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Pozmeňujúci návrh 297
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa menia alebo dopĺňajú prvky 
požadované v technickej dokumentácii 
vymedzenej v prílohe II, a to so zreteľom 
na technický pokrok.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa menia alebo dopĺňajú prvky 
požadované v technickej dokumentácii 
vymedzenej v prílohe II, a to so zreteľom 
na technický pokrok.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 299
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je technická dokumentácia rozsiahla 
alebo uchovávaná na viacerých miestach, 
výrobca poskytne príslušnému orgánu na 
požiadanie súhrn technickej 
dokumentácie a umožní na požiadanie 
prístup k úplnej technickej dokumentácii.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Sú potrebné osobitné normy pre klinické výrobky – ktoré pre jednotlivé kategórie vysoko 
rizikových zdravotníckych výrobkov vypracujú nezávislí experti v podobe medzinárodnej 
zbierky – ktorými sa stanovia kritériá hodnotenia nových výrobkov, a tiež odporúčania 
týkajúce sa primeraných prostriedkov hodnotenia nových produktov pred ich umiestnením na 
trh.

Pozmeňujúci návrh 300
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak je technická dokumentácia rozsiahla 
alebo uchovávaná na viacerých miestach, 
výrobca poskytne príslušnému orgánu na
požiadanie súhrn technickej 
dokumentácie a umožní na požiadanie 
prístup k úplnej technickej dokumentácii.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 301
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok, iných ako pomôcok 
na mieru, zriadia a aktualizujú 
systematický postup zhromažďovania 
a skúmania skúseností získaných 
z uvedenia svojich pomôcok na trh a do 
používania a uplatňujú akékoľvek potrebné 
nápravné opatrenia, čo sa odteraz uvádza 
ako „plán trhového dohľadu“. Plán 
trhového dohľadu vymedzuje postupy 
zhromažďovania, zaznamenávania 
a vyšetrovania sťažností a hlásení od 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov 
alebo používateľov, pokiaľ ide 
o podozrenia na nehody týkajúce sa 
pomôcky, postupy registrácie výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutia 
výrobkov z používania alebo stiahnutia 
výrobkov z trhu, a ak sa to pokladá za 
vhodné z dôvodu charakteru pomôcky, 
postupy testovania vzoriek pomôcok 
uvádzaných na trh. Súčasťou plánu 
trhového dohľadu je plán klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII. Ak klinické 
sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok iných ako pomôcok 
na mieru zriadia a aktualizujú systematický 
postup zhromažďovania a skúmania 
skúseností získaných z uvedenia svojich 
pomôcok na trh a do používania 
a uplatňujú akékoľvek potrebné nápravné 
opatrenia, čo sa odteraz uvádza ako „plán 
trhového dohľadu“. Posúdenia a správy 
v rámci dohľadu po uvedení na trh 
vypracujú nezávislé orgány. Plán trhového 
dohľadu vymedzuje postupy 
zhromažďovania, zaznamenávania 
a vyšetrovania sťažností a hlásení od 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov 
alebo používateľov, pokiaľ ide 
o podozrenia na nehody týkajúce sa 
pomôcky, postupy registrácie výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutia 
výrobkov z používania alebo stiahnutia 
výrobkov z trhu, a ak sa to pokladá za 
vhodné z dôvodu charakteru pomôcky, 
postupy testovania vzoriek pomôcok 
uvádzaných na trh. Súčasťou plánu 
trhového dohľadu je plán klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII. Ak klinické 
sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

Or. fr

Odôvodnenie

Dohľad po uvedení na trh by mali vykonávať skúsení, nezávislí vedeckí experti, aby bola 
zaistená úplná transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh 302
Marina Yannakoudakis
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok, iných ako pomôcok 
na mieru, zriadia a aktualizujú 
systematický postup zhromažďovania 
a skúmania skúseností získaných 
z uvedenia svojich pomôcok na trh a do 
používania a uplatňujú akékoľvek potrebné 
nápravné opatrenia, čo sa odteraz uvádza 
ako „plán trhového dohľadu“. Plán 
trhového dohľadu vymedzuje postupy 
zhromažďovania, zaznamenávania 
a vyšetrovania sťažností a hlásení od 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov 
alebo používateľov, pokiaľ ide 
o podozrenia na nehody týkajúce sa 
pomôcky, postupy registrácie výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutia 
výrobkov z používania alebo stiahnutia 
výrobkov z trhu, a ak sa to pokladá za 
vhodné z dôvodu charakteru pomôcky, 
postupy testovania vzoriek pomôcok 
uvádzaných na trh. Súčasťou plánu 
trhového dohľadu je plán klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII. Ak klinické 
sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok iných ako pomôcok 
na mieru zriadia a aktualizujú systematický 
postup zhromažďovania a skúmania 
skúseností získaných z uvedenia svojich 
pomôcok na trh a do používania 
a uplatňujú akékoľvek potrebné nápravné 
opatrenia, čo sa odteraz uvádza ako „plán 
trhového dohľadu“. Analýzy a správy 
o dohľade po uvedení na trh vypracúvajú 
aj nezávislé organizácie. Plán trhového 
dohľadu vymedzuje postupy 
zhromažďovania, zaznamenávania 
a vyšetrovania sťažností a hlásení od 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov 
alebo používateľov, pokiaľ ide 
o podozrenia na nehody týkajúce sa 
pomôcky, postupy registrácie výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutia 
výrobkov z používania alebo stiahnutia 
výrobkov z trhu, a ak sa to pokladá za 
vhodné z dôvodu charakteru pomôcky, 
postupy testovania vzoriek pomôcok 
uvádzaných na trh. Súčasťou plánu 
trhového dohľadu je plán klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII. Ak klinické 
sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok, iných ako pomôcok 
na mieru, zriadia a aktualizujú 
systematický postup zhromažďovania 
a skúmania skúseností získaných 
z uvedenia svojich pomôcok na trh a do 
používania a uplatňujú akékoľvek potrebné 
nápravné opatrenia, čo sa odteraz uvádza 
ako „plán trhového dohľadu“. Plán 
trhového dohľadu vymedzuje postupy 
zhromažďovania, zaznamenávania 
a vyšetrovania sťažností a hlásení od 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov 
alebo používateľov, pokiaľ ide 
o podozrenia na nehody týkajúce sa 
pomôcky, postupy registrácie výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutia 
výrobkov z používania alebo stiahnutia 
výrobkov z trhu, a ak sa to pokladá za 
vhodné z dôvodu charakteru pomôcky, 
postupy testovania vzoriek pomôcok 
uvádzaných na trh. Súčasťou plánu 
trhového dohľadu je plán klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII. Ak klinické 
sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok iných ako pomôcok 
na mieru zriadia a aktualizujú systematický 
postup zhromažďovania a skúmania 
skúseností získaných z uvedenia svojich 
pomôcok na trh a do používania 
a uplatňujú akékoľvek potrebné nápravné 
opatrenia, čo sa odteraz uvádza ako „plán 
trhového dohľadu“. Plán trhového dohľadu 
vymedzuje postupy zhromažďovania, 
zaznamenávania a vyšetrovania sťažností 
a hlásení od zdravotníckych pracovníkov, 
pacientov alebo používateľov, pokiaľ ide 
o podozrenia na nehody týkajúce sa 
pomôcky, postupy registrácie výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutia 
výrobkov z používania alebo stiahnutia 
výrobkov z trhu, a ak sa to pokladá za 
vhodné z dôvodu charakteru pomôcky, 
postupy testovania vzoriek pomôcok 
uvádzaných na trh. Súčasťou plánu 
trhového dohľadu je plán klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII. Analýza a správy 
o klinickom sledovaní by mali obsahovať 
odkaz na nezávislé organizácie. Ak 
klinické sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti by sa tu mali brať do úvahy aj nezávislé vedecké údaje.

Pozmeňujúci návrh 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Primerane rizikovej triede a typu 
pomôcky, výrobcovia pomôcok, iných ako 
pomôcok na mieru, zriadia a aktualizujú 
systematický postup zhromažďovania 
a skúmania skúseností získaných 
z uvedenia svojich pomôcok na trh a do 
používania a uplatňujú akékoľvek potrebné 
nápravné opatrenia, čo sa odteraz uvádza 
ako „plán trhového dohľadu“. Plán 
trhového dohľadu vymedzuje postupy 
zhromažďovania, zaznamenávania 
a vyšetrovania sťažností a hlásení od 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov 
alebo používateľov, pokiaľ ide 
o podozrenia na nehody týkajúce sa 
pomôcky, postupy registrácie výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutia 
výrobkov z používania alebo stiahnutia 
výrobkov z trhu, a ak sa to pokladá za 
vhodné z dôvodu charakteru pomôcky, 
postupy testovania vzoriek pomôcok 
uvádzaných na trh. Súčasťou plánu 
trhového dohľadu je plán klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII. Ak klinické 
sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok iných ako pomôcok 
na mieru zriadia a aktualizujú systematický 
postup zhromažďovania a skúmania 
skúseností získaných z uvedenia svojich 
pomôcok na trh a do používania 
a uplatňujú akékoľvek potrebné nápravné 
opatrenia, čo sa odteraz uvádza ako „plán 
trhového dohľadu“, ktorý budú overovať 
orgány zodpovedné za udeľovanie alebo 
prehodnocovanie trhových povolení 
a ktorý bude vykonávať nezávislý orgán, 
ktorý nijako neprispel k vydaniu 
povolenia na predaj príslušnej pomôcky 
ani k jeho prehodnoteniu. Plán trhového 
dohľadu vymedzuje postupy 
zhromažďovania, zaznamenávania 
a vyšetrovania sťažností a hlásení od 
zdravotníckych pracovníkov, pacientov 
alebo používateľov, pokiaľ ide 
o podozrenia na nehody týkajúce sa 
pomôcky, postupy registrácie výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutia 
výrobkov z používania alebo stiahnutia 
výrobkov z trhu, a ak sa to pokladá za 
vhodné z dôvodu charakteru pomôcky, 
postupy testovania vzoriek pomôcok 
uvádzaných na trh. Súčasťou plánu 
trhového dohľadu je plán klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII. Ak klinické 
sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 305
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa počas dohľadu po uvedení na trh 
vyskytne potreba nápravného opatrenia, 
výrobca vykoná náležité opatrenia.

Ak sa počas dohľadu po uvedení na trh 
vyskytne potreba nápravného opatrenia, 
výrobca vykoná náležité opatrenia vrátane 
okamžitého upovedomenia Európskej 
databanky zdravotníckych pomôcok 
(Eudamed) zriadenej na základe 
rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ z 19. 
apríla 2010. 

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité zaistiť rýchly prístup k správam o komplikáciách alebo nehodách spôsobených 
zdravotníckymi pomôckami. Na zhromažďovanie a uverejňovanie všetkých informácií 
súvisiacich so zdravotníckymi pomôckami umiestnenými na európskom trhu sa môže využiť 
databanka Eudamed.

Pozmeňujúci návrh 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa počas dohľadu po uvedení na trh 
vyskytne potreba nápravného opatrenia, 
výrobca vykoná náležité opatrenia.

Ak sa počas dohľadu po uvedení na trh 
vyskytne potreba nápravného opatrenia, 
výrobca vykoná náležité opatrenia vrátane
ich okamžitého nahlásenia do Európskej 
databanky zdravotníckych pomôcok 
(Eudamed) zriadenej na základe 
rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výrobcovia zabezpečujú, že pomôcka je 
dodávaná spolu s informáciami 
dodávanými v súlade s oddielom 19 
prílohy I, a to v úradnom jazyku Únie, 
ktorý je zrozumiteľný zamýšľanému 
používateľovi alebo pacientovi. O jazyku(-
och) informácií dodávaných výrobcom 
môže rozhodnúť prostredníctvom 
právnych predpisov členský štát, kde sa 
pomôcka sprístupňuje pre používateľa 
alebo pacienta.

7. Výrobcovia zabezpečujú, že pomôcka je 
dodávaná spolu s návodom 
a bezpečnostnými informáciami 
dodávanými v súlade s oddielom 19 
prílohy I, a to v jazyku, ktorý je 
zrozumiteľný zamýšľanému používateľovi 
alebo pacientovi a o ktorom rozhodne 
príslušný členský štát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
podľa potreby zhodu tejto pomôcky, 
stiahnuť ju z trhu alebo ju stiahnuť 
z používania. Informujú distribútorov a,
v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu.

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
podľa potreby zhodu tejto pomôcky, 
stiahnuť ju z trhu alebo ju stiahnuť 
z používania. Informujú distribútorov, 
dovozcov a v uplatniteľnom prípade aj
splnomocneného zástupcu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 309
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu, uznávanej zdravotníckej inštitúcii 
alebo združeniu organizovanému na 
európskej úrovni na základe odôvodnenej 
žiadosti všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

Or. de

Odôvodnenie

Používateľmi zdravotníckych pomôcok sú predovšetkým lekári. Preto by mali mať prístup ku 
všetkým technickým a klinickým údajom o príslušnej zdravotníckej pomôcke. Lekári 
a chirurgovia tieto informácie potrebujú, aby si podľa kritérií efektívnosti a bezpečnosti mohli 
vybrať pomôcky, ktoré chcú používať.

Pozmeňujúci návrh 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu alebo legitímnej zdravotníckej 
inštitúcii či združeniu na základe 
odôvodnenej žiadosti všetky informácie 
a dokumentáciu potrebné na preukázanie 
zhody pomôcky v úradnom jazyku Únie, 
ktorý je pre tento orgán zrozumiteľný. Na 
požiadanie orgánu s ním spolupracujú na 
akomkoľvek nápravnom opatrení prijatom 
s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.
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Or. en

Odôvodnenie

Používateľmi zdravotníckych pomôcok sú predovšetkým lekári. Preto by mali mať prístup ku 
všetkým technickým a klinickým údajom o zdravotníckych pomôckach.

Pozmeňujúci návrh 311
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu, spotrebiteľskému združeniu, 
združeniu pacientov alebo 
profesionálnemu zdravotníckemu 
združeniu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán alebo združenie zrozumiteľný.
V prípade orgánu s ním na požiadanie 
spolupracujú na akomkoľvek nápravnom 
opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, 
ktoré predstavujú pomôcky, ktoré uviedli 
na trh alebo do používania. V prípade 
združenia sa všetky informácie vymenené 
v súvislosti s touto žiadosťou oznámia 
príslušnému orgánu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 312
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu alebo zdravotníckemu združeniu či 
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všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

inštitúcii na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre 
žiadateľa zrozumiteľný. Na požiadanie 
príslušného orgánu s ním spolupracujú na 
akomkoľvek nápravnom opatrení prijatom 
s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

Ak existuje dôvod predpokladať, že 
zdravotnícka pomôcka spôsobila škodu, 
potenciálne poškodený používateľ, jeho 
právny nástupca, poskytovateľ povinného 
zdravotného poistenia alebo iné tretie 
strany, ktorých sa škoda týka, si taktiež 
môžu od výrobcu alebo jeho 
splnomocneného zástupcu vyžiadať 
informácie uvedené vo vete 1.
Toto právo na informácie sa pod 
podmienkami uvedenými vo vete 1 
uplatňuje aj voči príslušným orgánom 
členských štátov, ktoré sú zodpovedné za 
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dohľad nad príslušnou zdravotníckou 
pomôckou, ako aj voči ktorémukoľvek 
notifikovanému subjektu, ktorý vydal 
osvedčenie v zmysle článku 45 alebo bol 
inak zapojený do postupu posudzovania 
zhody predmetnej zdravotníckej pomôcky.

Or. en

Odôvodnenie

V minulosti používatelia poškodení zdravotníckymi pomôckami nemali prístup k informáciám, 
ktoré by preukázali chybnosť zdravotníckej pomôcky, ktorá danú škodu spôsobila. Toto nové 
právo na informácie by prinieslo rovnováhu v prospech používateľov.

Pozmeňujúci návrh 314
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

Ak sa príslušný orgán domnieva alebo má 
dôvod domnievať sa, že pomôcka 
spôsobila škodu, zaistí, aby si potenciálne 
poškodený používateľ, jeho právny 
nástupca, jeho zdravotná poisťovňa alebo 
iné tretie strany, ktorých sa škoda týka, 
mohli od výrobcu vyžiadať informácie 
uvedené v prvom pododseku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10 a. Výrobca je zodpovedný za výrobok, 
za vykonanie postupu posudzovania zhody 
výrobku pred jeho umiestnením na trh 
a za umiestnenie výrobku na trh. Ak 
výrobca nesídli ani nie je usadený 
v členskom štáte, zodpovednosť za 
výrobok nesie splnomocnený zástupca. Ak 
výrobca neustanovil splnomocneného 
zástupcu alebo ak výrobca alebo 
splnomocnený zástupca nie je zodpovedný 
za umiestnenie výrobku na trh, 
zodpovednosť znáša subjekt, ktorý 
umiestnil výrobok na trh.

Or. pl

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 316
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Výrobcovia musia mať uzavreté 
primerané poistenie zodpovednosti za 
škodu na krytie akýchkoľvek škôd, ktoré 
môžu ich zdravotnícke pomôcky spôsobiť 
pacientom alebo používateľom. Toto 
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poistenie musí kryť škody prinajmenšom 
v týchto prípadoch:
(a) v prípade usmrtenia alebo úrazu 
pacienta alebo používateľa; alebo
(b) v prípade usmrtenia alebo úrazu 
viacerých pacientov alebo používateľov 
vplyvom použitia tej istej zdravotníckej 
pomôcky.

Or. en

Odôvodnenie

V zmysle smernice 85/374/EHS o zodpovednosti za výrobky zatiaľ neexistuje žiadna povinnosť 
poistného krytia škodových udalostí. Tým sa nespravodlivo presúva riziko škody, ako aj riziko 
platobnej neschopnosti výrobcu na plecia pacientov poškodených chybnými zdravotníckymi 
pomôckami a platiteľov nákladov na liečbu. V súlade s pravidlami, ktoré už platia pre výrobu 
liekov, by aj výrobcovia zdravotníckych pomôcok mali byť povinní uzavrieť poistenie 
zodpovednosti za škodu s primeranými minimálnymi sumami poistného krytia.

Pozmeňujúci návrh 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Výrobcovia musia mať uzavreté 
primerané poistenie zodpovednosti za 
škodu na krytie akýchkoľvek škôd, ktoré 
môžu ich zdravotnícke pomôcky spôsobiť 
pacientom, používateľom alebo tretím 
stranám. Toto poistenie musí kryť škody 
prinajmenšom v týchto prípadoch:
(a) v prípade usmrtenia alebo úrazu 
pacienta, používateľa alebo tretej strany; 
alebo
(b) v prípade usmrtenia alebo úrazu 
viacerých pacientov, používateľov alebo
tretích strán vplyvom použitia tej istej 
zdravotníckej pomôcky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Výrobca môže umiestniť 
zdravotnícku pomôcku na trh, len ak 
prijal dostatočné opatrenia na zaistenie 
toho, aby dokázal splniť svoje zákonné 
povinnosti poskytnúť náhradu škody 
spôsobenej použitím zdravotníckej 
pomôcky, ktorú umiestnil na trh. 
Poistenie musí kryť odškodnenie 
pacienta:
(a) v prípade usmrtenia alebo úrazu 
osoby,
(b) v prípade usmrtenia alebo úrazu 
viacerých osôb vplyvom použitia tej istej 
zdravotníckej pomôcky.
Toto opatrenie musí byť vykonané vo 
forme uzatvorenia poistenia 
zodpovednosti za škodu s poisťovňou 
oprávnenou vykonávať činnosť, ktorá má 
sídlo v členskom štáte Európskej únie, 
v inom štáte, ktorý je signatárom Dohody
o Európskom hospodárskom priestore 
alebo v krajine, ktorá je Európskou 
komisiou považovaná za rovnocennú na 
základe článku 172 smernice 2009/138/ES 
o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia 
(Solventnosť II).
Návrhy na náhradu škody možno podať 
aj priamo u poisťovateľa. Na takéto 
návrhy sa vzťahuje rovnaká premlčacia 
doba ako v prípade návrhu na náhradu 
škody podaného u výrobcu podľa zákona 
o zodpovednosti za výrobky.

Or. en
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Odôvodnenie

V zmysle smernice 85/374/EHS o zodpovednosti za výrobky zatiaľ neexistuje žiadna povinnosť 
poistného krytia škodových udalostí. Tým sa nespravodlivo presúva riziko škody a riziko 
platobnej neschopnosti výrobcu na plecia pacientov poškodených zdravotníckymi pomôckami 
a na plecia platiteľov nákladov na liečbu. V súlade s pravidlami platnými pre výrobu liekov 
by aj výrobcovia zdravotníckych pomôcok mali byť povinní uzavrieť poistenie zodpovednosti 
za škodu s primeranými minimálnymi sumami poistného krytia.

Pozmeňujúci návrh 319
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Výrobcovia zdravotníckych pomôcok 
musia byť krytí poistením alebo inou 
rovnocennou finančnou zárukou na 
plnenie nákladov na poistné plnenia 
v prípade zdravotnej ujmy spôsobenej 
nebezpečnými zdravotníckymi 
pomôckami.
Výrobcovia znášajú náklady systému 
zdravotnej starostlivosti na liečbu, 
operácie a diagnostické postupy vykonané 
na pacientoch v dôsledku chýb alebo 
porúch zdravotníckych pomôcok zistených 
zdravotníckymi orgánmi alebo samotnými 
výrobcami.
Taktiež znášajú náklady na stiahnutie 
z trhu, opravu alebo výmenu výrobkov, 
ktoré viedli k týmto situáciám.

Or. es

Odôvodnenie

Nedávne nehody spôsobené falšovanými prsníkovými implantátmi, po ktorých pacienti museli 
podstúpiť korektívne operácie a iné nákladné vyšetrenia na monitorovanie alebo 
diagnostikovanie ich stavu, zdôraznili potrebu právnej doložky vyžadujúcej, aby výrobcovia 
mali uzatvorené poistenie na krytie škôd spôsobených pacientom a hradenie nákladov 
vzniknutých službám zdravotnej starostlivosti.
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Pozmeňujúci návrh 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Výrobcovia zdravotníckych pomôcok 
musia byť krytí poistením alebo inou 
rovnocennou finančnou zárukou na 
plnenie nákladov na poistné plnenia 
v prípade zdravotnej ujmy spôsobenej 
nebezpečnými zdravotníckymi 
pomôckami.

Or. es

Odôvodnenie

Nedávne nehody spôsobené falšovanými prsníkovými implantátmi, po ktorých pacienti museli 
podstúpiť korektívne operácie a iné nákladné vyšetrenia na monitorovanie alebo 
diagnostikovanie ich stavu, zdôraznili potrebu právnej doložky vyžadujúcej, aby výrobcovia 
mali uzatvorené poistenie na krytie škôd spôsobených pacientom a hradenie nákladov 
vzniknutých službám zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10b. Výrobcovia znášajú náklady systému 
zdravotnej starostlivosti na liečbu, 
operácie a diagnostické postupy vykonané 
na pacientoch v dôsledku chýb alebo 
porúch zdravotníckych pomôcok zistených 
zdravotníckymi orgánmi alebo samotnými 
výrobcami.
Taktiež znášajú náklady na stiahnutie 
z trhu, opravu alebo výmenu výrobkov, 
ktoré viedli k týmto situáciám.

Or. es



PE510.765v01-00 20/83 AM\936125SK.doc

SK

Odôvodnenie

Nedávne nehody spôsobené falšovanými prsníkovými implantátmi, po ktorých pacienti museli 
podstúpiť korektívne operácie a iné nákladné vyšetrenia na monitorovanie alebo 
diagnostikovanie ich stavu, zdôraznili potrebu právnej doložky vyžadujúcej, aby výrobcovia 
mali uzatvorené poistenie na krytie škôd spôsobených pacientom a hradenie nákladov 
vzniknutých službám zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 322
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pred uvedením pomôcky na trh sa 
dovozcovia ubezpečia:

Pred uvedením pomôcky na trh sa 
dovozcovia ubezpečia:

že výrobca je identifikovateľný a má 
technickú, vedeckú a finančnú 
spôsobilosť na výrobu zdravotníckych 
pomôcok vyhovujúcich tomuto nariadeniu 
a že dovozcovia sprístupňujú 
vnútroštátnym orgánom a na svojej 
webovej stránke správu o postupoch 
skúšania na potvrdenie odbornosti 
výrobcu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 323
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) že výrobca určil splnomocneného 
zástupcu v súlade s článkom 9;

(b) že výrobca je identifikovateľný a že
určil splnomocneného zástupcu v súlade 
s článkom 9;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 324
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) že výrobca má uzatvorené primerané 
poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle 
článku 8 ods. 10, pokiaľ dovozca sám nie 
je schopný zabezpečiť dostatočné krytie 
vyhovujúce rovnakým požiadavkám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) že výrobca má uzatvorené primerané 
poistenie v zmysle článku 8 ods. 10a 
(nového), pokiaľ dovozca sám 
nezabezpečuje krytie vyhovujúce 
požiadavkám tohto ustanovenia.

Or. en

Odôvodnenie

Ak dovozca dováža zdravotnícku pomôcku z tretej krajiny, musí byť podobne poistením 
zodpovednosti za škodu zaručené, že škodu spôsobenú chybnou zdravotníckou pomôckou bude 
možné reálne nahradiť.

Pozmeňujúci návrh 326
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne informujú 
výrobcu a jeho splnomocneného zástupcu
a, v prípade potreby, prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, stiahnuť ju z trhu 
alebo ju stiahnuť z používania. Keď 
pomôcka predstavuje riziko, bezodkladne 
informujú príslušné orgány členských 
štátov, v ktorých sprístupnili pomôcku, a,
v uplatniteľnom prípade, aj notifikovaný 
subjekt, ktorý vydal certifikát pre príslušnú 
pomôcku v súlade s článkom 45, uvádzajúc 
podrobnosti najmä o nedodržaní 
uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne informujú 
výrobcu a jeho splnomocneného zástupcu.
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a v uplatniteľnom prípade aj 
notifikovaný subjekt, ktorý vydal certifikát 
pre príslušnú pomôcku v súlade s článkom 
45, uvádzajúc podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 327
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne informujú 
výrobcu a jeho splnomocneného zástupcu 
a, v prípade potreby, prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, stiahnuť ju z trhu 
alebo ju stiahnuť z používania. Keď 
pomôcka predstavuje riziko, bezodkladne 
informujú príslušné orgány členských 
štátov, v ktorých sprístupnili pomôcku, a,
v uplatniteľnom prípade, aj notifikovaný 

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne informujú 
výrobcu a prípadne jeho splnomocneného 
zástupcu a v prípade potreby zabezpečia, 
aby bolo prijaté potrebné nápravné 
opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu tejto 
pomôcky, stiahnuť ju z trhu alebo ju 
stiahnuť z používania a aby sa toto 
opatrenie vykonalo. Keď pomôcka 
predstavuje riziko, bezodkladne informujú 
príslušné orgány členských štátov, 
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subjekt, ktorý vydal certifikát pre príslušnú 
pomôcku v súlade s článkom 45, uvádzajúc 
podrobnosti najmä o nedodržaní 
uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

v ktorých sprístupnili pomôcku, 
a v uplatniteľnom prípade aj notifikovaný 
subjekt, ktorý vydal certifikát pre príslušnú 
pomôcku v súlade s článkom 45, uvádzajúc 
podrobnosti najmä o nedodržaní 
uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení, ktoré vykonali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne informujú 
výrobcu a jeho splnomocneného zástupcu 
a, v prípade potreby, prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, stiahnuť ju z trhu 
alebo ju stiahnuť z používania. Keď 
pomôcka predstavuje riziko, bezodkladne 
informujú príslušné orgány členských 
štátov, v ktorých sprístupnili pomôcku, a, 
v uplatniteľnom prípade, aj notifikovaný 
subjekt, ktorý vydal certifikát pre 
príslušnú pomôcku v súlade s článkom 45, 
uvádzajúc podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne informujú 
výrobcu a jeho splnomocneného zástupcu 
a v prípade potreby prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, stiahnuť ju z trhu 
alebo ju stiahnuť z používania. Taktiež 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
všetkých členských štátov a notifikované 
subjekty EÚ s uvedením totožnosti 
výrobcu a či výrobca je súčasťou skupiny 
podnikov, aby príslušné orgány mohli 
vyšetriť všetky výrobky vyrobené 
príslušným výrobcom a skupinou, do 
ktorej patrí.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 329
Milan Cabrnoch
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Dovozcovia, počas obdobia uvedeného 
v článku 8 ods. 4, uchovávajú kópiu 
vyhlásenia o zhode EÚ na poskytnutie 
orgánom dohľadu nad trhom a zabezpečia, 
aby bola týmto orgánom na požiadanie 
sprístupnená technická dokumentácia a,
v uplatniteľnom prípade, aj kópia
príslušného certifikátu vrátane 
akéhokoľvek dodatku vydaných v súlade 
s článkom 45. Prostredníctvom písomného 
splnomocnenia sa dovozca 
a splnomocnený zástupca pre príslušnú 
pomôcku môžu dohodnúť, že sa táto 
povinnosť prevádza na splnomocneného 
zástupcu.

9. Dovozcovia počas obdobia uvedeného 
v článku 8 ods. 4 uchovávajú kópiu 
vyhlásenia o zhode EÚ na poskytnutie 
orgánom dohľadu nad trhom a zabezpečia, 
aby výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca týmto orgánom na požiadanie 
sprístupnil technickú dokumentáciu
a v uplatniteľnom prípade aj kópiu
príslušného certifikátu vrátane 
akéhokoľvek dodatku vydanú v súlade 
s článkom 45.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 330
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na odôvodnenú žiadosť príslušného 
vnútroštátneho orgánu dovozcovia 
poskytnú tomuto orgánu všetky informácie 
a dokumentáciu potrebné na preukázanie 
zhody výrobku. Táto povinnosť sa pokladá 
za splnenú, keď splnomocnený zástupca 
pre príslušnú pomôcku poskytne 
požadované informácie. Na požiadanie 
príslušného vnútroštátneho orgánu s ním 
dovozcovia spolupracujú na akomkoľvek 
opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, 
ktoré predstavujú výrobky, ktoré uviedli na 
trh.

10. Na odôvodnenú žiadosť príslušného 
vnútroštátneho orgánu dovozcovia 
postúpia tomuto orgánu všetky informácie 
a dokumentáciu od výrobcu alebo jeho 
splnomocneného zástupcu, potrebné na 
preukázanie zhody výrobku. Táto 
povinnosť sa pokladá za splnenú, keď 
výrobca alebo prípadne splnomocnený 
zástupca pre príslušnú pomôcku poskytne 
požadované informácie. Na požiadanie 
príslušného vnútroštátneho orgánu s ním 
dovozcovia spolupracujú na akomkoľvek 
opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, 
ktoré predstavujú výrobky, ktoré uviedli na 
trh.
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pred sprístupnením pomôcky na trhu 
distribútori overia, či sú splnené tieto 
požiadavky:

Pred prvým sprístupnením pomôcky na 
trhu distribútori overia, či sú splnené tieto 
požiadavky:

Or. de

Odôvodnenie

Distribútori sú zodpovední za bezpečnosť výrobkov v dodávateľskom reťazci. Zodpovednosť 
za bezpečnosť zdravotníckych pomôcok a úplnosť súvisiacej dokumentácie je na pleciach 
výrobcov alebo dovozcov.

Pozmeňujúci návrh 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) výrobok je dodávaný spolu 
s informáciami dodávanými výrobcom 
v súlade s článkom 8 ods. 7;

(b) v prípade, že chýba vyhlásenie výrobcu 
alebo dovozcu o zhode, výrobok je 
dodávaný spolu s informáciami 
dodávanými výrobcom v súlade s článkom 
8 ods. 7;

Or. de

Odôvodnenie

Distribútori sú zodpovední za bezpečnosť výrobkov v dodávateľskom reťazci. Zodpovednosť 
za bezpečnosť zdravotníckych pomôcok a úplnosť súvisiacej dokumentácie je na pleciach 
výrobcov alebo dovozcov.
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Pozmeňujúci návrh 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) výrobca a, v uplatniteľnom prípade, aj 
dovozca splnili požiadavky vymedzené
v článku 24 a v článku 11 ods. 3
v uvedenom poradí.

(c) výrobca a v uplatniteľnom prípade aj 
dovozca splnil požiadavky vymedzené 
v článku 11 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Distribútori sú zodpovední za bezpečnosť výrobkov v dodávateľskom reťazci. Zodpovednosť 
za bezpečnosť zdravotníckych pomôcok a úplnosť súvisiacej dokumentácie je na pleciach 
výrobcov alebo dovozcov.

Pozmeňujúci návrh 334
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) výrobca a, v uplatniteľnom prípade, aj 
dovozca splnili požiadavky vymedzené
v článku 24 a v článku 11 ods. 3
v uvedenom poradí.

(c) výrobca a v uplatniteľnom prípade aj 
dovozca splnil príslušné požiadavky 
vymedzené v článku 11 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Pre väčšinu distribútorov (napríklad pre lekárnikov) nie je možné presvedčiť sa, či 
výrobcovia splnili svoje povinnosti týkajúce sa sledovateľnosti. Napríklad v článku 24 ods. 5 
sa vyžaduje, aby výrobcovia ukladali identifikátory pomôcok. Lekárnici sa nemôžu presvedčiť 
o dodržaní tohto ustanovenia bez prístupu do databázy výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 335
Philippe Juvin
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) výrobca a, v uplatniteľnom prípade, aj 
dovozca splnili požiadavky vymedzené
v článku 24 a v článku 11 ods. 3
v uvedenom poradí.

(c) výrobca a v uplatniteľnom prípade aj 
dovozca splnili požiadavky vymedzené 
v článku 11 ods. 3 a presvedčili sa, či 
príslušný výrobok obsahuje unikátnu 
identifikáciu pomôcky uvedenú v článku 
24 ods. 1 písm. a).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 336
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a v uplatniteľnom 
prípade jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a zabezpečia v rozsahu svojich 
vlastných činností prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania.
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

Or. fr

Odôvodnenie

Navrhovaný text nerozlišuje medzi rozličnými úlohami a zodpovednosťami aktérov 
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v dodávateľskom reťazci zdravotníckych pomôcok. Podľa textu Komisie by všetci distribútori 
mali rovnaké povinnosti a niektoré z nich by bolo ťažké splniť. Tento pozmeňujúci návrh sa 
predkladá s cieľom vytvoriť zmysluplné prepojenia medzi povinnosťami distribútora a ním 
vykonávanými činnosťami v súlade s prístupom prijatým v článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
178/2002 o potravinovej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a v uplatniteľnom 
prípade jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a zabezpečia vo svojich 
oblastiach činnosti prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania.
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné rozlišovať medzi rôznymi účastníkmi v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 338
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a v uplatniteľnom 
prípade jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a zabezpečia v medziach svojich 
vlastných činností prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania.
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný text nerozlišuje medzi rozličnými úlohami a zodpovednosťami zainteresovaných 
strán zapojených v dodávateľskom reťazci zdravotníckych pomôcok. Všetci distribútori by 
mali rovnaké povinnosti a niektoré z nich by boli v praxi neuskutočniteľné, napr. pre 
distribútorov by nebolo možné zorganizovať stiahnutie pomôcky z používania. Povinnosti 
distribútorov by mali byť spojené s činnosťou vykonávanou distribútormi.

Pozmeňujúci návrh 339
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a v uplatniteľnom 
prípade jeho splnomocneného zástupcu 
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a dovozcu a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

a dovozcu a zabezpečia v medziach svojich 
vlastných činností prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný text nerozlišuje medzi rozličnými úlohami a zodpovednosťami zainteresovaných 
strán zapojených v dodávateľskom reťazci zdravotníckych pomôcok.

Pozmeňujúci návrh 340
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu
a dovozcu a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä 
o nedodržaní uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a v uplatniteľnom 
prípade jeho splnomocneného zástupcu,
dovozcu, notifikovaný subjekt zodpovedný 
za monitorovanie výrobku, ak ide 
o zdravotnícku pomôcku triedy IIa, IIb 
alebo III, a príslušný vnútroštátny orgán. 
Tieto subjekty v rozsahu svojich vlastných 
činností zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
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pomôcku, ako aj notifikovaný subjekt 
zodpovedný za hodnotenie pomôcky, ak 
ide o výrobok triedy IIa, IIb alebo III,
a uvedú podrobnosti najmä o nedodržaní 
uplatniteľných požiadaviek 
a o akomkoľvek prijatom nápravnom 
opatrení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 341
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na odôvodnenú žiadosť príslušného 
vnútroštátneho orgánu distribútori
poskytnú tomuto orgánu všetky informácie 
a dokumentáciu potrebné na preukázanie 
zhody pomôcky. Táto povinnosť sa 
pokladá za splnenú, keď splnomocnený 
zástupca pre príslušnú pomôcku, 
v uplatniteľnom prípade, poskytne 
požadované informácie. Na požiadanie 
príslušného vnútroštátneho orgánu s ním 
distribútori spolupracujú na akomkoľvek 
opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, 
ktoré predstavujú pomôcky, ktoré 
sprístupnili na trhu.

6. Na odôvodnenú žiadosť príslušného 
vnútroštátneho orgánu dovozcovia
postúpia tomuto orgánu všetky informácie 
a dokumentáciu od výrobcu alebo jeho 
splnomocneného zástupcu, potrebné na 
preukázanie zhody výrobku. Táto 
povinnosť sa pokladá za splnenú, keď 
výrobca alebo prípadne splnomocnený 
zástupca pre príslušnú pomôcku poskytne 
požadované informácie. Na požiadanie 
príslušného vnútroštátneho orgánu s ním 
distribútori spolupracujú na akomkoľvek 
opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, 
ktoré predstavujú pomôcky, ktoré 
sprístupnili na trhu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 342
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osoba zodpovedná za dodržiavanie 
regulačných požiadaviek

Osoba zodpovedná za dodržiavanie 
požiadaviek

Or. en

Odôvodnenie

Viaceré osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek v regulačnej oblasti, v oblasti výroby 
aj v oblasti zabezpečovania kvality môžu mať spoločné úlohy a zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 343
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Výrobcovia majú v rámci svojho podniku 
k dispozícii minimálne jednu 
kvalifikovanú osobu, ktorá disponuje 
odbornými znalosťami v oblasti 
zdravotníckych pomôcok. Odborné 
znalosti možno preukázať niektorou 
z týchto kvalifikácií:

Výrobcovia majú v rámci svojho podniku 
k dispozícii minimálne jednu osobu
zodpovednú za dodržiavanie požiadaviek, 
ktorá disponuje odbornými znalosťami 
v oblasti zdravotníckych pomôcok. 
Odborné znalosti možno preukázať 
diplomom, osvedčením alebo iným 
dokladom o formálnej kvalifikácii 
priznaným po ukončení univerzitného 
alebo iného ekvivalentného štúdia 
v oblasti prírodných vied, medicíny, 
farmácie, strojárstva alebo v inej náležitej 
disciplíne potrebnej na splnenie úloh 
uvedených v odseku 2 písm. a) a b) tohto 
článku;

Or. en

Odôvodnenie

Tieto požiadavky by boli veľkou prekážkou pre malé a stredné podniky, ktoré majú bohaté 
zastúpenie v odvetví zdravotníckych pomôcok.
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Pozmeňujúci návrh 344
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia majú v rámci svojho podniku 
k dispozícii minimálne jednu kvalifikovanú 
osobu, ktorá disponuje odbornými 
znalosťami v oblasti zdravotníckych 
pomôcok. Odborné znalosti možno 
preukázať niektorou z týchto kvalifikácií:

Výrobcovia majú v rámci svojho podniku 
k dispozícii minimálne jednu kvalifikovanú 
osobu, ktorá disponuje požadovanými 
odbornými znalosťami v oblasti 
zdravotníckych pomôcok. Požadované 
odborné znalosti možno preukázať 
niektorou z týchto kvalifikácií:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 345
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne a aspoň dva roky 
odbornej praxe v problematike regulácie 
alebo systémov riadenia kvality 
v súvislosti so zdravotníckymi 
pomôckami;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieto požiadavky by boli veľkou prekážkou pre malé a stredné podniky, ktoré majú bohaté 
zastúpenie v odvetví zdravotníckych pomôcok.
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Pozmeňujúci návrh 346
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne a aspoň dva roky 
odbornej praxe v problematike regulácie 
alebo systémov riadenia kvality 
v súvislosti so zdravotníckymi 
pomôckami;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 347
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne a aspoň dva roky
odbornej praxe v problematike regulácie 
alebo systémov riadenia kvality v súvislosti 
so zdravotníckymi pomôckami;

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia na univerzitnej 
úrovni v oblasti prírodných vied, medicíny, 
farmácie, strojárstva alebo v inej náležitej 
disciplíne a aspoň päť rokov odbornej 
praxe v problematike regulácie alebo 
systémov riadenia kvality v súvislosti 
so zdravotníckymi pomôckami;

Or. en

Odôvodnenie

Musí sa zaistiť, aby diplom alebo osvedčenie kvalifikovanej osoby boli na dostatočne vysokej 
úrovni. Navyše, dva roky skúseností v odvetví nezaručia dostatočnú úroveň odborných 
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znalostí.

Pozmeňujúci návrh 348
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo
v inej náležitej disciplíne a aspoň dva roky 
odbornej praxe v problematike regulácie 
alebo systémov riadenia kvality 
v súvislosti so zdravotníckymi 
pomôckami;

(a) osvedčenie priznané po ukončení 
univerzitného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny alebo technológií alebo

Or. de

Pozmeňujúci návrh 349
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne, a aspoň dva 
roky odbornej praxe v problematike 
regulácie alebo systémov riadenia kvality 
v súvislosti so zdravotníckymi 
pomôckami;

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne;

Or. en
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Odôvodnenie

V súčasnej smernici neexistuje inštitút kvalifikovanej osoby. Je to ďalšie zaťaženie pre 
podniky, najmä pre MSP. Kvalifikácia je potrebná, ale nemalo by sa zachádzať nad rámec 
situácie vo vyspelejších členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 350
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s zdravotníckymi pomôckami.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieto požiadavky by boli veľkou prekážkou pre malé a stredné podniky, ktoré majú bohaté 
zastúpenie v odvetví zdravotníckych pomôcok.

Pozmeňujúci návrh 351
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s zdravotníckymi pomôckami.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 352
Anna Rosbach
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s zdravotníckymi pomôckami.

(b) desať rokov odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s zdravotníckymi pomôckami a tiež 
preverená dôkladná znalosť 
terapeutického trhu aj príslušných typov 
výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s zdravotníckymi pomôckami.

(b) doklad o vzdelaní potvrdzujúci 
spôsobilosť vykonávať úlohy uvedené 
v odseku 2 a aspoň dvojročná odborná 
prax. Doklad o odborných znalostiach sa 
musí na požiadanie predložiť 
zodpovedným orgánom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 354
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 

(b) dva roky odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
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s zdravotníckymi pomôckami. s zdravotníckymi pomôckami.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnej smernici neexistuje inštitút kvalifikovanej osoby. Je to ďalšie zaťaženie pre 
podniky, najmä pre MSP. Kvalifikácia je potrebná, ale nemalo by sa ísť nad rámec situácie vo 
vyspelejších členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 355
Pat the Cope Gallagher

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) uznávaný profesijný titul udelený po 
úspešnom hodnotení spôsobilosti 
vykonávať technickú profesiu v oblasti 
zdravotníckych pomôcok alebo v oblasti 
výroby.

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutím registrovaného odborného titulu sa lepšie zaistí, že kvalifikovaná osoba bude mať 
primeranú odbornú spôsobilosť vyžadovanú právnymi predpismi. Príkladom takejto 
profesijnej registrácie môže byť, keď kvalifikovaná osoba splní vnútroštátne požiadavky na 
titul Eur Ing., ktorý predstavuje registrovanú technickú odbornú kvalifikáciu uznávanú v celej 
EÚ.

Pozmeňujúci návrh 356
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) schválený súbor zručností 
a spôsobilostí určený príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 
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relevantné pre trh s výrobkami, na ktorom 
kvalifikovaná osoba pôsobí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
ustanovenia týkajúce sa odborných 
kvalifikácií, výrobcovia pomôcok na mieru 
môžu preukázať odborné znalosti uvedené 
v prvom pododseku minimálne dvomi
rokmi odbornej praxe získanej 
v príslušnom odvetví výroby.

Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
ustanovenia týkajúce sa odborných 
kvalifikácií, výrobcovia pomôcok na mieru 
môžu preukázať odborné znalosti uvedené 
v prvom pododseku minimálne dvoma
rokmi odbornej praxe získanej 
v príslušnom odvetví výroby. Za doklad 
o odbornej praxi sa považuje najmä
získanie kvalifikácie riadiť podnik 
a školiť učňov.

Or. de

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o požadovanú úroveň kvalifikácie v zmysle pravidiel týkajúcich sa zodpovedných 
osôb, malo by sa uviesť, že osoby, ktoré získali diplom majstra-remeselníka ako zdravotnícki 
pracovníci budú naďalej oprávnené viesť podnik ako výrobcovia pomôcok na mieru bez toho, 
aby sa na nich kládli ďalšie požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 358
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
ustanovenia týkajúce sa odborných 
kvalifikácií, výrobcovia pomôcok na mieru 

Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
ustanovenia týkajúce sa odborných 
kvalifikácií, výrobcovia pomôcok na mieru 
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môžu preukázať odborné znalosti uvedené 
v prvom pododseku minimálne dvomi 
rokmi odbornej praxe získanej 
v príslušnom odvetví výroby.

môžu preukázať odborné znalosti uvedené 
v prvej vete minimálne dvoma rokmi 
odbornej praxe získanej v príslušnom 
odvetví výroby.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 359
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Tento odsek neplatí pre výrobcov 
pomôcok na mieru, ktorí sú 
mikropodnikmi v zmysle vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES.

Tento odsek neplatí pre výrobcov pomôcok 
na mieru, ktorí sú autorizovanými 
lekárňami alebo mikropodnikmi v zmysle 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Tento odsek neplatí pre výrobcov 
pomôcok na mieru, ktorí sú 
mikropodnikmi v zmysle vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES.

Tento odsek neplatí pre výrobcov pomôcok 
na mieru, ktorí sú autorizovanými 
lekárňami alebo mikropodnikmi v zmysle 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Lekárne niekedy vyrábajú zdravotnícke pomôcky na mieru, ako napríklad krémy, prášky alebo 
náplasti. Lekárnici počas formálneho vzdelávania prechádzajú rozsiahlou odbornou 
prípravou v oblasti farmaceutických prípravkov, po ktorej nasleduje uplatňovanie týchto 
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vedomostí počas povinného zaškoľovania. Požiadavka na dvojročnú prax je nadbytočná 
a môže znížiť kapacitu lekární na vykonávanie tejto veľmi dôležitej činnosti.

Pozmeňujúci návrh 361
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaná osoba je zodpovedná za 
zabezpečenie minimálne týchto záležitostí:

2. Osoba zodpovedná za dodržiavanie 
požiadaviek je zodpovedná za 
zabezpečenie minimálne týchto záležitostí:

Or. en

Odôvodnenie

Viaceré osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek v regulačnej oblasti, v oblasti výroby 
aj v oblasti zabezpečovania kvality môžu mať spoločné úlohy a zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 362
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) aby boli vypracované a pravidelne 
aktualizované technická dokumentácia 
a vyhlásenie o zhode;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technická dokumentácia a vyhlásenie o zhode sú súčasťou všeobecných povinností výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 363
Thomas Ulmer



PE510.765v01-00 42/83 AM\936125SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) aby boli vypracované a pravidelne 
aktualizované technická dokumentácia 
a vyhlásenie o zhode;

(b) aby boli splnené ohlasovacie 
povinnosti v súlade s článkami 61 až 66;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 364
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) aby boli splnené ohlasovacie povinnosti 
v súlade s článkami 61 až 66;

(c) aby boli splnené ohlasovacie povinnosti 
v súlade s článkami 59 a 61 až 66;

Or. en

Odôvodnenie

Účelom je zahrnutie zodpovedností v oblasti ohlasovania závažných nežiaducich udalostí.

Pozmeňujúci návrh 365
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) aby bolo v prípade skúšaných 
pomôcok vydané prehlásenie uvedené 
v bode 4.1 kapitoly II prílohy XIV.

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 366
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) aby bolo v prípade skúšaných 
pomôcok vydané prehlásenie uvedené 
v bode 4.1 kapitoly II prílohy XIV.

(d) ak je za zabezpečenie záležitostí podľa 
písmena a) tohto odseku zodpovedných 
viac ako jedna osoba zodpovedná za 
dodržiavanie požiadaviek, príslušné 
povinnosti sa zaznamenajú v písomnej 
forme.

Or. en

Odôvodnenie

Technická dokumentácia a vyhlásenie o zhode sú súčasťou všeobecných povinností výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) aby bolo v prípade skúšaných pomôcok 
vydané prehlásenie uvedené v bode 4.1 
kapitoly II prílohy XIV.

(d) aby bolo v prípade skúšaných pomôcok 
vydané vyhlásenie uvedené v bode 4.1 
kapitoly II prílohy XIV a aby boli splnené 
povinnosti týkajúce sa ohlasovania 
závažných nežiaducich udalostí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sú v súvislosti s ustanovením 
uvedeným v prvej vete spoločne 
zodpovedné viaceré kvalifikované osoby, 
ich príslušné oblasti zodpovednosti sa 
dohodnú písomne.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 369
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaná osoba nesmie byť vo 
výrobcovom podniku žiadnym spôsobom 
znevýhodňovaná, pokiaľ ide o riadne 
plnenie svojich povinností.

3. Osoba zodpovedná za dodržiavanie 
požiadaviek nesmie byť vo výrobcovom 
podniku žiadnym spôsobom 
znevýhodňovaná, pokiaľ ide o riadne 
plnenie svojich povinností.

Or. en

Odôvodnenie

Viaceré osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek v regulačnej oblasti, v oblasti výroby 
aj v oblasti zabezpečovania kvality môžu mať spoločné úlohy a zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 370
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Splnomocnení zástupcovia majú v rámci 
svojho podniku k dispozícii minimálne 
jednu kvalifikovanú osobu, ktorá disponuje 
odbornými znalosťami, pokiaľ ide 

4. Splnomocnení zástupcovia majú v rámci 
svojho podniku k dispozícii minimálne 
jednu osobu zodpovednú za dodržiavanie 
požiadaviek, ktorá disponuje odbornými 
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o regulačné požiadavky pre zdravotnícke 
pomôcky v Únii. Odborné znalosti možno 
preukázať niektorou z týchto kvalifikácií:

znalosťami, pokiaľ ide o požiadavky na
zdravotnícke pomôcky v Únii. Odborné 
znalosti možno preukázať diplomom, 
osvedčením alebo iným dokladom 
o formálnej kvalifikácii priznaným po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne potrebnej na 
splnenie úloh uvedených v odseku 2 písm. 
a) a b) tohto článku;

Or. en

Odôvodnenie

Viaceré osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek v regulačnej oblasti, v oblasti výroby 
aj v oblasti zabezpečovania kvality môžu mať spoločné úlohy a zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 371
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti prírodných 
vied, medicíny, farmácie, strojárstva alebo 
v inej náležitej disciplíne a aspoň dva roky 
odbornej praxe v problematike regulácie 
alebo systémov riadenia kvality 
v súvislosti so zdravotníckymi 
pomôckami;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Viaceré osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek v regulačnej oblasti, v oblasti výroby 
aj v oblasti zabezpečovania kvality môžu mať spoločné úlohy a zodpovednosti.
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Pozmeňujúci návrh 372
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia v oblasti práva, 
prírodných vied, medicíny, farmácie, 
strojárstva alebo v inej náležitej disciplíne 
a aspoň dva roky odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s zdravotníckymi pomôckami;

(a) diplom, osvedčenie alebo iný doklad 
o formálnej kvalifikácii priznaný po 
ukončení univerzitného alebo iného 
ekvivalentného štúdia na univerzitnej 
úrovni v oblasti práva, prírodných vied, 
medicíny, farmácie, strojárstva alebo v inej 
náležitej disciplíne a aspoň päť rokov
odbornej praxe v problematike regulácie 
alebo systémov riadenia kvality v súvislosti 
so zdravotníckymi pomôckami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s zdravotníckymi pomôckami.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Viaceré osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek v regulačnej oblasti, v oblasti výroby 
aj v oblasti zabezpečovania kvality môžu mať spoločné úlohy a zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 374
Anna Rosbach
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s zdravotníckymi pomôckami.

(b) desať rokov odbornej praxe 
v problematike regulácie alebo systémov 
riadenia kvality v súvislosti 
s zdravotníckymi pomôckami a tiež 
preverenú dôkladnú znalosť 
terapeutického trhu aj príslušných 
výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Pat the Cope Gallagher

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) uznávaný profesijný titul udelený po 
úspešnom hodnotení spôsobilosti 
vykonávať technickú profesiu v oblasti 
zdravotníckych pomôcok alebo v oblasti 
výroby.

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutím registrovaného odborného titulu sa lepšie zaistí, že kvalifikovaná osoba bude mať 
primeranú odbornú spôsobilosť vyžadovanú právnymi predpismi. Príkladom takejto 
profesijnej registrácie môže byť, keď kvalifikovaná osoba splní vnútroštátne požiadavky na 
titul Eur Ing., ktorý predstavuje registrovanú technickú odbornú kvalifikáciu uznávanú v celej 
EÚ.

Pozmeňujúci návrh 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) upravujú pomôcku už uvedenú na trh 
alebo do používania takým spôsobom, že 
by mohol byť ovplyvnený súlad 
s uplatniteľnými požiadavkami.

(c) upravujú pomôcku už uvedenú na trh 
alebo do používania takým spôsobom, že 
by mohol byť ovplyvnený súlad 
s uplatniteľnými požiadavkami; to zahŕňa 
aj opakované použitie pomôcky mimo 
špecifikácií uvedených v návode na 
použitie od výrobcu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek neplatí pre osobu, ktorá, 
hoci sa nepokladá za výrobcu v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 1 bode 
19, upravuje alebo prispôsobuje pomôcku 
už uvedenú na trh účelu určenia pre 
potreby individuálneho pacienta.

Distribútor, dovozca alebo iná fyzická 
alebo právnická osoba preberajú 
povinnosti vlastné výrobcom v zmysle 
odseku 1 písm. a), len ak príslušná 
pomôcka bola vyrobená mimo Európskej 
únie. V prípade pomôcky vyrobenej v EÚ 
postačuje doklad výrobcu o zhode 
s ustanoveniami tohto nariadenia.
Prvý pododsek neplatí pre osobu, ktorá, 
hoci sa nepokladá za výrobcu v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 1 bode 
19, upravuje alebo prispôsobuje pomôcku 
už uvedenú na trh účelu určenia pre 
potreby individuálneho pacienta.

Or. de

Odôvodnenie

Článok 14 ods. 1 písm. a) sa týka podnikov, ktoré označujú výrobky svojím názvom –
nakupujú načúvacie pomôcky a okuliare od výrobcov a potom ich umiestňujú na trh pod 
svojím názvom. Podľa návrhu Komisie by tieto podniky mali rovnaké povinnosti ako skutoční 
výrobcovia. V prípade pomôcok pochádzajúcich z EÚ je to neprimerané, pretože výrobcovia 
tu už podliehajú komplexnému súboru povinností.
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Pozmeňujúci návrh 378
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek neplatí pre osobu, ktorá, 
hoci sa nepokladá za výrobcu v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 1 bode 
19, upravuje alebo prispôsobuje pomôcku 
už uvedenú na trh účelu určenia pre 
potreby individuálneho pacienta.

Prvý pododsek neplatí pre osobu, ktorá, 
hoci sa nepokladá za výrobcu v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 1 bode 
19, upravuje alebo prispôsobuje pomôcku 
už uvedenú na trh účelu určenia pre 
potreby individuálneho pacienta.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pred sprístupnením preznačenej alebo 
prebalenej pomôcky distribútor alebo 
dovozca uvedení v odseku 3 informujú 
výrobcu a príslušný orgán členského štátu, 
v ktorom plánujú sprístupniť pomôcku, 
a na požiadanie im poskytnú vzorku alebo 
maketu preznačenej alebo prebalenej 
pomôcky vrátane akéhokoľvek 
preloženého označenia a návodov na 
použitie. Predložia príslušnému orgánu 
certifikát vydaný notifikovaným subjektom 
uvedeným v článku 29, určeným pre typ 
pomôcok, ktoré podliehajú činnostiam 
uvedeným v odseku 2 písm. a) a b), 
potvrdzujúc, že systém riadenia kvality je 
v súlade s požiadavkami vymedzenými 
v odseku 3.

4. Aspoň 28 kalendárnych dní pred
sprístupnením preznačenej alebo 
prebalenej pomôcky distribútor alebo 
dovozca uvedení v odseku 3 informujú 
výrobcu a príslušný orgán členského štátu, 
v ktorom plánujú sprístupniť pomôcku, 
a na požiadanie im poskytnú vzorku alebo 
maketu preznačenej alebo prebalenej 
pomôcky vrátane akéhokoľvek 
preloženého označenia a návodov na 
použitie. V rámci tej istej lehoty 28 
kalendárnych dní predložia príslušnému 
orgánu certifikát vydaný notifikovaným 
subjektom uvedeným v článku 29, 
určeným pre typ pomôcok, ktoré 
podliehajú činnostiam uvedeným v odseku 
2 písm. a) a b), potvrdzujúc, že systém 
riadenia kvality je v súlade s požiadavkami 
vymedzenými v odseku 3.
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 380
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 [...] vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 381
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 15 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pomôcky na jedno použitie a ich 
repasovanie

Pomôcky určené na jedno použitie a ich 
repasovanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
vhodnú na ďalšie použitie v Únii, sa 
pokladá za výrobcu repasovanej pomôcky 
a preberá povinnosti vlastné výrobcom 
vymedzené v tomto nariadení.

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
vhodnú na ďalšie použitie v Únii, pokiaľ 
táto pomôcka nefiguruje na zozname 
pomôcok, ktoré sú nevhodné na 
repasovanie, sa pokladá za výrobcu 
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repasovanej pomôcky a preberá povinnosti 
vlastné výrobcom vymedzené v tomto 
nariadení.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 383
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
vhodnú na ďalšie použitie v Únii, sa 
pokladá za výrobcu repasovanej pomôcky 
a preberá povinnosti vlastné výrobcom 
vymedzené v tomto nariadení.

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku určenú na 
jedno použitie s cieľom urobiť z nej 
pomôcku vhodnú na ďalšie použitie v Únii, 
sa pokladá za výrobcu repasovanej 
pomôcky a preberá povinnosti vlastné 
výrobcom vymedzené v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
vhodnú na ďalšie použitie v Únii, sa 
pokladá za výrobcu repasovanej pomôcky 
a preberá povinnosti vlastné výrobcom 
vymedzené v tomto nariadení.

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
vhodnú na ďalšie použitie v Únii, sa 
pokladá za výrobcu repasovanej pomôcky 
a preberá povinnosti vlastné výrobcom 
vymedzené v tomto nariadení.

Nemocnice, ktoré repasujú pomôcky 
určené na jedno použitie vo vlastnej réžii, 
sa nepovažujú za výrobcov. Musia však 
preukázať, že disponujú požadovanými 
technickými odbornými znalosťami 
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a musia mať uzatvorené poistenie 
zodpovednosti za škodu, ktoré ich bude 
kryť v prípade problémov s repasovaním.

Or. de

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

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
vhodnú na ďalšie použitie v Únii, sa 
pokladá za výrobcu repasovanej pomôcky 
a preberá povinnosti vlastné výrobcom 
vymedzené v tomto nariadení.

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba vrátane zdravotníckych zariadení 
podľa článku 4.4, ktorá repasuje pomôcku 
na jedno použitie s cieľom urobiť z nej 
pomôcku vhodnú na ďalšie použitie v Únii, 
sa pokladá za výrobcu repasovanej 
pomôcky a preberá povinnosti vlastné 
výrobcom vymedzené v tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Bezpečnosť pacientov musí byť zaistená rovnako bez ohľadu na to, kto vykonáva repasovanie 
zariadení určených na jedno použitie. Preto je nutné jasne stanoviť, že všetky subjekty 
vykonávajúce repasovanie vrátane nemocníc a iných zdravotníckych zariadení musia 
dodržiavať rovnaké bezpečnostné a výkonnostné požiadavky, aké sa vzťahujú na pôvodne 
vyrábané zariadenia.

Pozmeňujúci návrh 386
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
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vhodnú na ďalšie použitie v Únii, sa 
pokladá za výrobcu repasovanej pomôcky 
a preberá povinnosti vlastné výrobcom 
vymedzené v tomto nariadení.

vhodnú na ďalšie použitie v Únii, sa 
pokladá za výrobcu repasovanej pomôcky 
a preberá povinnosti vlastné výrobcom 
vymedzené v tomto nariadení. Táto 
požiadavka sa vzťahuje aj na nemocnice 
a iné zdravotnícke zariadenia vymedzené 
v článku 2 ods. 1 bod 24.

Or. da

Pozmeňujúci návrh 387
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
vhodnú na ďalšie použitie v Únii, sa 
pokladá za výrobcu repasovanej pomôcky 
a preberá povinnosti vlastné výrobcom 
vymedzené v tomto nariadení.

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
vhodnú na ďalšie použitie v Únii, musí 
dodržiavať usmernenia, ktoré stanoví 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov, aby bola zaistená bezpečnosť 
repasovania.

Or. en

Odôvodnenie

Repasovanie by malo podliehať bezpečnostným požiadavkám, tie by však mali byť stanovené 
prostredníctvom vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 388
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Možno repasovať iba tie pomôcky na 
jedno použitie, ktoré boli uvedené na trh 
Únie v súlade s týmto nariadením alebo 
pred [dátum začatia uplatňovania tohto 

2. Možno repasovať iba tie pomôcky na 
jedno použitie, ktoré boli uvedené na trh 
Únie v súlade s týmto nariadením alebo 
pred [dátum začatia uplatňovania tohto 
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nariadenia] v súlade so smernicou 
90/385/EHS alebo smernicou 93/42/EHS.

nariadenia] v súlade so smernicou 
90/385/EHS alebo smernicou 93/42/EHS, 
a to len ak je to povolené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a subjekt 
vykonávajúci repasovanie zároveň môže 
dokázať, že je to bezpečné pre pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Možno repasovať iba tie pomôcky na 
jedno použitie, ktoré boli uvedené na trh 
Únie v súlade s týmto nariadením alebo 
pred [dátum začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] v súlade so smernicou 
90/385/EHS alebo smernicou 93/42/EHS.

2. Možno repasovať iba tie pomôcky 
určené na jedno použitie, ktoré boli 
uvedené na trh Únie v súlade s týmto 
nariadením alebo pred [dátum začatia 
uplatňovania tohto nariadenia] v súlade so 
smernicou 90/385/EHS alebo smernicou 
93/42/EHS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoví usmernenia 
o repasovaní zdravotníckych pomôcok 
s požiadavkami na normalizovateľné, 
opakovateľné a účinné procesy čistenia, 
dezinfekcie a sterilizácie v súlade 
s hodnotením rizika pre príslušné 
pomôcky, a tiež požiadavky týkajúce sa 
systémov z hľadiska hygieny, prevencie 
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infekcií, riadenia kvality a dokumentácie 
vzťahujúcej sa na fyzické alebo právnické 
osoby vykonávajúce repasovanie 
zdravotníckych pomôcok. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Repasovanie zdravotníckych pomôcok na jednotnom trhu EÚ by sa malo vykonávať v súlade 
so spoločnými usmerneniami, aby bola zaistená jednotná úroveň bezpečnosti. Ako základ pre 
zostavenie týchto usmernení možno použiť existujúce vnútroštátne texty.

Pozmeňujúci návrh 391
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade repasovania chirurgicky 
invazívnych pomôcok na jedno použitie
možno vykonávať iba také repasovanie, 
ktoré je pokladané za bezpečné podľa 
najnovších vedeckých dôkazov.

3. Repasovanie implantovateľných 
pomôcok na jedno použitie a chirurgicky 
invazívnych pomôcok na jedno použitie je
zakázané.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 392
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade repasovania chirurgicky 
invazívnych pomôcok na jedno použitie 
možno vykonávať iba také repasovanie, 
ktoré je pokladané za bezpečné podľa 

3. V prípade repasovania chirurgicky 
invazívnych pomôcok na jedno použitie 
možno vykonávať iba také repasovanie, 
ktoré je pokladané za bezpečné podľa 
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najnovších vedeckých dôkazov. najnovších vedeckých dôkazov; ako 
príklady z praxe v tejto oblasti by mali 
poslúžiť hygienické požiadavky pri 
repasovaní zdravotníckych pomôcok, 
odporúčané Komisiou do hygienických 
predpisov v nemocniciach a na prevenciu 
infekcií (KRINKO), používané v Inštitúte 
Roberta Kocha a v Nemeckom federálnom 
inštitúte pre liečivá a zdravotnícke 
pomôcky.

Or. de

Odôvodnenie

Repasovanie zdravotníckych pomôcok sa úspešné vykonáva v mnohých členských štátoch. 
Musí vychádzať z vedeckého základu a uskutočňovať sa v primeranom rámci. Uvedené 
odporúčania poskytujú takýto rámec.

Pozmeňujúci návrh 393
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade repasovania chirurgicky 
invazívnych pomôcok na jedno použitie 
možno vykonávať iba také repasovanie, 
ktoré je pokladané za bezpečné podľa 
najnovších vedeckých dôkazov.

3. V prípade repasovania chirurgicky 
invazívnych pomôcok na jedno použitie 
možno vykonávať iba také repasovanie, 
ktoré je pokladané za bezpečné podľa 
najnovších vedeckých dôkazov. Vo 
vedeckých dôkazoch sa musia zohľadniť 
aj prípady kritických situácií z dôvodu 
závažnosti liečenej choroby.

Or. en

Odôvodnenie

Napríklad vstrekovače adrenalínu pre pacientov s alergiami.

Pozmeňujúci návrh 394
Anna Rosbach
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V prípade repasovania zdravotníckych 
pomôcok na jedno použitie musí 
právnická alebo fyzická osoba uvedená 
v odseku 1 zaistiť sledovateľnosť každej 
repasovanej pomôcky vrátane jasného 
uvedenia, koľkokrát už daná pomôcka 
bola repasovaná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Právnická alebo fyzická osoba 
uvedená v odseku 1 určí maximálny počet, 
koľkokrát môže byť pomôcka na jedno 
použitie repasovaná, a zaistí, aby 
príslušná pomôcka nebola repasovaná 
viac ráz, než bolo určené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích
aktov vytvorí a pravidelne aktualizuje 
zoznam kategórií alebo skupín tých 

4. Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov vytvorí a pravidelne aktualizuje 
zoznam kategórií a skupín tých pomôcok 
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chirurgicky invazívnych pomôcok na jedno 
použitie, ktoré môžu byť repasované 
v súlade s odsekom 3. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

na jedno použitie, ktoré nemôžu byť 
repasované z dôvodu reálneho ohrozenia 
bezpečnosti. Uvedené delegované akty sa 
prijímajú v súlade s článkom 89.

Komisia prostredníctvom delegovaných
aktov vytvorí a pravidelne aktualizuje 
zoznam kategórií alebo skupín tých 
chirurgicky invazívnych pomôcok na jedno 
použitie, ktoré môžu byť repasované 
v súlade s odsekom 3. Uvedené delegované
akty sa prijímajú v súlade s článkom 89.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 397
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích
aktov vytvorí a pravidelne aktualizuje 
zoznam kategórií alebo skupín tých 
chirurgicky invazívnych pomôcok na jedno 
použitie, ktoré môžu byť repasované 
v súlade s odsekom  3. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

4. Komisia prostredníctvom delegovaných
aktov vytvorí a pravidelne aktualizuje 
zoznam kategórií alebo skupín tých 
chirurgicky invazívnych pomôcok na jedno 
použitie, ktoré môžu byť repasované 
v súlade s odsekom 3. Uvedené delegované
akty sa prijímajú v súlade s článkom 89.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov vytvorí a pravidelne aktualizuje
zoznam kategórií alebo skupín tých 
chirurgicky invazívnych pomôcok na jedno 
použitie, ktoré môžu byť repasované 
v súlade s odsekom  3. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov vytvorí zoznam kategórií alebo 
skupín tých chirurgicky invazívnych 
pomôcok na jedno použitie, ktoré môžu 
byť repasované v súlade s odsekom 3.
Tento zoznam bude obsahovať aj 
požiadavky týkajúce sa systémov 
z hľadiska hygieny, prevencie infekcií, 
riadenia kvality a dokumentácie 
vzťahujúcej sa na fyzické alebo právnické 
osoby vykonávajúce repasovanie týchto 
mimoriadne citlivých pomôcok. Zoznam 
sa bude pravidelne aktualizovať. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Osobitné požiadavky týkajúce sa odbornosti a vybavenia subjektov vykonávajúcich 
repasovanie majú zásadný význam pre zaistenie bezpečného repasovania pomôcok určených 
na použitie v obzvlášť citlivých oblastiach. Tieto požiadavky by mali byť stanovené Komisiou, 
aby sa v celej EÚ vytvorila jednotná úroveň ochrany.

Pozmeňujúci návrh 399
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Meno/názov a adresa výrobcu pôvodnej 
pomôcky na jedno použitie sa už 
neuvádzajú na označení, uvedú sa však 
v návode na použitie repasovanej 
pomôcky.

Meno/názov a adresa výrobcu pôvodnej 
pomôcky určenej na jedno použitie sa už 
neuvádzajú na označení, uvedú sa však 
v návode na použitie repasovanej 
pomôcky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 400
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členský štát môže zachovať alebo 
zaviesť vnútroštátne ustanovenia, ktorými 
sa na jeho území z dôvodov ochrany 
verejného zdravia špecifických pre tento 
členský štát zakazuje toto:

vypúšťa sa

(a) repasovanie pomôcok na jedno 
použitie a prenos pomôcok na jedno 
použitie do iného členského štátu alebo do 
tretej krajiny s perspektívou ich 
repasovania;
(b) sprístupňovanie repasovaných 
pomôcok na jedno použitie.
Členské štáty oznamujú Komisii 
a ostatným členským štátom vnútroštátne 
ustanovenia a dôvody na ich zavedenie. 
Komisia je zodpovedná za to, aby boli tieto 
informácie trvalo dostupné verejnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Článok 72 návrhu Komisie uvádza postup pri vyhovujúcich pomôckach predstavujúcich riziko 
pre zdravie a bezpečnosť. V záujme jednotného trhu by sa tento postup mal uplatňovať aj na 
repasované výrobky.

Pozmeňujúci návrh 401
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Pacienti vždy musia byť informovaní, 
že sa používajú pomôcky na jedno 
použitie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov a v spolupráci 
s Medzinárodným fórom regulačných 
orgánov zdravotníckych pomôcok 
a medzinárodnými normalizačnými 
orgánmi stanoví jasne určený súbor 
vysokokvalitných bezpečnostných noriem 
na repasovanie pomôcok na jedno 
použitie vrátane osobitných požiadaviek 
na výrobcov repasovaných pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) repasovanie pomôcok na jedno použitie 
a prenos pomôcok na jedno použitie do 
iného členského štátu alebo do tretej 
krajiny s perspektívou ich repasovania;

(a) repasovanie pomôcok určených na 
jedno použitie a prenos pomôcok určených
na jedno použitie do iného členského štátu 
alebo do tretej krajiny s perspektívou ich 
repasovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Nora Berra
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) sprístupňovanie repasovaných pomôcok 
na jedno použitie.

(b) sprístupňovanie repasovaných pomôcok 
určených na jedno použitie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Pomôcky na jedno použitie a ich 

repasovanie
Pomôcky na jedno použitie sa nesmú 
repasovať na účely opätovného použitia 
na európskom trhu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 406
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 16 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Karta Implantátu Informácie o implantovateľných 
pomôckach a o karte implantátu

Or. en



AM\936125SK.doc 63/83 PE510.765v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 407
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 16 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Karta Implantátu Informácie o implantovateľných 
pomôckach

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 408
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná.

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná.

Tento odsek sa nevzťahuje na spony, 
šijací materiál a zubné výplne.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 409
Nora Berra



PE510.765v01-00 64/83 AM\936125SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola
pomôcka voperovaná.

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
vopred sprístupní zdravotníckemu 
pracovníkovi alebo prípadne konkrétnemu 
pacientovi, ktorému bude pomôcka 
voperovaná, informácie, ktoré budú 
uvedené v pase implantátu alebo na karte 
implantátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná.

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky
v sterilnom balení vopred poskytuje 
príslušnému zdravotníckemu 
pracovníkovi spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná.

Osoba, ktorá implantuje pomôcku, 
zodpovedá za sprístupnenie karty 
pacientovi a zadanie údajov do príslušnej 
databázy.
Od tejto povinnosti sú oslobodené tieto 
typy implantátov: stehy, spony, skrutky, 
doštičky a príslušenstvo ortopedických 
implantátov.
Komisia bude prostredníctvom 
vykonávacích aktov zoznam oslobodených 
implantátov pravidelne prehodnocovať 
a aktualizovať. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s článkom 88 ods. 3.
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Or. de

Odôvodnenie

Musí sa zaistiť, aby sa údaje postúpili aj do Európskej databanky zdravotníckych pomôcok 
(Eudamed).

Pozmeňujúci návrh 411
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná.

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý 
implantuje pomôcku a ktorý:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná.

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89 
a v nich identifikovať, ku ktorým 
implantovateľným pomôckam výrobca 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá sa môže poskytnúť 
v elektronickej alebo inej podobe 
obsahujúcej informácie uvedené v odseku 
2 a ktorá je k dispozícii konkrétnemu 
pacientovi, ktorému bola pomôcka 
voperovaná.

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné rozlíšiť medzi implantovateľnými pomôckami, ktoré vyžadujú takéto karty 
implantátov a ktoré nie. Do druhej skupiny patria napríklad implantovateľné zdravotnícke 
pomôcky, ako sú šijacie materiály, chirurgické spony, kolíky, skrutky alebo zubné výplne.

Pozmeňujúci návrh 413
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná.

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná. Karta implantátu 
bude k dispozícii v elektronickom formáte 
a členské štáty zaistia, aby nemocnice 
a kliniky uchovávali elektronickú verziu 
záznamu, aby ju bolo možné na žiadosť 
pacienta ľahko poskytnúť ďalej.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa odporúčania v uznesení Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o nevyhovujúcich
silikónových prsníkových implantátoch vyrobených francúzskou spoločnosťou PIP.

Pozmeňujúci návrh 414
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou informácie, 
ktoré sa poskytnú zdravotníckemu 
pracovníkovi implantujúcemu pomôcku, 
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pomôcka voperovaná. ktorý bude zodpovedný za:
- poskytnutie týchto informácií pacientovi
a
- zaznamenanie týchto informácií do 
lekárskych záznamov pacienta.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná.

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii 
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola 
pomôcka voperovaná.

Kým bude pomôcka implantovaná v tele 
pacienta, bude sa uchovávať elektronická 
verzia týchto informácií a výrobca ju na 
požiadanie poskytne pacientovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Mairead McGuinness
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- zaznamená všetky informácie uvedené 
na karte do lekárskych záznamov 
pacienta,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – zarážka 2 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- odovzdá kartu pacientovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu zaviesť 
vnútroštátne ustanovenia vyžadujúce, aby 
karta implantátu obsahovala aj 
informácie o opatreniach pooperačnej 
starostlivosti, ktoré podpíše pacient aj 
chirurg zodpovedný za operáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Marian Harkin
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto karta obsahuje: Tieto informácie obsahujú:

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 420
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) informácie o osobitných 
vlastnostiach pomôcky a o akýchkoľvek 
potenciálnych nežiaducich účinkoch

Or. en

Odôvodnenie

Podľa odporúčania v uznesení Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o nevyhovujúcich 
silikónových prsníkových implantátoch vyrobených francúzskou spoločnosťou PIP.

Pozmeňujúci návrh 421
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) stručný popis vlastností pomôcky 
vrátane použitých materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) miesto na podpis chirurga a pacienta, 
aby bolo možné kartu použiť ako 
formulár na vyjadrenie súhlasu 
s operáciou.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa odporúčania v uznesení Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o nevyhovujúcich 
silikónových prsníkových implantátoch vyrobených francúzskou spoločnosťou PIP.

Pozmeňujúci návrh 423
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cb) možné nežiaduce účinky, ktoré môžu 
nastať podľa údajov z klinického 
hodnotenia a skúšania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Tieto informácie sú napísané spôsobom 
zrozumiteľným laickej osobe.

Tieto informácie sú napísané spôsobom 
zrozumiteľným laickej osobe. Tieto 
informácie sa poskytujú pacientovi v čase 
vyjadrenia súhlasu pred implantovaním 
pomôcky. Pacienti musia vedieť, že 
implantáty nie sú trvalé a môže byť 
potrebné ich vymeniť alebo odstrániť. 
pacientov tiež treba informovať o kvalite 
implantátov a o možných rizikách 
spojených s nimi.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa odporúčania v uznesení Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o nevyhovujúcich 
silikónových prsníkových implantátoch vyrobených francúzskou spoločnosťou PIP 
(2012/2621(RSP)).

Pozmeňujúci návrh 425
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Musí sa preložiť 
do toho úradného jazyka alebo tých 
úradných jazykov Únie, ktoré sú 
požadované v členskom štáte, kde sa 
pomôcka sprístupňuje.

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Jeho návrh sa 
pripraví v úradnom jazyku Únie, ktorý je 
prijateľný pre notifikovaný subjekt, ktorý 
bude spracovávať vyhlásenie o zhode 
v súlade s článkom 42.
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 426
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Musí sa preložiť 
do toho úradného jazyka alebo tých 
úradných jazykov Únie, ktoré sú
požadované v členskom štáte, kde sa 
pomôcka sprístupňuje.

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Bude vydané 
v úradnom jazyku EÚ požadovanom
v členskom štáte, kde sa pomôcka 
umiestňuje na trh, a tiež v angličtine, ak 
sa pomôcka sprístupňuje v iných 
členských štátoch.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 427
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Musí sa preložiť 
do toho úradného jazyka alebo tých 
úradných jazykov Únie, ktoré sú 
požadované v členskom štáte, kde sa 
pomôcka sprístupňuje.

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Okrem verzie 
v jazyku členského štátu (ak sa požaduje), 
kde má výrobca alebo splnomocnený 
zástupca zaregistrované svoje miesto 
podnikania, sa musí preložiť do 
angličtiny.
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Or. en

Odôvodnenie

Vyhlásenie o zhode je určené pre notifikované subjekty a orgány, nie pre pacientov. Nutnosť 
zabezpečiť preklady vyhlásenia o zhode EÚ pre všetky krajiny EÚ, kde sa výrobky 
sprístupňujú, zvýši náklady pre malé podniky.

Pozmeňujúci návrh 428
Richard Seeber

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Musí sa preložiť 
do toho úradného jazyka alebo tých 
úradných jazykov Únie, ktoré sú 
požadované v členskom štáte, kde sa 
pomôcka sprístupňuje.

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Musí byť 
k dispozícii v jednom úradnom jazyku 
Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Preklad vyhlásení o zhode EÚ do viacerých jazykov je náročný a nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh 429
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa mení alebo dopĺňa povinný 
obsah vyhlásenia o zhode EÚ vymedzený 

vypúšťa sa
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v prílohe III, a to so zreteľom na 
technický pokrok.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa mení alebo dopĺňa povinný 
obsah vyhlásenia o zhode EÚ vymedzený 
v prílohe III, a to so zreteľom na 
technický pokrok.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V uplatniteľnom prípade za označením 
CE nasleduje identifikačné číslo 
notifikovaného subjektu zodpovedného za 
postupy posudzovania zhody vymedzené 
v článku 42. Identifikačné číslo sa uvádza
aj v akomkoľvek reklamnom materiáli, 
v ktorom sa nachádza informácia, že 
pomôcka spĺňa právne požiadavky pre 
označenie CE.

5. V uplatniteľnom prípade za označením 
CE nasleduje identifikačné číslo 
notifikovaného subjektu zodpovedného za 
postupy posudzovania zhody vymedzené 
v článku 42. Identifikačné číslo
a kontaktné údaje zodpovedného 
notifikovaného subjektu sa uvádzajú aj 
v akomkoľvek reklamnom materiáli, 
v ktorom sa nachádza informácia, že 
pomôcka spĺňa právne požiadavky pre 
označenie CE.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 432
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil 
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 
pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bez významnej
zmeny jej výkonu či bezpečnostných 
charakteristík, zabezpečí, aby tento tovar 
neovplyvňoval negatívnym spôsobom 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 
pomôcky. Príslušné odôvodňujúce dôkazy 
sa uchovajú na poskytnutie príslušným 
orgánom členských štátov.

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 
pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bezo zmeny jej 
výkonu či bezpečnostných charakteristík, 
zabezpečí, aby tento tovar neovplyvňoval 
negatívnym spôsobom parametre 
bezpečnosti alebo výkonu pomôcky.
Príslušné odôvodňujúce dôkazy sa 
uchovajú na poskytnutie príslušným 
orgánom členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil 
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 
pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bez významnej 
zmeny jej výkonu či bezpečnostných 
charakteristík, zabezpečí, aby tento tovar 
neovplyvňoval negatívnym spôsobom 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil 
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 
pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bez významnej 
zmeny jej výkonu či bezpečnostných 
charakteristík, zabezpečí, aby tento tovar 
neovplyvňoval negatívnym spôsobom 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 
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pomôcky. Príslušné odôvodňujúce dôkazy 
sa uchovajú na poskytnutie príslušným 
orgánom členských štátov.

pomôcky. V prípade pomôcok zložených 
z viacerých než len jednej 
implantovateľnej časti sa tiež zaistí, aby 
jeden článok nevyžadoval výmenu celej 
pomôcky pre nekompatibilitu s funkčnou 
časťou pomôcky. Príslušné odôvodňujúce 
dôkazy sa uchovajú na poskytnutie 
príslušným orgánom členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Richard Seeber

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil 
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 
pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bez významnej
zmeny jej výkonu či bezpečnostných 
charakteristík, zabezpečí, aby tento tovar 
neovplyvňoval negatívnym spôsobom 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 
pomôcky. Príslušné odôvodňujúce dôkazy 
sa uchovajú na poskytnutie príslušným 
orgánom členských štátov.

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil 
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 
pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bezo zmeny jej 
výkonu či bezpečnostných charakteristík, 
zabezpečí, aby tento tovar neovplyvňoval 
negatívnym spôsobom parametre 
bezpečnosti alebo výkonu pomôcky. 
Príslušné odôvodňujúce dôkazy sa 
uchovajú na poskytnutie príslušným 
orgánom členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tovar, ktorý je určený konkrétne na to, 
aby nahradil časť alebo komponent 
pomôcky, ktorý však významne mení 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 
pomôcky, sa pokladá za pomôcku.

2. Článok, ktorý je určený konkrétne na to, 
aby nahradil časť alebo komponent 
pomôcky, ktorý však významne mení 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 
pomôcky, sa pokladá za samostatnú 
pomôcku a musí vyhovovať požiadavkám 
uvedeným v tomto nariadení.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 436
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Každá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá repasuje pomôcku v súlade 
s odporúčaniami výrobcu, musí zaistiť, 
aby nepriaznivo neovplyvnila vlastnosti 
alebo bezpečnosť pomôcky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 437
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Každá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá repasuje pomôcku bez pomoci 
odporúčaní výrobcu k repasovaniu, nedbá 
na tieto odporúčania alebo ich poruší, je 
považovaná za výrobcu v zmysle tohto 
nariadenia.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 438
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 22a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22a
Zodpovednosť v prípade škody spôsobenej 
pacientovi zdravotníckou pomôckou triedy 

IIb alebo triedy III
Výrobca je právne zodpovedný za škodu 
spôsobenú zdravotníckou pomôckou 
triedy IIb alebo triedy III pacientovi, 
pokiaľ nemôže dokázať, že škoda bola 
spôsobená nesprávnym používaním 
pomôcky zo strany zdravotníckeho 
pracovníka alebo prípadne pacienta.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť jasne stanovené, kto znáša zodpovednosť v prípade škody spôsobenej pacientovi.

Pozmeňujúci návrh 439
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri pomôckach, iných ako pomôckach na 
mieru alebo skúšaných pomôckach,
hospodárske subjekty dokážu počas 
obdobia uvedeného v článku 8 ods. 4
identifikovať:

Pri pomôckach iných ako pomôckach na 
mieru alebo skúšaných pomôckach 
hospodárske subjekty dokážu počas 
obdobia 10 rokov identifikovať:

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 440
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pre pomôcky, iné ako pomôcky na mieru 
a skúšané pomôcky, sa v Únii zavedie 
systém unikátnej identifikácie pomôcky 
(ďalej aj „systém UDI“). Systém unikátnej 
identifikácie pomôcky umožní 
identifikáciu a vysledovateľnosť pomôcok 
a zahŕňa:

1. Pre pomôcky triedy II, iné ako pomôcky 
na mieru a skúšané pomôcky, sa v Únii 
zavedie systém unikátnej identifikácie 
pomôcky (ďalej aj „systém UDI“). Systém 
unikátnej identifikácie pomôcky umožní 
identifikáciu a vysledovateľnosť pomôcok 
a zahŕňa:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 441
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pre pomôcky, iné ako pomôcky na mieru 
a skúšané pomôcky, sa v Únii zavedie 
systém unikátnej identifikácie pomôcky 
(ďalej aj „systém UDI“). Systém unikátnej 
identifikácie pomôcky umožní 
identifikáciu a vysledovateľnosť pomôcok 
a zahŕňa:

1. Pre pomôcky iné ako pomôcky na mieru 
a skúšané pomôcky sa v Únii zavedie 
jednotný systém unikátnej identifikácie 
pomôcky (ďalej aj „systém UDI“). Systém 
unikátnej identifikácie pomôcky umožní 
identifikáciu a vysledovateľnosť pomôcok, 
bude pokiaľ možno v súlade 
s celosvetovým prístupom k regulácii UDI 
v zdravotníckych pomôckach a zahŕňa:

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné doplniť slovo „jednotný“, aby sa zaistilo, že sa v Európe a pokiaľ možno aj vo 
svete zavedie jednotný a harmonizovaný prístup k UDI.
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Pozmeňujúci návrh 442
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) prevádzkuje svoj systém prideľovania 
unikátnych identifikácií pomôcky počas 
obdobia, ktoré sa určí pri jej ustanovení 
a ktoré trvá minimálne tri roky po jej 
ustanovení;

(i) prevádzkuje svoj systém prideľovania 
unikátnych identifikácií pomôcky počas 
obdobia, ktoré sa určí pri jej ustanovení 
a ktoré trvá minimálne päť rokov po jej 
ustanovení;

Or. en

Odôvodnenie

Systém UDI je podstatnou súčasťou nového regulačného systému a poskytovatelia UDI by 
mali vo vykonávaní svojej úlohy zabezpečiť väčšiu časovú stabilitu.

Pozmeňujúci návrh 443
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ktorými sa určujú pomôcky, kategórie 
alebo skupiny pomôcok, ktorých 
identifikácia je založená na systéme 
unikátnej identifikácie pomôcky, ako sa 
stanovuje v odsekoch 1 až 6, ako aj lehoty 
na vykonanie uvedeného. Sledujúc prístup 
založený na zohľadňovaní rizík, 
vykonávanie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky je postupné 
a začína pri pomôckach patriacich do 
najvyššej rizikovej triedy;

(a) ktorými sa určujú pomôcky, kategórie 
alebo skupiny pomôcok, ktorých 
identifikácia je založená na systéme 
unikátnej identifikácie pomôcky, ako sa 
stanovuje v odsekoch 1 až 6, ako aj lehoty 
na vykonanie uvedeného. Sledujúc prístup 
založený na zohľadňovaní rizík, 
vykonávanie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky je obmedzené na 
pomôcky patriace do najvyššej rizikovej 
triedy;

Or. en

Odôvodnenie

Záväzné povinnosti v rámci budúceho systému unikátnej identifikácie pomôcok (UDI) by mali 
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byť obmedzené na pomôcky s najväčším rizikom, aby nedošlo k nadmernému 
administratívnemu a finančnému zaťaženiu odvetvia zdravotnej starostlivosti bez 
zodpovedajúceho zvýšenia bezpečnosti pacientov.

Pozmeňujúci návrh 444
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) ktorými sa vymedzujú údaje, ktoré je 
potrebné začleniť do identifikátora výroby, 
ktorý sa na základe prístupu založeného 
na zohľadňovaní rizík môže rôzniť 
v závislosti od rizikovej triedy pomôcky;

(b) ktorými sa vymedzujú údaje, ktoré je 
potrebné začleniť do identifikátora výroby;

Or. en

Odôvodnenie

Záväzné povinnosti v rámci budúceho systému unikátnej identifikácie pomôcok (UDI) by mali 
byť obmedzené na pomôcky s najväčším rizikom, aby nedošlo k nadmernému 
administratívnemu a finančnému zaťaženiu odvetvia zdravotnej starostlivosti bez 
zodpovedajúceho zvýšenia bezpečnosti pacientov.

Pozmeňujúci návrh 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 8 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) kompatibilitu s identifikačnými 
systémami zdravotníckych pomôcok, ktoré 
sú už na trhu.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme bezproblémovej funkčnosti je dôležité, aby systémy sledovateľnosti boli technicky 
kompatibilné.
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Pozmeňujúci návrh 446
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 8 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) kompatibilitu s inými systémami 
sledovateľnosti, ktoré využívajú 
zainteresované strany pracujúce so 
zdravotníckymi pomôckami

Or. en

Odôvodnenie

Je pravdepodobné, že v zmysle smernice o falšovaných liekoch sa zavedie elektronický systém 
overovania liekov. Je dôležité, aby systémy pre zdravotnícke pomôcky a lieky boli 
kompatibilné, v opačnom prípade to prinesie výrazné a možno až neriešiteľné zaťaženie pre 
aktérov v dodávateľskom reťazci, ktorí pracujú s oboma skupinami výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 447
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 8 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) kompatibilitu s inými systémami 
sledovateľnosti, ktoré využívajú 
zainteresované strany pracujúce so 
zdravotníckymi pomôckami

Or. en

Odôvodnenie

Je pravdepodobné, že v zmysle smernice o falšovaných liekoch sa zavedie elektronický systém 
overovania liekov. Je dôležité, aby systémy pre zdravotnícke pomôcky a lieky boli 
kompatibilné, v opačnom prípade to prinesie výrazné a možno až neriešiteľné zaťaženie pre 
aktérov v dodávateľskom reťazci, ktorí pracujú s oboma skupinami výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 448
Françoise Grossetête
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Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 8 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) kompatibilitu systémov UDI 
s bezpečnostnými funkciami zavedenými 
v zmysle smernice 2011/62/EÚ, ktorou sa 
mení smernica 2001/83/ES, ktorou sa 
ustanovuje zákonník Spoločenstva 
o humánnych liekoch, pokiaľ ide 
o predchádzanie vstupu falšovaných 
liekov do legálneho dodávateľského 
reťazca.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 449
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 8 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) kompatibilitu s inými systémami 
sledovateľnosti, ktoré využívajú aktéri 
pracujúci v oblasti zdravotníckych 
pomôcok.

Or. fr

Odôvodnenie

V súvislosti so smernicou o falšovaných liekoch by sa mal zaviesť elektronický systém 
overovania. Systémy pre zdravotnícke pomôcky a lieky by mali byť kompatibilné, aby nedošlo 
k príliš veľkému zaťaženiu aktérov v dodávateľskom reťazci, ktorí pracujú s oboma skupinami 
výrobkov.


