkov ali serij 
pripomočkov referenčnemu laboratoriju,
kadar je ta imenovan v skladu s členom 78, 
ki opravi ustrezne teste. Referenčni 
laboratorij svoje ugotovitve sporoči 
priglašenemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Tega ni treba izvajati v rednih časovnih presledkih, temveč v vsakem posameznem primeru.

Predlog spremembe 391
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Priloga 8 – oddelek 2 – točka 6 – točka 6.2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za pripomočke za dopolnilno (c) priglašeni organ pred izdajo certifikata 
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diagnostiko, predvidene za oceno 
primernosti pacienta za zdravljenje z 
določenim zdravilom, se priglašeni organ 
pred izdajo certifikata o EU-pregledu 
načrta ter na podlagi osnutka povzetka
varnosti in učinkovitosti in osnutka 
navodil za uporabo posvetuje z enim od 
pristojnih organov, ki jih določijo države 
članice v skladu z Direktivo 2001/83/ES (v 
nadaljnjem besedilu: pristojni organ za 
zdravila), ali Evropsko agencijo za 
zdravila (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija), ki je bila ustanovljena z 
Uredbo (ES) št. 726/2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila v zvezi z 
ustreznostjo pripomočka glede na zadevno 
zdravilo. Kadar zdravilo spada izključno v 
področje uporabe Priloge k Uredbi (ES) 
št. 726/2004, se priglašeni organ posvetuje 
z Agencijo.

o EU-pregledu zasnove zahteva od 
referenčnega laboratorija, kadar je ta 
imenovan v skladu s členom 78, da 
preveri skladnost pripomočka s skupnimi 
tehničnimi specifikacijami, kadar so na 
voljo, ali z drugimi rešitvami, ki jih izbere 
proizvajalec, da zagotovi vsaj 
enakovredno raven varnosti in 
učinkovitosti. Referenčni laboratorij 
zagotovi znanstveno mnenje v 30 dneh. 
Znanstveno mnenje referenčnega 
laboratorija in morebitne spremembe tega 
mnenja se vključijo v dokumentacijo 
priglašenega organa v zvezi s 
pripomočkom. Priglašeni organ pri 
sprejemanju odločitev ustrezno upošteva 
stališča, izražena v znanstvenem mnenju.
Priglašeni organ certifikata ne izda, če 
znanstveno mnenje ni pozitivno.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 392
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Priloga 8 – oddelek 2 – točka 6 – točka 6.2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spremembe odobrene zasnove nadalje 
odobri priglašeni organ, ki je izdal 
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certifikat o EU-pregledu zasnove, kadar 
koli bi spremembe lahko vplivale na 
skladnost s splošnimi zahtevami glede 
varnosti in učinkovitosti iz te uredbe ali 
pogoji, določenimi za uporabo 
pripomočka. Vložnik priglašeni organ, ki 
je izdal certifikat o EU-pregledu načrta, 
obvesti o morebitnih načrtovanih 
spremembah odobrenega načrta. 
Priglašeni organ pregleda načrtovane 
spremembe, proizvajalca obvesti o svoji 
odločitvi in mu predloži dodatek k 
poročilu o EU-pregledu zasnove. Kadar bi 
te spremembe lahko vplivale na skladnost 
s skupnimi tehničnimi specifikacijami ali 
drugimi rešitvami, ki jih izbere 
proizvajalec in ki so bile odobrene s 
certifikatom o EU-pregledu zasnove, se 
priglašeni organ posvetuje z referenčnim 
laboratorijem, ki je bil vključen v začetno 
posvetovanje, da se potrdi ohranjanje 
skladnosti s skupnimi tehničnimi 
specifikacijami ali drugimi rešitvami, ki 
jih izbere proizvajalec za zagotovitev vsaj 
enakovredne ravni varnosti in 
učinkovitosti. Referenčni laboratorij 
zagotovi znanstveno mnenje v 30 dneh. 
Odobritev katere koli spremembe 
odobrene zasnove je v obliki dodatka k 
certifikatu o EU-pregledu zasnove.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 393
Peter Liese
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Predlog uredbe
Priloga 8 – oddelek 2 – točka 6 – točka 6.2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Priglašeni organ pri sprejemanju 
odločitve ustrezno upošteva morebitno 
mnenje zadevnega pristojnega organa za 
zdravila ali Agencije. Končno odločitev
predloži zadevnemu pristojnemu organu za 
zdravila ali Agenciji. Certifikat o pregledu 
načrta se izda v skladu s točko (d) oddelka 
6.1.;

(e) Priglašeni organ pri sprejemanju 
odločitve ustrezno upošteva morebitno 
mnenje zadevnega pristojnega organa za 
zdravila ali Agencije o znanstveni 
ustreznosti pripomočka za dopolnilno 
diagnostiko. Če priglašeni organ odstopi 
od tega stališča, svojo odločitev upraviči
zadevnemu pristojnemu organu za zdravila 
ali Agenciji. Če dogovor ni dosežen, 
priglašeni organ o tem obvesti 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke. Certifikat o pregledu zasnove
se izda v skladu s točko (d) oddelka 6.1.;

Or. en

Obrazložitev

Predlog trdi, da priglašeni organ „ustrezno upošteva“ mnenje Agencije. To omogoča različne 
razlage in čeprav priglašeni organ ni dolžan sprejeti mnenja Agencije, se zdi precej malo 
verjetno, da ga ne bi upošteval.  Zato je treba opredeliti, kaj se zgodi, če so ocene Agencije in 
priglašenega organa neskladne.

Predlog spremembe 394
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Priloga 9 – točka 3 – odstavek 1 – točka 3.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.5. v primeru pripomočkov razreda D 
zahteva od referenčnega laboratorija,
imenovanega v skladu s členom 78, da 
preveri skladnost pripomočka s skupnimi 
tehničnimi specifikacijami ali drugimi 
rešitvami, ki jih izbere proizvajalec za 
zagotovitev vsaj enakovredne ravni 
varnosti in učinkovitosti. Referenčni 
laboratorij zagotovi znanstveno mnenje v 
30 dneh. Znanstveno mnenje referenčnega 

3.5. v primeru pripomočkov razreda D ali 
pripomočkov za dopolnilno diagnostiko
zahteva od referenčnega laboratorija, kadar 
je ta imenovan v skladu s členom 78, da 
preveri skladnost pripomočka s skupnimi 
tehničnimi specifikacijami ali drugimi 
rešitvami, ki jih izbere proizvajalec za 
zagotovitev vsaj enakovredne ravni 
varnosti in učinkovitosti. Referenčni 
laboratorij zagotovi znanstveno mnenje v 
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laboratorija in morebitne spremembe tega 
mnenja se vključijo v dokumentacijo 
priglašenega organa v zvezi s 
pripomočkom. Priglašeni organ pri 
sprejemanju odločitev ustrezno upošteva 
stališča, izražena v znanstvenem mnenju.
Priglašeni organ certifikata ne izda, če 
znanstveno mnenje ni pozitivno;

30 dneh. Znanstveno mnenje referenčnega 
laboratorija in morebitne spremembe tega 
mnenja se vključijo v dokumentacijo 
priglašenega organa v zvezi s 
pripomočkom. Priglašeni organ pri 
sprejemanju odločitev ustrezno upošteva 
stališča, izražena v znanstvenem mnenju.
Priglašeni organ certifikata ne izda, če 
znanstveno mnenje ni pozitivno;

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 395
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Priloga 9 – točka 3 – odstavek 1 – točka 3.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.6. za pripomočke za dopolnilno 
diagnostiko, predvidene za oceno 
primernosti pacienta za zdravljenje z 
določenim zdravilom, na podlagi osnutka 
povzetka varnosti in učinkovitosti in 
osnutka navodil za uporabo, enega od 
pristojnih organov, ki jih imenujejo 
države članice v skladu z Direktivo 
2001/83/ES (v nadaljnjem besedilu: 
pristojni organ za zdravila), ali Evropsko 
agencijo za zdravila (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija) zaprosi za mnenje o 
ustreznosti pripomočka glede na zadevno 
zdravilo. Kadar zdravilo spada izključno v 
področje uporabe Priloge k Uredbi (ES) 
št. 726/2004, se priglašeni organ posvetuje 

črtano
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z Agencijo. Organ za zdravila ali 
Evropska agencija za zdravila zagotovi 
svoje mnenje, če obstaja, v 60 dneh po 
prejemu veljavne dokumentacije. To 60-
dnevno obdobje se lahko podaljša samo 
enkrat za nadaljnjih 60 dni iz znanstveno 
utemeljenih razlogov. Znanstveno mnenje 
pristojnega organa za zdravila ali 
Agencije in vse morebitne posodobitve se 
vključijo v dokumentacijo priglašenega 
organa v zvezi s pripomočkom. Priglašeni 
organ pri sprejemanju odločitve ustrezno 
upošteva morebitno mnenje zadevnega 
pristojnega organa za zdravila ali 
Agencije. Končno odločitev predloži 
zadevnemu pristojnemu organu za 
zdravila ali Agenciji.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 396
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Priloga 9 – točka 5 – točka 5.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.4. Kadar spremembe vplivajo na 
pripomočke za dopolnilno diagnostiko, 
odobrene s certifikatom o EU-pregledu 
tipa glede ustreznosti v zvezi z zdravilom, 
se priglašeni organ posvetuje s pristojnim 
organom za zdravila, ki je bil vključen v 
začetno posvetovanje, ali Agencijo. 
Pristojni organ za zdravila ali Agencija 

črtano
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svoje mnenje, če obstaja, zagotovi v 
30 dneh po prejemu veljavne 
dokumentacije v zvezi s spremembami. 
Odobritev morebitne spremembe 
odobrenega tipa je v obliki dodatka k 
prvotnemu certifikatu o EU-pregledu tipa.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 397
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga 10 – točka 5 – točka 5.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.1. V primeru pripomočkov razreda D 
proizvajalec testira izdelane pripomočke ali 
vsako serijo pripomočkov. Po opravljenih 
kontrolah in testih priglašenemu organu 
nemudoma pošlje relevantna poročila o teh 
testih. Poleg tega da proizvajalec vzorce 
izdelanih pripomočkov ali serij 
pripomočkov na voljo priglašenemu 
organu v skladu s predhodno 
dogovorjenimi pogoji in podrobnimi 
pravili, vključno s pogojem, da priglašeni 
organ ali proizvajalec v rednih časovnih 
presledkih pošilja vzorce izdelanih 
pripomočkov ali serij pripomočkov 
referenčnemu laboratoriju, imenovanemu v 
skladu s členom 78, ki opravi ustrezne 
teste. Referenčni laboratorij svoje 
ugotovitve sporoči priglašenemu organu.

5.1. V primeru pripomočkov razreda D 
proizvajalec testira izdelane pripomočke ali 
vsako serijo pripomočkov. Po opravljenih 
kontrolah in testih priglašenemu organu 
nemudoma pošlje relevantna poročila o teh 
testih. Poleg tega da proizvajalec vzorce 
izdelanih pripomočkov ali serij 
pripomočkov na voljo priglašenemu 
organu v skladu s predhodno 
dogovorjenimi pogoji in podrobnimi 
pravili, vključno s pogojem, da priglašeni 
organ ali proizvajalec pošilja vzorce 
izdelanih pripomočkov ali serij 
pripomočkov referenčnemu laboratoriju, 
imenovanemu v skladu s členom 78, ki
opravi ustrezne laboratorijske teste.
Referenčni laboratorij svoje ugotovitve 
sporoči priglašenemu organu.
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Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da to mora biti laboratorijsko testiranje, ne pa zgolj „papirnato testiranje“

Predlog spremembe 398
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 12 – oddelek 1 – točka 1 – točka 1.2.2 – točka 1.2.2.6 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za pripomočke razreda C v skladu s 
pravili iz Priloge VII poročilo o študiji 
klinične učinkovitosti vključuje metode za 
analizo podatkov, sklep študije in ustrezne 
podrobnosti protokola študije;

– za pripomočke razreda C in razreda D v 
skladu s pravili iz Priloge VII poročilo o 
študiji klinične učinkovitosti vključuje 
metode za analizo podatkov, sklep študije,
ustrezne podrobnosti protokola študije in 
posamezne podatkovne točke;

Or. en

Predlog spremembe 399
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga 12 – oddelek 1 – točka 1 – točka 1.2.2 – točka 1.2.2.6 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za pripomočke razreda D v skladu s 
pravili iz Priloge VII poročilo o študiji 
klinične učinkovitosti vključuje metode za 
analizo podatkov, sklep študije, ustrezne 
podrobnosti protokola študije in 
posamezne podatkovne točke.

črtano

Or. en


