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Pozměňovací návrh 297
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 za účelem změny nebo doplnění prvků 
v technické dokumentaci stanovených v 
příloze II s ohledem na technický pokrok.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 za účelem změny nebo doplnění prvků 
v technické dokumentaci stanovených 
v příloze II s ohledem na technický 
pokrok.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 299
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je tato technická dokumentace vypouští se
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obsáhlá a/nebo se nachází na různých 
místech, musí výrobce na požádání 
příslušného orgánu poskytnout souhrn 
technické dokumentace a na požádání 
zajistit přístup k úplné technické 
dokumentaci.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 300
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud je tato technická dokumentace 
obsáhlá a/nebo se nachází na různých 
místech, musí výrobce na požádání 
příslušného orgánu poskytnout souhrn 
technické dokumentace a na požádání 
zajistit přístup k úplné technické 
dokumentaci.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 301
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků, s výjimkou 

Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků, s výjimkou 
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prostředků na zakázku, zavedou a udržují 
aktualizovaný systematický postup pro 
shromažďování a přezkum zkušeností 
získaných v souvislosti s jejich prostředky 
uvedenými na trh nebo do provozu a 
použijí nezbytná nápravná opatření (dále 
jen „plán dozoru po uvedení na trh“). Plán 
dozoru po uvedení na trh stanoví postup 
pro shromažďování, záznam a posuzování 
stížností a zpráv od zdravotnického 
personálu, pacientů nebo uživatelů
týkajících se podezření na nežádoucí 
příhody v souvislosti s prostředkem, vedení 
rejstříku nevyhovujících výrobků a stažení 
výrobku z trhu nebo z oběhu a případně, je-
li to vhodné vzhledem k povaze 
prostředku, zkoušky vzorků prostředků 
uvedených na trh. Součástí plánu dozoru 
po uvedení na trh je plán následného 
klinického sledování po uvedení na trh v 
souladu s částí B přílohy XIII. Jestliže se 
klinické sledování po uvedení na trh 
nepovažuje za nezbytné, musí to být 
náležitě zdůvodněno a zdokumentováno v 
plánu dozoru po uvedení na trh.

prostředků na zakázku, zavedou a udržují 
aktualizovaný systematický postup pro 
shromažďování a přezkum zkušeností 
získaných v souvislosti s jejich prostředky 
uvedenými na trh nebo do provozu a 
použijí nezbytná nápravná opatření (dále 
jen „plán dozoru po uvedení na trh“). 
Posuzování dozoru po uvedení na trh 
provádějí a zprávy vypracovávají nezávislé 
orgány. Plán dozoru po uvedení na trh 
stanoví postup pro shromažďování, záznam 
a posuzování stížností a zpráv od 
zdravotnického personálu, pacientů nebo 
uživatelů týkajících se podezření na 
nežádoucí příhody v souvislosti s 
prostředkem, vedení rejstříku 
nevyhovujících výrobků a stažení výrobku 
z trhu nebo z oběhu a případně, je-li to 
vhodné vzhledem k povaze prostředku, 
zkoušky vzorků prostředků uvedených na 
trh. Součástí plánu dozoru po uvedení na 
trh je plán následného klinického sledování 
po uvedení na trh v souladu s částí B 
přílohy XIII. Jestliže se klinické sledování 
po uvedení na trh nepovažuje za nezbytné, 
musí to být náležitě zdůvodněno a 
zdokumentováno v plánu dozoru po 
uvedení na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Dozor po uvedení na trh by měli vykonávat zkušení, nezávislý vědečtí odborníci, aby se 
zajistila plná transparentnost.

Pozměňovací návrh 302
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků, s výjimkou 

Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků, s výjimkou 
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prostředků na zakázku, zavedou a udržují 
aktualizovaný systematický postup pro 
shromažďování a přezkum zkušeností 
získaných v souvislosti s jejich prostředky 
uvedenými na trh nebo do provozu a 
použijí nezbytná nápravná opatření (dále 
jen „plán dozoru po uvedení na trh“). Plán 
dozoru po uvedení na trh stanoví postup 
pro shromažďování, záznam a posuzování 
stížností a zpráv od zdravotnického 
personálu, pacientů nebo uživatelů 
týkajících se podezření na nežádoucí 
příhody v souvislosti s prostředkem, vedení 
rejstříku nevyhovujících výrobků a stažení 
výrobku z trhu nebo z oběhu a případně, je-
li to vhodné vzhledem k povaze 
prostředku, zkoušky vzorků prostředků 
uvedených na trh. Součástí plánu dozoru 
po uvedení na trh je plán následného 
klinického sledování po uvedení na trh v 
souladu s částí B přílohy XIII. Jestliže se 
klinické sledování po uvedení na trh 
nepovažuje za nezbytné, musí to být 
náležitě zdůvodněno a zdokumentováno v 
plánu dozoru po uvedení na trh.

prostředků na zakázku, zavedou a udržují 
aktualizovaný systematický postup pro 
shromažďování a přezkum zkušeností 
získaných v souvislosti s jejich prostředky 
uvedenými na trh nebo do provozu a 
použijí nezbytná nápravná opatření (dále 
jen „plán dozoru po uvedení na trh“). 
Analýzy a podávání zpráv v rámci dozoru 
po uvedení na trh jsou rovněž prováděny 
nezávislými organizacemi. Plán dozoru po 
uvedení na trh stanoví postup pro 
shromažďování, záznam a posuzování 
stížností a zpráv od zdravotnického 
personálu, pacientů nebo uživatelů 
týkajících se podezření na nežádoucí 
příhody v souvislosti s prostředkem, vedení 
rejstříku nevyhovujících výrobků a stažení 
výrobku z trhu nebo z oběhu a případně, je-
li to vhodné vzhledem k povaze 
prostředku, zkoušky vzorků prostředků 
uvedených na trh. Součástí plánu dozoru 
po uvedení na trh je plán následného 
klinického sledování po uvedení na trh v 
souladu s částí B přílohy XIII. Jestliže se 
klinické sledování po uvedení na trh 
nepovažuje za nezbytné, musí to být 
náležitě zdůvodněno a zdokumentováno v 
plánu dozoru po uvedení na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků, s výjimkou 
prostředků na zakázku, zavedou a udržují 
aktualizovaný systematický postup pro 
shromažďování a přezkum zkušeností 
získaných v souvislosti s jejich prostředky 
uvedenými na trh nebo do provozu a 

Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků, s výjimkou 
prostředků na zakázku, zavedou a udržují 
aktualizovaný systematický postup pro 
shromažďování a přezkum zkušeností 
získaných v souvislosti s jejich prostředky 
uvedenými na trh nebo do provozu a 
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použijí nezbytná nápravná opatření (dále 
jen „plán dozoru po uvedení na trh“). Plán 
dozoru po uvedení na trh stanoví postup 
pro shromažďování, záznam a posuzování 
stížností a zpráv od zdravotnického 
personálu, pacientů nebo uživatelů 
týkajících se podezření na nežádoucí 
příhody v souvislosti s prostředkem, vedení 
rejstříku nevyhovujících výrobků a stažení 
výrobku z trhu nebo z oběhu a případně, je-
li to vhodné vzhledem k povaze 
prostředku, zkoušky vzorků prostředků 
uvedených na trh. Součástí plánu dozoru 
po uvedení na trh je plán následného 
klinického sledování po uvedení na trh v 
souladu s částí B přílohy XIII. Jestliže se 
klinické sledování po uvedení na trh 
nepovažuje za nezbytné, musí to být 
náležitě zdůvodněno a zdokumentováno v 
plánu dozoru po uvedení na trh.

použijí nezbytná nápravná opatření (dále 
jen „plán dozoru po uvedení na trh“). Plán 
dozoru po uvedení na trh stanoví postup 
pro shromažďování, záznam a posuzování 
stížností a zpráv od zdravotnického 
personálu, pacientů nebo uživatelů 
týkajících se podezření na nežádoucí 
příhody v souvislosti s prostředkem, vedení 
rejstříku nevyhovujících výrobků a stažení 
výrobku z trhu nebo z oběhu a případně, je-
li to vhodné vzhledem k povaze 
prostředku, zkoušky vzorků prostředků 
uvedených na trh. Součástí plánu dozoru 
po uvedení na trh je plán následného 
klinického sledování po uvedení na trh v 
souladu s částí B přílohy XIII. Analýzy a 
podávání zpráv o následném klinickém 
sledování by měly uvádět odkazy na 
nezávislé organizace. Jestliže se klinické 
sledování po uvedení na trh nepovažuje za 
nezbytné, musí to být náležitě zdůvodněno 
a zdokumentováno v plánu dozoru po 
uvedení na trh.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti by zde rovněž měly být zohledňovány nezávislé vědecké údaje.

Pozměňovací návrh 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků, s výjimkou 
prostředků na zakázku, zavedou a udržují 
aktualizovaný systematický postup pro 
shromažďování a přezkum zkušeností 
získaných v souvislosti s jejich prostředky 
uvedenými na trh nebo do provozu a 
použijí nezbytná nápravná opatření (dále 

Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků, s výjimkou 
prostředků na zakázku, zavedou a udržují 
aktualizovaný systematický postup pro 
shromažďování a přezkum zkušeností 
získaných v souvislosti s jejich prostředky 
uvedenými na trh nebo do provozu a 
použijí nezbytná nápravná opatření (dále 
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jen „plán dozoru po uvedení na trh“). Plán 
dozoru po uvedení na trh stanoví postup 
pro shromažďování, záznam a posuzování 
stížností a zpráv od zdravotnického 
personálu, pacientů nebo uživatelů 
týkajících se podezření na nežádoucí 
příhody v souvislosti s prostředkem, vedení 
rejstříku nevyhovujících výrobků a stažení 
výrobku z trhu nebo z oběhu a případně, je-
li to vhodné vzhledem k povaze 
prostředku, zkoušky vzorků prostředků 
uvedených na trh. Součástí plánu dozoru 
po uvedení na trh je plán následného 
klinického sledování po uvedení na trh v 
souladu s částí B přílohy XIII. Jestliže se 
klinické sledování po uvedení na trh 
nepovažuje za nezbytné, musí to být 
náležitě zdůvodněno a zdokumentováno v 
plánu dozoru po uvedení na trh.

jen „plán dozoru po uvedení na trh“), která 
ověří orgány odpovědné za udělování či 
přezkoumávání povolení k uvedení na trh 
a provede nezávislý orgán, který se nijak 
nepodílel na povolení k uvedení 
prostředku na trh či na jeho 
přezkoumávání. Plán dozoru po uvedení 
na trh stanoví postup pro shromažďování, 
záznam a posuzování stížností a zpráv od 
zdravotnického personálu, pacientů nebo
uživatelů týkajících se podezření na 
nežádoucí příhody v souvislosti s 
prostředkem, vedení rejstříku 
nevyhovujících výrobků a stažení výrobku 
z trhu nebo z oběhu a případně, je-li to 
vhodné vzhledem k povaze prostředku, 
zkoušky vzorků prostředků uvedených na 
trh. Součástí plánu dozoru po uvedení na 
trh je plán následného klinického sledování 
po uvedení na trh v souladu s částí B 
přílohy XIII. Jestliže se klinické sledování 
po uvedení na trh nepovažuje za nezbytné, 
musí to být náležitě zdůvodněno a 
zdokumentováno v plánu dozoru po 
uvedení na trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 305
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Jestliže se v průběhu dozoru po uvedení na 
trh se stanoví potřeba nápravného opatření, 
provede výrobce vhodná opatření.

Jestliže se v průběhu dozoru po uvedení na 
trh se stanoví potřeba nápravného opatření, 
provede výrobce vhodná opatření, včetně 
bezprostředního ohlašování Evropské 
databance zdravotnických prostředků 
(Eudamed) zřízené rozhodnutím Komise 
2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010. 

Or. fr
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Odůvodnění

Je důležité zajistit rychlý přístup ke zprávám týkajícím se komplikací či nežádoucích příhod, 
které prostředek způsobí. Eudamed může být využit k získávání a zveřejňování veškerých 
informací týkajících se zdravotnických prostředků uvedených na evropský trh.

Pozměňovací návrh 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Jestliže se v průběhu dozoru po uvedení na 
trh se stanoví potřeba nápravného opatření, 
provede výrobce vhodná opatření.

Jestliže se v průběhu dozoru po uvedení na 
trh se stanoví potřeba nápravného opatření, 
provede výrobce vhodná opatření, včetně 
bezprostředního ohlašování Evropské 
databance zdravotnických prostředků 
(Eudamed) zřízené rozhodnutím Komise 
2010/227/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobce zajistí, aby byly k prostředku 
přiloženy informace, které mají být 
předloženy podle oddílu 19 přílohy I v 
úředním jazyce Unie, kterému určený 
uživatel nebo pacient snadno rozumí.
Právní předpisy členského státu, kde je 
prostředek poskytnut uživateli nebo 
pacientovi, mohou stanovit jazyk(y), v 
němž (nichž) mají být informace 
předloženy.

7. Výrobce zajistí, aby byly k prostředku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace, které mají být předloženy podle 
oddílu 19 přílohy I v jazyce, kterému 
určený uživatel nebo pacient snadno 
rozumí, v souladu s rozhodnutím 
příslušného členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení výrobku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Náležitě informují 
distributory a případně zplnomocněného 
zástupce.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení výrobku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Náležitě informují 
distributory, dovozce a případně 
zplnomocněného zástupce.

Or. cs

Pozměňovací návrh 309
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu, 
uznávané zdravotnické instituci či 
sdružení organizovanému na evropské 
úrovni na základě jejich odůvodněné 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody prostředku v 
úředním jazyce Unie, kterému tento orgán, 
instituce či sdružení snadno rozumějí. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

Or. de
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Odůvodnění

Lékaři jsou primárními uživateli zdravotnických prostředků. Měli by mít přístup ke všem 
technickým a klinickým údajům, které s tímto prostředkem souvisejí. Lékaři potřebují tyto 
informace, aby si na základě kritérií účinnosti a bezpečnosti vybrali prostředky, jež chtějí 
používat.

Pozměňovací návrh 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu
nebo oprávněné zdravotnické instituci či 
sdružení na základě jejich odůvodněné 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody prostředku v 
úředním jazyce Unie, kterému tento orgán, 
instituce či sdružení snadno rozumějí. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

Or. en

Odůvodnění

Lékaři jsou primárními uživateli zdravotnických prostředků. Měli by mít přístup ke všem 
odborným a klinickým údajům, které s tímto prostředkem souvisejí.

Pozměňovací návrh 311
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu
nebo sdružení spotřebitelů, pacientů či 
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informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

zdravotníků na základě jejich odůvodněné 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody prostředku v 
úředním jazyce Unie, kterému tento orgán
či sdružení snadno rozumějí. V případě, že 
je dotčeným subjektem také orgán, 
spolupracují s ním na jeho žádost na 
každém nápravném opatření přijatém s 
cílem odstranit rizika vyvolaná prostředky, 
které uvedli na trh nebo do provozu. Pokud 
je dotčeným subjektem sdružení, budou 
veškeré vyměňované informace týkající se 
žádosti oznámeny příslušnému orgánu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 312
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu 
nebo zdravotnickému sdružení či instituci 
na základě jejich odůvodněné žádosti 
všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody prostředku v 
úředním jazyce Unie, kterému žadatel
snadno rozumí. Spolupracují s příslušným
orgánem na jeho žádost na každém 
nápravném opatření přijatém s cílem 
odstranit rizika vyvolaná prostředky, které 
uvedli na trh nebo do provozu.

Or. es

Pozměňovací návrh 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

Existují-li skutečnosti, na jejichž základě 
se lze domnívat, že zdravotnický 
prostředek způsobil újmu, může 
potenciálně poškozený uživatel, jeho 
právní zástupce, jeho povinná zdravotní 
pojišťovna nebo třetí strany, které jsou 
dotčeny újmou, požadovat od výrobce 
nebo od jeho oprávněného zástupce 
informace uvedené v první větě.
Za podmínek stanovených v první větě 
toto právo na informace existuje rovněž 
vůči příslušným orgánům členských států 
odpovědných za dohled nad příslušným 
zdravotnickým prostředkem a vůči všem 
informovaným orgánům, které vystavily 
certifikát podle článku 45 nebo byly jiným 
způsobem zapojeny do postupu 
posuzování shody dotyčného 
zdravotnického prostředku.

Or. en

Odůvodnění

V minulosti neměli uživatelé, jimž byla zdravotnickým prostředkem způsobena újma, přístup k 
informacím, které by prokázaly vady zdravotnického prostředku, jenž újmu způsobil. Toto 
nové právo na informace by obnovilo rovnováhu ve prospěch uživatelů.

Pozměňovací návrh 314
Nora Berra
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

9. Výrobci předloží příslušnému orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody prostředku v úředním 
jazyce Unie, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost na každém nápravném opatření 
přijatém s cílem odstranit rizika vyvolaná 
prostředky, které uvedli na trh nebo do 
provozu.

Pokud se příslušný orgán domnívá nebo 
má důvod se domnívat, že prostředek 
způsobil újmu, musí zajistit, aby 
potenciální poškozený uživatel, právní 
nástupce uživatele, zdravotní pojišťovna 
uživatele nebo další třetí strany, které jsou 
dotčeny újmou způsobenou uživateli, 
mohl od výrobce požadovat informace 
uvedené v prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Výrobce produktu odpovídá za 
výrobek, za provedení posouzení shody 
výrobku před jeho uvedením na trh a za 
uvedení výrobku na trh. Pokud výrobce 
není rezidentem či není usazen 
v členském státě, nese odpovědnost za 
prostředek zplnomocněný zástupce. 
Jestliže výrobce nejmenoval 
zplnomocněného zástupce, nebo jestliže 
výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
neodpovídá za uvedení výrobku na trh, 
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nese odpovědnost subjekt, který uvedl 
výrobek na trh. 

Or. pl

Odůvodnění

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające, nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Pozměňovací návrh 316
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Výrobci uzavřou příslušné pojištění 
odpovědnosti na pokrytí jakékoli újmy,
kterou jejich zdravotnické prostředky 
mohou způsobit pacientům nebo 
uživatelům. Toto pojištění se vztahuje 
alespoň na následující případy poškození:
a) úmrtí či poranění pacienta nebo 
uživatele; nebo
b) úmrtí či poranění více pacientů nebo 
uživatelů v důsledku použití téhož 
zdravotnického prostředku.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se směrnicí 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky dosud neexistuje 
povinnost uzavřít pojištění na škodné události. Tím se riziko újmy a také riziko platební 
neschopnosti výrobce nespravedlivě přenáší na pacienty, kteří byli poškozeni vadnými
zdravotnickými prostředky, a na plátce odpovědné za náklady na léčbu. V souladu s již 
platnými pravidly v oblasti léčivých přípravků by výrobci zdravotnických prostředků měli 
rovněž mít povinnost uzavřít příslušné pojištění odpovědnosti s vhodnou výší minimálního 
krytí.
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Pozměňovací návrh 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Výrobci uzavřou příslušné pojištění 
odpovědnosti na pokrytí jakékoli újmy, 
kterou jejich zdravotnické prostředky 
mohou způsobit pacientům, uživatelům 
nebo třetím osobám. Toto pojištění se 
vztahuje alespoň na následující případy 
poškození:
a) úmrtí či poranění pacienta, uživatele
nebo třetí osoby;
b) úmrtí či poranění více pacientů, 
uživatelů nebo třetích osob v důsledku 
použití téhož zdravotnického prostředku.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Výrobce může zdravotnický 
prostředek uvést na trh pouze tehdy, 
pokud přijal opatření dostačující pro 
zajištění toho, aby mohl splnit své 
zákonné povinnosti k poskytnutí náhrady 
škody způsobené použitím zdravotnického 
prostředku, který uvedl na trh. Pojištění se 
vztahuje na pacienty v případě:
a) úmrtí či poranění osoby;
b) úmrtí či poranění více osob v důsledku 
použití stejného zdravotnického 
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prostředku.
Musí být přijato opatření v podobě 
uzavření pojištění odpovědnosti vůči 
třetím stranám s pojišťovnou s 
oprávněním k činnosti, jež má sídlo 
v členském státě Evropské unie, v jiném 
státě, který je smluvní stranou Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru, nebo 
v zemi, kterou Evropská komise uznala za 
rovnocennou na základě článku 172 
směrnice 2009/138/ES o přístupu k 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 
výkonu (Solventnost II).
Náhradu škody lze také uplatnit přímo 
vůči pojistiteli. Na takový nárok se 
vztahuje stejná lhůta jako na nárok na 
náhradu škody vůči výrobci na základě 
práva o odpovědnosti za výrobek.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se směrnicí 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky dosud neexistuje 
povinnost uzavřít pojištění na škodné události. Tím se riziko újmy a stejně tak riziko platební 
neschopnosti výrobce nespravedlivě přenáší na pacienty, kteří byli poškozeni zdravotnickými
prostředky, a na plátce odpovědné za náklady na léčbu. V souladu s platnými pravidly v 
oblasti léčivých přípravků by jejich výrobci měli rovněž mít povinnost uzavřít příslušné 
pojištění odpovědnosti s vhodnou výší minimálního krytí.

Pozměňovací návrh 319
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Výrobci zdravotnických prostředků 
musí mít uzavřenou pojistku nebo 
odpovídající finanční záruku, aby mohli 
uspokojit žádosti o náhradu za poškození 
zdraví vyplývající z nebezpečných 
zdravotnických prostředků.
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Výrobci odpovídají za náklady vzniklé ve 
zdravotnickém systému za léčení, operace 
a diagnostické postupy provedené u 
pacientů v důsledku závad nebo poruch 
zdravotnických prostředků, které zjistily 
orgány v oblasti zdravotnictví nebo sami 
výrobci.
Odpovídají i za náklady na odstranění, 
opravu nebo náhradu příslušných 
výrobků v těchto situacích.

Or. es

Odůvodnění

Nedávné příhody, mezi něž patří podvodné prsní implantáty, při nichž pacientky musely 
podstoupit opravné chirurgické zákroky a další nákladnou léčbu obnášející sledování nebo 
diagnostikování jejich stavu, upozornily na potřebu právního ustanovení, které by vyžadovalo, 
aby výrobci měli pojištění na krytí újmy způsobené pacientům a nákladů vzniklých při 
poskytování služeb ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Výrobci zdravotnických prostředků 
musí mít uzavřenou pojistku nebo 
odpovídající finanční záruku, aby mohli 
uspokojit žádosti o náhradu za poškození 
zdraví vyplývající z nebezpečných 
zdravotnických prostředků.

Or. es

Odůvodnění

Nedávné příhody, mezi něž patří podvodné prsní implantáty, při nichž pacientky musely 
podstoupit opravné chirurgické zákroky a další nákladnou léčbu obnášející sledování nebo 
diagnostikování jejich stavu, upozornily na potřebu právního ustanovení, které by vyžadovalo, 
aby výrobci měli pojištění na krytí újmy způsobené pacientům a nákladů vzniklých při 
poskytování služeb ve zdravotnictví.
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Pozměňovací návrh 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. Výrobci odpovídají za náklady 
vzniklé systému zdravotnictví za léčení, 
operace a diagnostické postupy provedené 
u pacientů v důsledku závad nebo poruch 
zdravotnických prostředků, které zjistily 
orgány v oblasti zdravotnictví nebo sami 
výrobci.
Odpovídají i za náklady na odstranění, 
opravu nebo náhradu příslušných 
výrobků v těchto situacích.

Or. es

Odůvodnění

Nedávné příhody, mezi něž patří podvodné prsní implantáty, při nichž pacientky musely 
podstoupit opravné chirurgické zákroky a další nákladnou léčbu obnášející sledování nebo 
diagnostikování jejich stavu, upozornily na potřebu právního ustanovení, které by vyžadovalo, 
aby výrobci měli pojištění na krytí újmy způsobené pacientům a nákladů vzniklých při 
poskytování služeb ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 322
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Před uvedením prostředku na trh dovozci 
zajistí následující:

Před uvedením prostředku na trh dovozci 
zajistí následující:

že výrobce lze identifikovat a má 
technickou, vědeckou a finanční 
způsobilost k výrobě zdravotnického 
prostředku, který je v souladu s tímto 
nařízením; dovozci vnitrostátním 
orgánům a na svých internetových 
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stránkách zpřístupní zprávu o 
vyšetřovacích postupech prověřujících 
odborné znalosti výrobce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 323
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že byl výrobcem jmenován 
zplnomocněný zástupce v souladu s 
článkem 9;

b) že je výrobce identifikován a že byl 
výrobcem jmenován zplnomocněný 
zástupce v souladu s článkem 9;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) že výrobce uzavřel pojištění 
odpovědnosti v souladu s čl. 8 odst. 10, což 
neplatí v případě, že sám dovozce může 
zajistit dostatečné pojistné krytí, které 
splňuje stejné požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) že výrobce uzavřel přiměřené pojištění 
v souladu s čl. 8 odst. 10a (nového), což 
neplatí v případě, že sám dovozce 
zajišťuje krytí, které splňuje požadavky 
tohoto ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Je-li zdravotnický prostředek dovezen ze třetí země, musí být i v takovém případě 
prostřednictvím pojištění odpovědnosti zaručeno, že za újmu způsobenou vadnými 
zdravotnickými prostředky skutečně může být poskytnuta náhrada.

Pozměňovací návrh 326
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
jeho zplnomocněného zástupce a případně 
přijmou nezbytné nápravné opatření k 
uvedení prostředku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Jestliže prostředek představuje riziko, 
okamžitě informují příslušné orgány 
členského státu, ve kterém dodali 
prostředek na trh, a případně oznámený 
subjekt, který vydal certifikát v souladu s
článkem 45 pro dotčený prostředek, a 
uvedou přitom zejména podrobnosti o 
nedodržení požadavků a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
jeho zplnomocněného zástupce. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
informují příslušné orgány členského státu, 
ve kterém dodali prostředek na trh, a 
případně oznámený subjekt, který vydal 
certifikát v souladu s článkem 45 pro 
dotčený prostředek, a uvedou přitom 
zejména podrobnosti o nedodržení 
požadavků a o veškerých přijatých 
nápravných opatřeních.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 327
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
jeho zplnomocněného zástupce a případně 
přijmou nezbytné nápravné opatření k 
uvedení prostředku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Jestliže prostředek představuje riziko, 
okamžitě informují příslušné orgány 
členského státu, ve kterém dodali 
prostředek na trh, a případně oznámený 
subjekt, který vydal certifikát v souladu s 
článkem 45 pro dotčený prostředek, a 
uvedou přitom zejména podrobnosti o 
nedodržení požadavků a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a v 
příslušných případech jeho 
zplnomocněného zástupce a případně 
zajistí přijetí nezbytných nápravných 
opatření k uvedení prostředku do souladu, 
nebo jej případně stáhnou z trhu nebo 
z oběhu, a tato opatření provedou. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
informují příslušné orgány členského státu, 
ve kterém dodali prostředek na trh, a 
případně oznámený subjekt, který vydal 
certifikát v souladu s článkem 45 pro 
dotčený prostředek, a uvedou přitom 
zejména podrobnosti o nedodržení 
požadavků a o veškerých nápravných 
opatřeních, která provedli.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
jeho zplnomocněného zástupce a případně 
přijmou nezbytné nápravné opatření k 
uvedení prostředku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
jeho zplnomocněného zástupce a případně 
přijmou nezbytné nápravné opatření k 
uvedení prostředku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
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Jestliže prostředek představuje riziko,
okamžitě informují příslušné orgány 
členského státu, ve kterém dodali 
prostředek na trh, a případně oznámený 
subjekt, který vydal certifikát v souladu s 
článkem 45 pro dotčený prostředek, a 
uvedou přitom zejména podrobnosti o 
nedodržení požadavků a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.

Okamžitě informují příslušné orgány všech 
členských států a oznámené subjekty EU, 
přičemž uvedou totožnost výrobce a 
skutečnost, zda je tento výrobce součástí 
skupiny podniků, tak aby příslušné 
orgány mohly prošetřit veškeré prostředky 
vyrobené výrobcem a skupinou, k níž 
patří.

Or. fr

Pozměňovací návrh 329
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dovozci uchovají po dobu uvedenou v 
čl. 8 odst. 4 kopii EU prohlášení o shodě k 
dispozici pro orgány dozoru nad trhem a 
zajistí, aby těmto orgánům mohla být 
případně na požádání dána k dispozici 
technická dokumentace, kopie příslušného 
certifikátu včetně všech dodatků vydaného 
v souladu s článkem 45. Písemným 
pověřením mohou dovozce a 
zplnomocněný zástupce pro dotčený 
prostředek souhlasit s delegováním této 
povinnosti na zplnomocněného zástupce.

9. Dovozci uchovají po dobu uvedenou v 
čl. 8 odst. 4 kopii EU prohlášení o shodě k 
dispozici pro orgány dozoru nad trhem a 
zajistí, aby těmto orgánům mohla být 
případně na požádání u výrobce nebo u 
jeho zplnomocněného zástupce dána k 
dispozici technická dokumentace, kopie 
příslušného certifikátu včetně všech 
dodatků vydaného v souladu s článkem 45

Or. cs

Pozměňovací návrh 330
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Dovozci předloží příslušnému 10. Dovozci příslušnému vnitrostátnímu 
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vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody výrobku. Tato 
povinnost se považuje za splněnou, když 
zplnomocněný zástupce pro dotčený 
prostředek poskytne požadované 
informace. Dovozci s tímto příslušným 
vnitrostátním orgánem na jeho žádost 
spolupracují na opatřeních přijatých s 
cílem odstranit rizika, která výrobky jimi 
uvedené na trh představují.

orgánu na základě jeho žádosti 
zprostředkují od výrobce nebo jeho 
zplnomocněného zástupce všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody výrobku. Tato povinnost 
se považuje za splněnou, když výrobce 
nebo kde je to možné, zplnomocněný 
zástupce pro dotčený prostředek poskytne 
požadované informace. Dovozci s tímto 
příslušným vnitrostátním orgánem na jeho 
žádost spolupracují na opatřeních přijatých 
s cílem odstranit rizika, která výrobky jimi 
uvedené na trh představují.

Or. cs

Pozměňovací návrh 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předtím, než prostředek dodají na trh, 
distributoři ověří, že byly splněny tyto 
požadavky:

Předtím, než prostředek poprvé dodají na 
trh, distributoři ověří, že byly splněny tyto 
požadavky:

Or. de

Odůvodnění

V rámci dodavatelského řetězce jsou za bezpečnost prostředků odpovědní distributoři. 
Odpovědnost za bezpečnost zdravotnických prostředků nebo úplnost související dokumentace 
nesou výrobci a dovozci.

Pozměňovací návrh 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k výrobku jsou přiloženy informace, 
které mají být předloženy výrobcem 
v souladu s čl. 8 odst. 7;

b) v případě neexistence prohlášení o 
shodě vydaného výrobcem nebo dovozcem 
jsou k výrobku přiloženy informace, které 
mají být předloženy výrobcem v souladu s 
čl. 8 odst. 7;

Or. de

Odůvodnění

V rámci dodavatelského řetězce jsou za bezpečnost prostředků odpovědní distributoři. 
Odpovědnost za bezpečnost zdravotnických prostředků nebo úplnost související dokumentace 
nesou výrobci a dovozci.

Pozměňovací návrh 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v článku 24 příp.
čl. 11 odst. 3.

c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v čl. 11 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

V rámci dodavatelského řetězce jsou za bezpečnost prostředků odpovědní distributoři. 
Odpovědnost za bezpečnost zdravotnických prostředků nebo úplnost související dokumentace 
nesou výrobci a dovozci.

Pozměňovací návrh 334
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v článku 24 příp.
čl. 11 odst. 3.

c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v čl. 11 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Pro většinu distributorů (jako jsou např. lékárníci) nebude možné zajistit, aby výrobci plnili 
své povinnosti týkající se sledovatelnosti. Například čl. 24 odst. 5 požaduje, aby výrobci 
uchovávali identifikátor prostředku. Lékárníci by nemohli zajistit soulad s tímto ustanovením, 
pokud nemají přístup k databázi výrobce.

Pozměňovací návrh 335
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v článku 24 příp.
čl. 11 odst. 3.

c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v čl. 11 odst. 3 a 
výrobek obsahuje jedinečnou identifikaci 
prostředku (UDI) podle čl. 24 odst. 1 
písm. a).

Or. fr

Pozměňovací návrh 336
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
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případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby v rámci jejich 
příslušných činností byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nerozlišuje mezi různými úlohami a povinnostmi subjektů zapojených do 
dodavatelského řetězce zdravotnických prostředků. Podle textu Komise by všichni distributoři 
měli stejné povinnosti, z nichž některé by bylo obtížné splnit. Tento pozměňovací návrh byl 
předložen, aby vytvořil rozumný vztah mezi povinnostmi a činností vykonávanou 
distributorem v souladu s přístupem přijatým v čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 178/2008 o 
zabezpečení potravin.

Pozměňovací návrh 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a v rámci oblasti svých činností 
zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná 
opatření k uvedení tohoto prostředku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Jestliže prostředek 
představuje riziko, okamžitě rovněž 
informují příslušné orgány členských států, 
ve kterých je prostředek dodán na trh, a 
poskytnou podrobnosti, zejména pokud jde 
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požadavků a o veškerá nápravná opatření. o nedodržení požadavků a o veškerá 
nápravná opatření.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi různými druhy účastníků dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh 338
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby v rámci jejich 
příslušných činností byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nerozlišuje mezi různými úlohami a povinnostmi zúčastněných stran zapojených do 
dodavatelského řetězce zdravotnických prostředků. Všichni distributoři by měli stejné 
povinnosti, z nichž některé by byly v praxi nesplnitelné, např. by distributoři nemohli 
zorganizovat stažení prostředku z oběhu. Povinnosti distributorů by měly záviset na jimi 
vykonávané činnosti.
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Pozměňovací návrh 339
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a 
dovozce a zajistí, aby v rámci jejich 
příslušné činnosti byla přijata nezbytná
nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nerozlišuje mezi různými úlohami a povinnostmi zúčastněných stran zapojených do 
dodavatelského řetězce zdravotnických prostředků.

Pozměňovací návrh 340
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce a
dovozce a zajistí, aby byla přijata nezbytná 

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce a 
případně jeho zplnomocněného zástupce,
dovozce, oznámený subjekt odpovědný za 
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nápravná opatření k uvedení tohoto 
prostředku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Jestliže 
prostředek představuje riziko, okamžitě 
rovněž informují příslušné orgány 
členských států, ve kterých je prostředek 
dodán na trh, a poskytnou podrobnosti, 
zejména pokud jde o nedodržení 
požadavků a o veškerá nápravná opatření.

sledování prostředku, pokud se jedná o 
zdravotnický prostředek třídy IIa, IIb či 
III, a příslušný vnitrostátní orgán. Zajistí, 
aby byla v rámci jejich příslušné činnosti 
přijata nezbytná nápravná opatření k 
uvedení tohoto prostředku do souladu, 
nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z 
oběhu. Jestliže prostředek představuje 
riziko, okamžitě rovněž informují příslušné 
orgány členských států, ve kterých je 
prostředek dodán na trh, a oznámený 
subjekt odpovědný za sledování 
prostředku, pokud se jedná o zdravotnický 
prostředek třídy IIa, IIb či III, a 
poskytnou podrobnosti, zejména pokud jde 
o nedodržení požadavků a o veškerá 
nápravná opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Dovozci předloží příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody výrobku. Tato 
povinnost se považuje za splněnou, když 
zplnomocněný zástupce pro dotčený 
prostředek poskytne požadované 
informace. Dovozci s tímto příslušným 
vnitrostátním orgánem na jeho žádost 
spolupracují na opatřeních přijatých s 
cílem odstranit rizika, která výrobky jimi 
uvedené na trh představují.

10. Dovozci příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu na základě jeho žádosti 
zprostředkují od výrobce nebo jeho 
zplnomocněného zástupce všechny 
informace a dokumentaci nezbytné k 
prokázání shody výrobku. Tato povinnost 
se považuje za splněnou, když výrobce 
nebo kde je to možné, zplnomocněný 
zástupce pro dotčený prostředek poskytne 
požadované informace. Dovozci s tímto 
příslušným vnitrostátním orgánem na jeho 
žádost spolupracují na opatřeních přijatých 
s cílem odstranit rizika, která výrobky jimi 
uvedené na trh představují.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 342
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Článek 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Osoba odpovědná za dodržování právních
předpisů

Osoba odpovědná za dodržování předpisů

Or. en

Odůvodnění

Úloha a povinnosti mohou být sdíleny mezi několika osobami odpovědnými za dodržování 
právních předpisů, výrobu či zajištění kvality.

Pozměňovací návrh 343
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Výrobci mají v rámci svých organizací k 
dispozici alespoň jednu kvalifikovanou
osobu s odbornými znalostmi v oblasti 
zdravotnických prostředků. Odborná 
znalost se prokáže jednou z těchto 
kvalifikací:

Výrobci mají v rámci svých organizací k 
dispozici alespoň jednu osobu odpovědnou 
za dodržování předpisů, která má odborné 
znalosti v oblasti zdravotnických 
prostředků. Odborné znalosti se prokážou
diplomem, certifikátem nebo jiným 
dokladem o formální kvalifikaci uděleným 
po dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, technických věd 
nebo dalšího příslušného oboru 
nezbytného pro plnění úkolů stanovených 
v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Tyto požadavky by představovaly velkou překážku pro malé a střední podniky, které jsou v 
odvětví zdravotnických prostředků hojně zastoupeny.
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Pozměňovací návrh 344
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci mají v rámci svých organizací k 
dispozici alespoň jednu kvalifikovanou 
osobu s odbornými znalostmi v oblasti 
zdravotnických prostředků. Odborná 
znalost se prokáže jednou z těchto 
kvalifikací:

Výrobci mají v rámci svých organizací k 
dispozici alespoň jednu kvalifikovanou 
osobu s požadovanými odbornými 
znalostmi v oblasti zdravotnických 
prostředků. Požadované odborné znalosti
se prokážou jednou z těchto kvalifikací:

Or. de

Pozměňovací návrh 345
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti se zdravotnickými 
prostředky;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto požadavky by představovaly velkou překážku pro malé a střední podniky, které jsou v 
odvětví zdravotnických prostředků hojně zastoupeny.
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Pozměňovací návrh 346
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti se zdravotnickými 
prostředky;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 347
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti se zdravotnickými 
prostředky;

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního univerzitního studia v 
oblasti přírodních věd, lékařství, farmacie, 
inženýrství nebo dalšího příslušného oboru 
a alespoň pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti se zdravotnickými 
prostředky;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby diplom nebo certifikát kvalifikované osoby měl dostatečně vysokou 
úroveň. Dvouletá odborná praxe navíc nezaručuje dostatečnou úroveň odborných znalostí.
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Pozměňovací návrh 348
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti se zdravotnickými 
prostředky;

a) certifikát udělený při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství nebo technologie, nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 349
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti se zdravotnickými 
prostředky;

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru;

Or. en
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Odůvodnění

Ve stávající směrnici není zaveden institut kvalifikované osoby. Pro podniky, zejména pro 
male a střední podniky, to představuje novou zátěž. Je to nezbytné, ale neměli bychom 
zacházet dále než vyspělejší členské státy.

Pozměňovací návrh 350
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto požadavky by představovaly velkou překážku pro malé a střední podniky, které jsou v 
odvětví zdravotnických prostředků hojně zastoupeny.

Pozměňovací návrh 351
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 352
Anna Rosbach
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky.

b) desetiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky a prokázaná důkladná znalost 
terapeutické oblasti i druhu (druhů) 
dotyčných produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky.

b) vzdělání dokládající způsobilost 
k plnění úkolů uvedených v odstavci 2 a 
nejméně dvouletá odborná praxe. Doklad 
o odborných znalostech musí být na 
vyžádání předložen odpovědným 
orgánům.

Or. de

Pozměňovací návrh 354
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky.

b) dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky.
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Or. en

Odůvodnění

Ve stávající směrnici neexistuje institut kvalifikované osoby. Pro podniky, zejména pro male a 
střední podniky, to představuje novou zátěž. Je to nezbytné, ale neměli bychom zacházet dále 
než vyspělejší členské státy.

Pozměňovací návrh 355
Pat the Cope Gallagher

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. ba (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) uznávaný profesní titul udělený po 
kladném posouzení způsobilosti k výkonu 
technického povolání v oblasti 
zdravotnických prostředků nebo výroby.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí registrovaného profesního titulu poskytuje větší záruku, že kvalifikovaná osoba bude 
mít vhodnou způsobilost jakožto odborník, jak vyžadují právní předpisy. Příkladem této 
profesní registrace by byla situace, kdy kvalifikovaná osoba splní vnitrostátní požadavky pro 
získání titulu Eur Ing, registrované profesní inženýrské kvalifikace platné v celé EU.

Pozměňovací návrh 356
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) soubor dovedností a způsobilostí, na 
kterém se dohodli a jejž určily příslušné 
vnitrostátní orgány a který je relevantní 
pro oblasti výrobků, v níž kvalifikovaná 
osoba působí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 357
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy týkající se odborných kvalifikací, 
výrobci prostředků na zakázku mohou 
prokázat své odborné znalosti uvedené 
v prvním pododstavci alespoň dvouletou 
odbornou praxí v příslušné oblasti výroby.

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy týkající se odborných kvalifikací, 
výrobci prostředků na zakázku mohou 
prokázat své odborné znalosti uvedené 
v prvním pododstavci alespoň dvouletou 
odbornou praxí v příslušné oblasti výroby. 
Zejména získání kvalifikace pro 
provozování živnosti a přípravu učňů se 
rovněž považuje za doklad o odborné 
znalosti.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na požadovanou úroveň kvalifikace na základě pravidel týkajících se odpovědných 
osob by mělo být stanoveno, že osoby, jež získaly diplom mistra řemesel v oblasti 
zdravotnictví, jsou nadále oprávněny zakládat a provozovat živnost jakožto výrobce 
prostředků na zakázku, aniž by musely splňovat další požadavky.

Pozměňovací návrh 358
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy týkající se odborných kvalifikací, 
výrobci prostředků na zakázku mohou 
prokázat své odborné znalosti uvedené 
v prvním pododstavci alespoň dvouletou 
odbornou praxí v příslušné oblasti výroby.

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy týkající se odborných kvalifikací, 
výrobci prostředků na zakázku mohou 
prokázat své odborné znalosti uvedené 
v první větě alespoň dvouletou odbornou 
praxí v příslušné oblasti výroby.

Or. de
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Pozměňovací návrh 359
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento odstavec se nevztahuje na výrobce 
prostředků na zakázku, kteří jsou 
mikropodniky podle definice doporučení 
Komise 2003/361/ES.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobce 
prostředků na zakázku, kteří jsou 
registrovanými lékárnami nebo 
mikropodniky podle definice doporučení 
Komise 2003/361/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento odstavec se nevztahuje na výrobce 
prostředků na zakázku, kteří jsou 
mikropodniky podle definice doporučení 
Komise 2003/361/ES.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobce 
prostředků na zakázku, kteří jsou 
registrovanými lékárnami nebo 
mikropodniky podle definice doporučení 
Komise 2003/361/ES.

Or. en

Odůvodnění

Lékárny vyrábějí některé zdravotnické prostředky na zakázku, jako jsou krémy, pudry a 
náplasti. Tyto lékárny procházejí během formálního vzdělávání rozsáhlou odbornou 
průpravou v oblasti farmaceutických přípravků, po které následuje uplatnění těchto znalostí 
během povinného období zaškolení. Požadavek dvouleté praxe je nepřiměřeně vysoký a mohl 
by omezit schopnost lékáren vykonávat tuto klíčovou činnost.

Pozměňovací návrh 361
Holger Krahmer



PE510.765v01-00 40/82 AM\936125CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kvalifikovaná osoba odpovídá 
přinejmenším za zajištění následujícího:

2. Osoba odpovědná za dodržování 
předpisů odpovídá přinejmenším za 
zajištění následujícího:

Or. en

Odůvodnění

Úloha a povinnosti mohou být sdíleny mezi několika osobami odpovědnými za dodržování 
právních předpisů, za výrobu či zajištění kvality.

Pozměňovací návrh 362
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že je vypracována a pravidelně 
aktualizována technická dokumentace a 
prohlášení o shodě;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Technická dokumentace a prohlášení o shodě patří k obecným povinnostem výrobce.

Pozměňovací návrh 363
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že je vypracována a pravidelně 
aktualizována technická dokumentace a 

(b) že jsou splněny ohlašovací povinnosti 
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prohlášení o shodě; v souladu s články 61 až 66;

Or. de

Pozměňovací návrh 364
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) že jsou splněny ohlašovací povinnosti v 
souladu s články 61 až 66;

c) že jsou splněny ohlašovací povinnosti v 
souladu s články 59 a 61 až 66;

Or. en

Odůvodnění

Budou tak zahrnuty povinnosti týkající se ohlašování závažných nepříznivých událostí.

Pozměňovací návrh 365
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) že je v případě hodnocených prostředků 
vydáno prohlášení uvedené v příloze XIV 
kapitole II bodě 4.1.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 366
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) že je v případě hodnocených prostředků 
vydáno prohlášení uvedené v příloze XIV 
kapitole II bodě 4.1.

d) že v případě, že za zajištění úkonů 
v souladu s písmenem a) tohoto odstavce 
odpovídá více osob odpovědných za 
dodržování předpisů, budou příslušné 
povinnosti písemně zaznamenány.

Or. en

Odůvodnění

Technická dokumentace a prohlášení o shodě patří k obecným povinnostem výrobce.

Pozměňovací návrh 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) že je v případě hodnocených prostředků 
vydáno prohlášení uvedené v příloze XIV 
kapitole II bodě 4.1.

d) že je v případě hodnocených prostředků 
vydáno prohlášení uvedené v příloze XIV 
kapitole II bodě 4.1 a že jsou splněny 
povinnosti týkající se ohlašování 
závažných nepříznivých událostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud za dodržování ustanovení 
uvedených v první větě společně odpovídá 
více kvalifikovaných osob, budou jejich 
příslušné oblasti odpovědnosti stanoveny 
písemně.
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Or. de

Pozměňovací návrh 369
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kvalifikovaná osoba nesmí být v rámci 
organizace výrobce nijak znevýhodňována, 
pokud jde o řádné plnění jejích povinností.

3. Osoba odpovědná za dodržování 
předpisů nesmí být v rámci organizace 
výrobce nijak znevýhodňována, pokud jde 
o řádné plnění jejích povinností.

Or. en

Odůvodnění

Úloha a povinnosti mohou být sdíleny několika osobami odpovědnými za dodržování právních 
předpisů, za výrobu či zajištění kvality.

Pozměňovací návrh 370
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zplnomocnění zástupci mají v rámci 
svých organizací k dispozici alespoň jednu 
kvalifikovanou osobu s odbornými 
znalostmi, pokud jde o regulační
požadavky na zdravotnické prostředky v 
Unii. Odborná znalost se prokáže jednou z 
těchto kvalifikací:

4. Zplnomocnění zástupci mají v rámci 
svých organizací k dispozici alespoň jednu 
osobu odpovědnou za dodržování předpisů
s odbornými znalostmi, pokud jde o 
požadavky na zdravotnické prostředky v 
Unii. Odborné znalosti se prokážou
diplomem, certifikátem nebo jiným 
dokladem o formální kvalifikaci uděleným 
po dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, technických věd 
nebo dalšího příslušného oboru 
nezbytného pro plnění úkolů stanovených 
v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku.
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Or. en

Odůvodnění

Úloha a povinnosti mohou být sdíleny několika osobami odpovědnými za dodržování právních 
předpisů, za výrobu či zajištění kvality.

Pozměňovací návrh 371
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 
věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti se zdravotnickými 
prostředky;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úloha a povinnosti mohou být sdíleny několika osobami odpovědnými za dodržování právních 
předpisů, za výrobu či zajištění kvality.

Pozměňovací návrh 372
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního studia v oblasti přírodních 

a) diplom, certifikát nebo jiný doklad o 
formální kvalifikaci udělené při úspěšném 
dokončení studia na univerzitě nebo 
ekvivalentního univerzitního studia v 
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věd, lékařství, farmacie, inženýrství nebo 
dalšího příslušného oboru a alespoň 
dvouletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti se zdravotnickými 
prostředky;

oblasti přírodních věd, lékařství, farmacie, 
inženýrství nebo dalšího příslušného oboru 
a alespoň pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo systémů řízení 
jakosti v souvislosti se zdravotnickými 
prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úloha a povinnosti mohou být sdíleny několika osobami odpovědnými za dodržování právních 
předpisů, za výrobu či zajištění kvality.

Pozměňovací návrh 374
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pětiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky.

b) desetiletá odborná praxe ve věcech 
týkajících se regulace nebo se systémy 
řízení jakosti, pokud jde o zdravotnické 
prostředky a prokázaná důkladná znalost 
terapeutické oblasti i dotyčného produktu 
(produktů).
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Or. en

Pozměňovací návrh 375
Pat the Cope Gallagher

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) uznávaný profesní titul udělený po 
kladném posouzení způsobilosti k výkonu 
technického povolání v oblasti 
zdravotnických prostředků nebo výroby.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí registrovaného profesního titulu poskytuje větší záruku, že kvalifikovaná osoba bude 
mít vhodnou způsobilost jakožto odborník, jak požadují právní předpisy. Příkladem této 
profesní registrace by byla situace, kdy kvalifikovaná osoba splní vnitrostátní požadavky pro 
získání titulu Eur Ing, registrované profesní inženýrské kvalifikace platné v celé EU.

Pozměňovací návrh 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upraví prostředek již uvedený na trh 
nebo do provozu takovým způsobem, že se 
to může dotknout souladu s použitelnými 
požadavky.

c) upraví prostředek již uvedený na trh 
nebo do provozu takovým způsobem, že se 
to může dotknout souladu s použitelnými 
požadavky; tato úprava zahrnuje 
opakované použití prostředku 
nepředjímané specifikací v návodu 
k použití, jejž přiložil výrobce.

Or. en



AM\936125CS.doc 47/82 PE510.765v01-00

CS

Pozměňovací návrh 377
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se nepoužije na žádnou 
osobu, která byť není považována za 
výrobce podle definice v čl. 2 odst. 1 čísle 
19, sestavuje a upravuje prostředek již na 
trhu pro jeho určený účel pro potřeby 
individuálního pacienta.

Distributor, dovozce nebo jiná fyzická 
nebo právnická osoba přebírá povinnosti 
uložené výrobci podle odst. 1 písm. a) 
pouze tehdy, pokud byl dotčený prostředek 
vyroben mimo Evropskou unii. V případě 
prostředků vyrobených v EU postačuje 
doklad výrobce o souladu s ustanoveními 
tohoto nařízení.
První pododstavec se nepoužije na žádnou 
osobu, která byť není považována za 
výrobce podle definice v čl. 2 odst. 1 čísle 
19, sestavuje a upravuje prostředek již na 
trhu pro jeho určený účel pro potřeby 
individuálního pacienta.

Or. de

Odůvodnění

Článek 14 odst. 1 písm. a) se týká firem, které prodávají prostředky pod svou značkou, 
například od výrobců nakupují naslouchátka nebo brýle a ty pak pod svou značkou uvádějí na 
trh. Podle návrhu Komise by tyto firmy měly stejné povinnosti jako skuteční výrobci. V 
případě prostředků, které pocházejí z EU, to není přiměřené, neboť výrobci v Unii již mají 
komplexní soubor povinností.

Pozměňovací návrh 378
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se nepoužije na žádnou 
osobu, která byť není považována za 
výrobce podle definice v čl. 2 odst. 1 čísle 
19, sestavuje a upravuje prostředek již na 
trhu pro jeho určený účel pro potřeby 

První pododstavec se nepoužije na žádnou 
osobu, která byť není považována za 
výrobce podle definice v čl. 2 odst. 1 čísle 
19, sestavuje a upravuje prostředek již na 
trhu pro jeho určený účel pro potřeby 
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individuálního pacienta. individuálního pacienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předtím, než se přeoznačený či 
přebalený prostředek dodá na trh, 
distributor či dovozce uvedení v odstavci 3 
informují výrobce a příslušný orgán 
členského státu, ve kterém zamýšlejí 
prostředek dodat na trh, a na požádání 
poskytnou vzorek nebo návrh
přeoznačeného nebo přebaleného 
prostředku, včetně všech přeložených 
štítků a návodů k použití. Předloží 
příslušnému orgánu certifikát vydaný 
oznámeným subjektem uvedeným v článku 
29, vystavený pro druh prostředků, na 
který se vztahují činnosti uvedené v odst. 2 
písm. a) a b) a potvrzující, že systém řízení 
jakosti odpovídá požadavkům stanoveným 
v odstavci 3.

4. Nejméně 28 kalendářních dní předtím, 
než se přeoznačený či přebalený prostředek 
dodá na trh, distributor či dovozce uvedení 
v odstavci 3 informují výrobce a příslušný 
orgán členského státu, ve kterém zamýšlejí 
prostředek dodat na trh, a na požádání 
poskytnou vzorek přeoznačeného nebo 
přebaleného prostředku, včetně všech 
přeložených štítků a návodů k použití. V 
rámci stejného období 28 kalendářních 
dní předloží příslušnému orgánu certifikát 
vydaný oznámeným subjektem uvedeným 
v článku 29, vystavený pro druh 
prostředků, na který se vztahují činnosti 
uvedené v odst. 2 písm. a) a b) a 
potvrzující, že systém řízení jakosti 
odpovídá požadavkům stanoveným v 
odstavci 3.

Or. cs

Pozměňovací návrh 380
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 381
Nora Berra

Návrh nařízení
Článek 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky pro jedno použití a jejich 
obnova

Prostředky určené pro jedno použití a 
jejich obnova

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, se považuje za výrobce 
obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, přičemž tento prostředek není 
na seznamu prostředků nevhodných k 
obnově, se považuje za výrobce 
obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

Or. cs

Pozměňovací návrh 383
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
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která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, se považuje za výrobce 
obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

která provádí obnovu prostředku určeného 
pro jedno použití, aby byl vhodný pro další 
použití v rámci Unie, se považuje za 
výrobce obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, se považuje za výrobce 
obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, se považuje za výrobce 
obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

Nemocnice, které provádějí obnovu 
prostředků pro jedno použití, nejsou 
považovány za výrobce. Musí však 
prokázat, že mají požadovanou technickou 
odbornost pro interní obnovu těchto 
prostředků, a musí mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti pro případ, že dojde k 
potížím.

Or. de

Pozměňovací návrh 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 1. Každá fyzická nebo právnická osoba –
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která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, se považuje za výrobce 
obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

včetně zdravotnických institucí uvedených 
v čl. 4 odst. 4 –, která provádí obnovu 
prostředku pro jedno použití, aby byl 
vhodný pro další použití v rámci Unie, se 
považuje za výrobce obnoveného 
prostředku a přebírá povinnosti uložené 
výrobcům, které jsou stanoveny v tomto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost pacienta je potřeba zajistit ve stejné míře, bez ohledu na to, kdo provádí obnovu 
prostředku pro jedno použití. Proto je nutné jasně stanovit, že všichni obnovitelé, včetně 
nemocnic a dalších zdravotnických institucí, musí splňovat stejné požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost, které platí pro původní vyrobený prostředek.

Pozměňovací návrh 386
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, se považuje za výrobce 
obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, se považuje za výrobce 
obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení. Tento 
požadavek platí také pro nemocnice a jiné 
zdravotnické instituce ve smyslu čl. 2 odst. 
1 bodu 24.

Or. da

Pozměňovací návrh 387
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, se považuje za výrobce 
obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provádí obnovu prostředku pro jedno 
použití, aby byl vhodný pro další použití v 
rámci Unie, se musí řídit pokyny 
stanovenými Komisí formou prováděcích 
aktů, aby tak byla zajištěna bezpečnost 
obnovy.

Or. en

Odůvodnění

Obnova by měla podléhat bezpečnostním požadavkům, avšak tyto požadavky by měly být 
stanoveny formou prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 388
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obnoveny mohou být pouze prostředky 
pro jedno použití, které byly uvedeny na 
trh Unie v souladu s tímto nařízením nebo 
před [datum použitelnosti tohoto nařízení] 
v souladu se směrnicí 90/385/EHS nebo 
směrnicí 93/42/EHS.

2. Obnoveny mohou být pouze prostředky 
pro jedno použití, které byly uvedeny na 
trh Unie v souladu s tímto nařízením nebo 
před [datum použitelnosti tohoto nařízení] 
v souladu se směrnicí 90/385/EHS nebo 
směrnicí 93/42/EHS, a jen v případě, že to 
umožňují vnitrostátní právní předpisy a že 
obnovitel může prokázat bezpečnost 
obnovy pro pacienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obnoveny mohou být pouze prostředky 
pro jedno použití, které byly uvedeny na 
trh Unie v souladu s tímto nařízením nebo 
před [datum použitelnosti tohoto nařízení] 
v souladu se směrnicí 90/385/EHS nebo 
směrnicí 93/42/EHS.

2. Obnoveny mohou být pouze prostředky 
určené pro jedno použití, které byly 
uvedeny na trh Unie v souladu s tímto 
nařízením nebo před [datum použitelnosti 
tohoto nařízení] v souladu se směrnicí 
90/385/EHS nebo směrnicí 93/42/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise stanoví prostřednictvím 
prováděcích aktů pokyny k obnově 
zdravotnických prostředků, v nichž uvede 
podmínky pro standardizovatelné, 
reprodukovatelné a účinné postupy 
čištění, dezinfekce a sterilizace, v souladu 
s posouzením rizik pro jednotlivé 
prostředky, jakož i požadavky týkající se 
systémů pro hygienu, prevenci infekcí, 
řízení kvality a dokumentaci, které se 
uplatní na obnovu zdravotnických 
prostředků prováděnou fyzickými či 
právnickými osobami. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 88 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Obnova zdravotnických prostředků na jednotném trhu EU by měla být provedena v souladu se 
společnými pokyny, aby byla zajištěna jednotná úroveň bezpečnosti. Jako základ ke kompilaci 
těchto pokynů mohou být použity stávající vnitrostátní dokumenty.
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Pozměňovací návrh 391
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě obnovení prostředků pro
jedno použití v kritických oblastech smí 
být provedeno pouze takové obnovení, 
které je považováno za bezpečné podle 
posledních vědeckých důkazů.

3. Obnova implantabilních prostředků pro 
jedno použití a chirurgicky invazivních 
prostředků pro jedno použití je zakázána.

Or. fr

Pozměňovací návrh 392
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě obnovení prostředků pro 
jedno použití v kritických oblastech smí 
být provedeno pouze takové obnovení, 
které je považováno za bezpečné podle 
posledních vědeckých důkazů.

3. V případě obnovení prostředků pro 
jedno použití v kritických oblastech smí 
být provedeno pouze takové obnovení, 
které je považováno za bezpečné podle 
posledních vědeckých důkazů; hygienické 
požadavky na obnovu zdravotnických 
prostředků, které doporučila Komise pro 
hygienu nemocnic a prevenci infekcí 
(Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention, KRINKO) při 
Ústavu Roberta Kocha a Německém 
spolkovém institutu pro léky a 
zdravotnické prostředky (Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte) by 
mohly v tomto ohledu posloužit jako 
praktické příklady.

Or. de

Odůvodnění

Obnova zdrovotnických prostředků je praxí, která je v řadě členských států prováděna 
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s dobrými výsledky. Musí mít vědecký základ a být prováděna ve vhodném rámci. Ten nabízí 
uvedená doporučení.

Pozměňovací návrh 393
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě obnovení prostředků pro 
jedno použití v kritických oblastech smí 
být provedeno pouze takové obnovení, 
které je považováno za bezpečné podle 
posledních vědeckých důkazů.

3. V případě obnovení prostředků pro 
jedno použití v kritických oblastech smí 
být provedeno pouze takové obnovení, 
které je považováno za bezpečné podle 
posledních vědeckých důkazů. Vědecké 
důkazy musí rovněž zohlednit případy, kdy 
je situace kritická z důvodu závažnosti 
léčeného onemocnění.

Or. en

Odůvodnění

Například adrenalinové injekce pro pacienty s alergiemi.

Pozměňovací návrh 394
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě obnovy zdravotnických 
prostředků pro jedno použití zajistí fyzická 
nebo právnická osoba uvedená v odstavci 
1 sledovatelnost veškerých obnovených 
prostředků, včetně jasných informací o 
tom, kolikrát již byl prostředek obnoven.

Or. en
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Pozměňovací návrh 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Fyzická nebo právnická osoba 
uvedená v odstavci 1 stanoví maximální 
počet možných obnovení prostředku pro 
jedno použití a zajistí, aby takový 
prostředek nebyl obnoven vícekrát. 

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích
aktů zavede a pravidelně aktualizuje 
seznam kategorií nebo skupin prostředků 
pro jedno použití v kritických oblastech, 
které mohou být obnoveny v souladu s 
odstavcem 3. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
88 odst. 3.

4. Komise prostřednictvím delegovaných 
aktů zavede a pravidelně aktualizuje 
seznam kategorií a skupin prostředků pro 
jedno použití, které nebudou obnovovány 
z důvodů reálného bezpečnostního rizika. 
Tyto delegované akty se přijímají podle čl. 
89.

Komise prostřednictvím delegovaných
aktů zavede a pravidelně aktualizuje 
seznam kategorií nebo skupin prostředků 
pro jedno použití v kritických oblastech, 
které mohou být obnoveny v souladu s 
odstavcem 3. Tyto prováděcí akty se 
přijímají postupem podle čl. 89.

Or. cs

Pozměňovací návrh 397
Nora Berra
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů zavede a pravidelně aktualizuje 
seznam kategorií nebo skupin prostředků 
pro jedno použití v kritických oblastech, 
které mohou být obnoveny v souladu s 
odstavcem 3. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
88 odst. 3.

4. Komise prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci zavede a 
pravidelně aktualizuje seznam kategorií 
nebo skupin prostředků určených pro 
jedno použití v kritických oblastech, které 
mohou být obnoveny v souladu s 
odstavcem 3. Tyto akty v přenesené 
pravomoci se přijímají v souladu 
s článkem 89.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů zavede a pravidelně aktualizuje
seznam kategorií nebo skupin prostředků 
pro jedno použití v kritických oblastech, 
které mohou být obnoveny v souladu 
s odstavcem 3. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
88 odst. 3.

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů zavede seznam kategorií nebo skupin 
prostředků pro jedno použití v kritických 
oblastech, které mohou být obnoveny 
v souladu s odstavcem 3. Tento seznam 
obsahuje také požadavky týkající se 
systémů pro hygienu, prevenci infekcí, 
řízení kvality a dokumentaci, které se 
ukládají fyzickým či právnickým osobám 
provádějícím obnovu těchto zvláště 
citlivých prostředků. Seznam bude 
pravidelně aktualizován. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 88 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Zvláštní požadavky týkající se odbornosti a vybavení obnovitelů jsou zásadní pro zajištění 
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bezpečné obnovy prostředků pro použití ve zvláště citlivých oblastech. Tyto požadavky by 
měla stanovit Komise, aby byla vytvořena jednotná úroveň ochrany v celé EU.

Pozměňovací návrh 399
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Jméno/název a adresa výrobce původního 
prostředku pro jedno použití se již na 
označení neuvádí, je ale uvedeno v návodu 
k použití obnoveného prostředku.

Jméno/název a adresa výrobce původního 
prostředku určeného pro jedno použití se 
již na označení neuvádí, je ale uvedeno v 
návodu k použití obnoveného prostředku.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členský stát může zachovat nebo zavést 
vnitrostátní předpisy zakazující na jeho 
území z důvodů ochrany veřejného zdraví 
specifické pro tento členský stát 
následující:

vypouští se

(a) obnovu prostředků pro jedno použití a 
převod prostředků pro jedno použití do 
jiného členského státu nebo do třetí země 
za účelem jeho obnovy;
(b) dodávání obnovených prostředků pro 
jedno použití na trh.
Členské státy uvědomí Komisi a ostatní 
členské státy o vnitrostátní předpisech a 
důvodech pro jejich zavedení. Komise tyto 
informace zveřejní.

Or. de
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Odůvodnění

Článek 72 návrhu Komise stanoví postup pro zacházení s vyhovujícímu prostředky, jež 
představují ohrožení zdraví a bezpečnosti. Tento postup by se v zájmu jednotného trhu měl 
použít také na obnovené prostředky.

Pozměňovací návrh 401
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pacienti jsou vždy informováni o 
použití obnoveného prostředku pro jedno 
použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů a ve spolupráci s Mezinárodním 
fórem regulačních orgánů pro 
zdravotnické prostředky a mezinárodními 
normalizačními orgány vymezí jasný 
soubor kvalitativních a bezpečnostních 
norem pro obnovu použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití, včetně zvláštních požadavků na 
výrobce těchto obnovených prostředků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 403
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obnovu prostředků pro jedno použití a 
převod prostředků pro jedno použití do 
jiného členského státu nebo do třetí země 
za účelem jeho obnovy;

a) obnovu prostředků určených pro jedno 
použití a převod prostředků určených pro 
jedno použití do jiného členského státu 
nebo do třetí země za účelem jeho obnovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dodávání obnovených prostředků pro 
jedno použití na trh.

b) dodávání obnovených prostředků 
určených pro jedno použití na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Prostředky pro jedno použití a jejich 

obnova
Prostředky pro jedno použití nesmějí být 
obnovovány pro účely opětovného použití 
na evropském trhu.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 406
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Článek 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Karta s informacemi o implantátu Informace o implantabilním prostředku a 
karta s informacemi o implantátu

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Marian Harkin

Návrh nařízení
Článek 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Karta s informacemi o implantátu Informace o implantabilních prostředcích

Or. en

Odůvodnění

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Pozměňovací návrh 408
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován.

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován.

Tento odstavec se nepoužije na svorky, 
šicí materiál a stomatologické výplně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 409
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl
prostředek implantován.

1. Výrobce implantabilního prostředku 
předem předá zdravotnickému pracovníku 
nebo případně příslušnému pacientu, 
jemuž má být prostředek implantován, 
informace, které jsou součástí 
dokumentace implantátu nebo karty s 
informacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 

1. Výrobce implantabilního, sterilně 
zabaleného prostředku předem poskytne 
příslušnému zdravotnickému odborníkovi 
společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
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prostředek implantován. dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován.

Osoba provádějící implantaci je 
odpovědná za zpřístupnění této karty 
pacientovi a za zaznamenání údajů do 
příslušné databáze.
Výjimku tvoří tyto druhy implantátů: nitě, 
svorky, šrouby, destičky a příslušenství 
ortopedických implantátů.
Komise tento seznam výjimek pravidelně 
kontroluje a aktualizuje prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s čl. 88 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby příslušné údaje byly také poskytnuty Evropské databance zdravotnických 
prostředků (Eudamed).

Pozměňovací návrh 411
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován.

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici zdravotnický pracovník, jenž 
provádí implantaci prostředku a který:

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce implantabilního prostředku
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován.

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89, kterými stanoví, u jakých
implantabilních prostředků poskytne 
výrobce společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, již může 
poskytnout v elektronické podobě či jiným 
způsobem a která obsahuje informace 
uvedené v odstavci 2 a již má k dispozici 
příslušný pacient, jemuž byl prostředek 
implantován.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat mezi implantabilními prostředky, jež vyžadují tyto karty s informacemi o 
implantátu, například v případě implantabilních zdravotnických prostředků, jako jsou šicí 
materiály, chirurgické svorky, spony, šrouby a stomatologické výplně. 

Pozměňovací návrh 413
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován.

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován. Karta 
s informacemi o implantátu je dostupná 
rovněž v elektronické podobě a členské 
státy zajistí, aby nemocnice a kliniky 
uchovávaly elektronické verze ve svých 
záznamech, a mohly tak být snadno na 
požádání poskytnuty pacientovi.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s doporučením uvedeným v usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 
2012 o závadných silikonových prsních implantátech vyrobených francouzskou společností 
PIP.

Pozměňovací návrh 414
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován.

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem
informace, které budou předány 
zdravotnickému pracovníkovi 
provádějícímu implantaci prostředku, jenž 
bude odpovědný za.

– předání těchto informací pacientovi; a
– zápis těchto informací do lékařských 
záznamů pacienta.

Or. en

Odůvodnění

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Pozměňovací návrh 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce implantabilního prostředku 
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován.

1. Výrobce implantabilního prostředku
poskytne společně s prostředkem kartu 
s informacemi o implantátu, kterou má k 
dispozici příslušný pacient, jemuž byl 
prostředek implantován.

Elektronickou verzi těchto informací 
výrobce uchovává po dobu, kdy bude 
prostředek v těle pacienta implantován, a 
zpřístupní ji pacientovi na požádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zaznamená veškeré informace obsažené 
v kartě do lékařských záznamů pacienta;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – odrážka 2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– předá kartu pacientovi;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Antonyia Parvanova
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou přijmout 
vnitrostátní ustanovení požadující, aby 
karta s informacemi o implantátu 
obsahovala také informace o opatřeních 
následné pooperační péče a aby byla 
podepsána jak pacientem, tak chirurgem 
odpovědným za provedení zákroku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato karta obsahuje následující: Tyto informace obsahují následující:

Or. en

Odůvodnění

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Pozměňovací návrh 420
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. ba (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informace o zvláštních vlastnostech 
prostředku a veškerých potenciálních 
nežádoucích účincích;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s doporučením uvedeným v usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 
2012 o závadných silikonových prsních implantátech vyrobených francouzskou společností 
PIP.

Pozměňovací návrh 421
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) stručný popis vlastností prostředků, 
včetně použitých materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) místo pro podpis chirurga a pacienta, 
aby karta mohla být použita jako formulář 
souhlasu s operací.

Or. en



AM\936125CS.doc 69/82 PE510.765v01-00

CS

Odůvodnění

V souladu s doporučením uvedeným v usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 
2012 o závadných silikonových prsních implantátech vyrobených francouzskou společností 
PIP.

Pozměňovací návrh 423
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) potenciální nepříznivé události, jež 
mohou nastat na základě údajů 
klinického hodnocení a klinické zkoušky.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Informace jsou podány písemnou formou, 
která je laikům snadno srozumitelná.

Informace jsou podány písemnou formou, 
která je laikům snadno srozumitelná. Tyto 
informace se pacientovi poskytnou při 
udělování souhlasu předtím, než je 
prostředek implantován. Je třeba, aby 
pacienti věděli, že implantáty nejsou trvalé 
a může vzniknout potřeba je nahradit či 
odstranit; pacienti musejí být rovněž 
informováni o kvalitě implantátů a o 
možných rizicích, která jsou s nimi 
spojena.

Or. en
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Odůvodnění

Toto je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu o závadných silikonových prsních 
implantátech vyrobených francouzskou společností PIP (2012/2621(RSP)).

Pozměňovací návrh 425
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení je přeloženo do úředního 
jazyka Unie nebo jazyků požadovaných 
členským státem (členskými státy), v němž 
(nichž) je prostředek dodán na trh.

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení je vyhotoveno v jednom z 
úředních jazyků Unie přijatelném pro 
oznámený subjekt zpracovávající 
prohlášení o shodě podle článku 42

Or. cs

Pozměňovací návrh 426
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení je přeloženo do úředního 
jazyka Unie nebo jazyků požadovaných
členským státem (členskými státy), v němž 
(nichž) je prostředek dodán na trh.

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení je vydáno v úředním jazyce
Unie požadovaném členským státem 
(členskými státy), v němž (nichž) je 
prostředek dodán na trh, a také 
v angličtině, pokud je prostředek dostupný 
v jiných členských státech.
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Or. de

Pozměňovací návrh 427
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení je přeloženo do úředního 
jazyka Unie nebo jazyků požadovaných 
členským státem (členskými státy), v němž 
(nichž) je prostředek dodán na trh.

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení je kromě verze v jazyce 
členského státu, v němž má výrobce či 
zplnomocněný zástupce sídlo (je-li to 
požadováno), také přeloženo do
anglického jazyka.

Or. en

Odůvodnění

Prohlášení o shodě je určeno pro oznámené subjekty a orgány, nikoli pro pacienty. Povinnost 
poskytnout překlady EU prohlášení o shodě pro všechny země EU, v nichž jsou prostředky 
dostupné, zvýší náklady pro malé podniky.

Pozměňovací návrh 428
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení je přeloženo do úředního 
jazyka Unie nebo jazyků požadovaných 
členským státem (členskými státy), v němž 

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení je dostupné v jednom 
z úředních jazyků Unie.
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(nichž) je prostředek dodán na trh.

Or. en

Odůvodnění

Překládání EU prohlášení do více jazyků je nákladné a zbytné.

Pozměňovací návrh 429
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 za účelem změny nebo doplnění 
minimálního obsahu EU prohlášení o 
shodě stanoveného v příloze III s ohledem 
na technický pokrok.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 za účelem změny nebo doplnění 
minimálního obsahu EU prohlášení o 
shodě stanoveného v příloze III s ohledem 
na technický pokrok.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Za označením CE případně následuje 
identifikační číslo oznámeného subjektu 
odpovědného za postupy posuzování shody 
stanovené v článku 42. Identifikační číslo 
je rovněž uvedeno ve všech propagačních 
materiálech, které uvádí, že prostředek 
splňuje právní požadavky pro označení CE.

5. Za označením CE případně následuje 
identifikační číslo oznámeného subjektu 
odpovědného za postupy posuzování shody 
stanovené v článku 42. Identifikační číslo a 
kontaktní informace odpovědného 
oznámeného subjektu jsou rovněž 
uvedeny ve všech propagačních 
materiálech, které uvádí, že prostředek 
splňuje právní požadavky pro označení CE.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která dodává na trh předmět zvlášť určený 
k nahrazení totožné nebo podobné nedílné 
součásti nebo dílu prostředku, který je 
vadný nebo opotřebovaný, aby zachovala 
nebo obnovila funkční způsobilost 
prostředku, aniž by se podstatně změnila 
jeho funkční způsobilost nebo bezpečnost, 
zajistí, aby předmět nepříznivě neovlivnil 
bezpečnost a funkční způsobilost 
prostředku. Podklady jsou uchovány k 
dispozici příslušným orgánům členských 
států.

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která dodává na trh předmět zvlášť určený 
k nahrazení totožné nebo podobné nedílné 
součásti nebo dílu prostředku, který je 
vadný nebo opotřebovaný, aby zachovala 
nebo obnovila funkční způsobilost 
prostředku, aniž by se změnila jeho funkční 
způsobilost nebo bezpečnost, zajistí, aby 
předmět nepříznivě neovlivnil bezpečnost a 
funkční způsobilost prostředku. Podklady 
jsou uchovány k dispozici příslušným 
orgánům členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 433
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která dodává na trh předmět zvlášť určený 
k nahrazení totožné nebo podobné nedílné 
součásti nebo dílu prostředku, který je 
vadný nebo opotřebovaný, aby zachovala 
nebo obnovila funkční způsobilost 
prostředku, aniž by se podstatně změnila 
jeho funkční způsobilost nebo bezpečnost, 
zajistí, aby předmět nepříznivě neovlivnil 
bezpečnost a funkční způsobilost 
prostředku. Podklady jsou uchovány k 
dispozici příslušným orgánům členských 
států.

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která dodává na trh předmět zvlášť určený 
k nahrazení totožné nebo podobné nedílné 
součásti nebo dílu prostředku, který je 
vadný nebo opotřebovaný, aby zachovala 
nebo obnovila funkční způsobilost 
prostředku, aniž by se podstatně změnila 
jeho funkční způsobilost nebo bezpečnost, 
zajistí, aby předmět nepříznivě neovlivnil 
bezpečnost a funkční způsobilost 
prostředku. U prostředků sestávajících 
z více než jedné implantabilní součásti je 
nutné rovněž zajistit, aby tento předmět 
nevyžadoval nahrazení celého prostředku 
kvůli nekompatibilitě s fungující částí 
prostředku. Podklady jsou uchovány k 
dispozici příslušným orgánům členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která dodává na trh předmět zvlášť určený 
k nahrazení totožné nebo podobné nedílné 
součásti nebo dílu prostředku, který je 
vadný nebo opotřebovaný, aby zachovala 
nebo obnovila funkční způsobilost 
prostředku, aniž by se podstatně změnila 
jeho funkční způsobilost nebo bezpečnost, 
zajistí, aby předmět nepříznivě neovlivnil 

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která dodává na trh předmět zvlášť určený 
k nahrazení totožné nebo podobné nedílné 
součásti nebo dílu prostředku, který je 
vadný nebo opotřebovaný, aby zachovala 
nebo obnovila funkční způsobilost 
prostředku, aniž by se změnila jeho funkční 
způsobilost nebo bezpečnost, zajistí, aby 
předmět nepříznivě neovlivnil bezpečnost a 
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bezpečnost a funkční způsobilost 
prostředku. Podklady jsou uchovány k 
dispozici příslušným orgánům členských 
států.

funkční způsobilost prostředku. Podklady 
jsou uchovány k dispozici příslušným 
orgánům členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předmět, který je zvlášť určen k 
nahrazení součásti nebo dílu daného 
prostředku a který podstatným způsobem 
mění funkční způsobilost či bezpečnost 
tohoto prostředku, se považuje za 
prostředek.

2. Předmět, který je zvlášť určen k 
nahrazení součásti nebo dílu daného 
prostředku a který mění funkční 
způsobilost či bezpečnost tohoto 
prostředku, se považuje za prostředek a 
musí splňovat požadavky stanovené tímto 
nařízením.

Or. de

Pozměňovací návrh 436
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každá fyzická či právnická osoba, 
která obnoví zdravotnický prostředek 
v souladu s doporučeními výrobce, musí 
zajistit, aby tato obnova neměla nepříznivé 
dopady na konkrétní vlastnosti či 
bezpečnost prostředku.

Or. de
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Pozměňovací návrh 437
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Každá fyzická či právnická osoba, 
která obnoví zdravotnický prostředek a 
nepřihlédne k doporučení výrobce týkající 
se obnovy nebo která se tímto 
doporučením nebude řídit, se považuje za 
výrobce ve smyslu tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 438
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Odpovědnost v případě újmy, již způsobil 
pacientovi zdravotnický prostředek třídy 

IIb nebo třídy III
Výrobce ponese právní odpovědnost za 
újmu způsobenou zdravotnickým 
prostředkem třídy IIb nebo třídy III, 
neprokáže-li, že újma byla způsobena 
nesprávným použitím zdravotnickým 
pracovníkem nebo případně pacientem.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, kdo ponese odpovědnost v případě, že pacient utrpí újmu.
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Pozměňovací návrh 439
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 U všech prostředků s výjimkou prostředků 
na zakázku nebo hodnocených prostředků 
musí být hospodářské subjekty schopny po 
dobu uvedenou v čl. 8 odst. 4 identifikovat 
následující:

U všech prostředků s výjimkou prostředků 
na zakázku nebo hodnocených prostředků 
musí být hospodářské subjekty schopny po 
dobu 10 let identifikovat následující:

Or. cs

Pozměňovací návrh 440
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro všechny prostředky s výjimkou 
prostředků na zakázku a hodnocených 
prostředků musí být v Unii zaveden systém 
jedinečné identifikace prostředku. Systém 
jedinečné identifikace prostředku umožní 
identifikaci a sledovatelnost prostředků a 
sestává z následujícího:

1. Pro všechny prostředky třídy II s 
výjimkou prostředků na zakázku a 
hodnocených prostředků musí být v Unii 
zaveden systém jedinečné identifikace 
prostředku. Systém jedinečné identifikace 
prostředku umožní identifikaci a 
sledovatelnost prostředků a sestává 
z následujícího:

Or. de

Pozměňovací návrh 441
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro všechny prostředky s výjimkou 
prostředků na zakázku a hodnocených 
prostředků musí být v Unii zaveden systém 

1. Pro všechny prostředky s výjimkou 
prostředků na zakázku a hodnocených 
prostředků musí být v Unii zaveden jediný 
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jedinečné identifikace prostředku. Systém 
jedinečné identifikace prostředku umožní 
identifikaci a sledovatelnost prostředků a 
sestává z následujícího:

systém jedinečné identifikace prostředku. 
Systém jedinečné identifikace prostředku 
umožní identifikaci a sledovatelnost 
prostředků, bude pokud možno v souladu 
s globálním regulativním přístupem pro 
jedinečnou identifikaci prostředku v 
oblasti zdravotnických prostředků a 
sestává z následujícího:

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba vložit slovo „jediný“, aby se zajistil jedinečný a harmonizovaný přístup 
k jedinečné identifikaci prostředku v Evropě, a pokud možno globálně.

Pozměňovací návrh 442
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) provozuje svůj systém pro zadávání 
jedinečných identifikací prostředku po 
dobu, která je stanovena v pověření a která 
by měla trvat nejméně tři roky od pověření;

i) provozuje svůj systém pro zadávání 
jedinečných identifikací prostředku po 
dobu, která je stanovena v pověření a která 
by měla trvat nejméně pět let od pověření;

Or. en

Odůvodnění

Systém pro zadávání jedinečných identifikací prostředku je velmi důležitou součástí nového 
systému regulace a provozovatelé systému pro zadávání jedinečných identifikací prostředku 
by měli zajistit, aby jejich úloha byla trvalejší.

Pozměňovací návrh 443
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 7 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stanovení prostředků, kategorií nebo 
skupin prostředků, jejichž identifikace 
vychází ze systému jedinečné identifikace 
prostředku, jak stanoví odstavce 1 až 6, a 
příslušné harmonogramy pro jeho 
provádění. Na základě přístupu založeného 
na posouzení rizika je provádění systému 
jedinečné identifikace prostředku 
postupné, přičemž začíná u prostředků
spadajících do nejvyšší rizikové třídy;

a) stanovení prostředků, kategorií nebo 
skupin prostředků, jejichž identifikace 
vychází ze systému jedinečné identifikace 
prostředku, jak stanoví odstavce 1 až 6, a 
příslušné harmonogramy pro jeho 
provádění. Na základě přístupu založeného 
na posouzení rizika je provádění systému 
jedinečné identifikace prostředku omezeno 
na prostředky spadající do nejvyšší 
rizikové třídy;

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti v rámci budoucího systému jedinečných identifikací prostředku (UDI) by se měly 
omezit na prostředky spadající do nejvyšší rizikové třídy, aby ze zabránilo nadměrné 
administrativní a finanční zátěži v oblasti zdravotnictví, aniž by došlo k odpovídajícímu 
zlepšení bezpečnosti pacientů.

Pozměňovací návrh 444
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) upřesnění údajů, které mají být zahrnuty 
v identifikátoru výroby, který se na 
základě přístupu založeného na posouzení 
rizika může různit podle rizikové kategorie 
prostředku;

b) upřesnění údajů, které mají být zahrnuty 
v identifikátoru výroby;

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti v rámci budoucího systému jedinečných identifikací prostředku (UDI) by se měly 
omezit na prostředky spadající do nejvyšší rizikové třídy, aby ze zabránilo nadměrné 
administrativní a finanční zátěži v oblasti zdravotnictví, aniž by došlo k odpovídajícímu 
zlepšení bezpečnosti pacientů.
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Pozměňovací návrh 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 8 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) kompatibilita se systémy identifikace 
zdravotnického prostředku, které již jsou 
na trhu.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu bezproblémového fungování je důležité, aby systémy sledovatelnosti byly technicky 
slučitelné.

Pozměňovací návrh 446
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 8 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) kompatibilita s ostatními systémy 
sledovatelnosti využívanými zúčastněnými 
stranami majícími zájem na 
zdravotnickém prostředku.

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že v souladu se směrnicí o padělaných léčivých přípravcích bude zaveden 
systém elektronického ověřování léčivých přípravků. Je důležité, aby systémy pro 
zdravotnické prostředky a léčiva byly kompatibilní. Jinak budou představovat značnou a 
nezvladatelnou zátěž pro subjekty dodavatelského řetězce s oběma typy produktů.

Pozměňovací návrh 447
Peter Liese
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 8 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) slučitelnost s ostatními systémy 
sledovatelnosti využívanými zúčastněnými 
stranami majícími zájem na 
zdravotnickém prostředku.

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že v souladu se směrnicí o padělaných léčivých přípravcích bude zaveden 
systém elektronického ověřování léčivých přípravků. Je důležité, aby systémy pro 
zdravotnické prostředky a léčiva byly kompatibilní. Jinak budou představovat značnou a 
nezvladatelnou zátěž pro subjekty dodavatelského řetězce s oběma typy produktů.

Pozměňovací návrh 448
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 8 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) kompatibilita systémů jedinečné 
identifikace prostředku s ochrannými 
prvky stanovenými na základě směrnice 
2011/62/ES, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o zabránění vstupu 
padělaných léčivých přípravků do 
legálního dodavatelského řetězce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 449
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 8 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) kompatibilita s jinými systémy 
sledovatelnosti, jež používají subjekty 
působící v oblasti zdravotnických 
prostředků.

Or. fr

Odůvodnění

Systém elektronického ověřování léčivých přípravků by měl být vytvořen s ohledem na 
směrnici o padělaných léčivých přípravcích. Systémy pro zdravotnické prostředky a léčivé 
přípravky by měly být vzájemně kompatibilní, aby nepůsobily značnou zátěž těm subjektům 
dodavatelského řetězce, kteří nakládají s oběma typy produktů.


