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Pozměňovací návrh 450
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zřídí a spravuje elektronický systém pro 
shromažďování a zpracování informací, 
které jsou nezbytné a přiměřené pro popis a 
identifikaci prostředku a identifikaci 
výrobce a případně zplnomocněného 
zástupce a dovozce. Podrobnosti týkající se 
informací, které mají být hospodářskými 
subjekty předloženy, jsou stanoveny v 
příloze V části A.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zřídí a spravuje elektronický systém pro 
shromažďování a zpracování informací, 
které jsou nezbytné a přiměřené pro popis a 
identifikaci prostředku a identifikaci 
výrobce a případně zplnomocněného 
zástupce a dovozce. Podrobnosti týkající se 
informací, které mají být hospodářskými 
subjekty předloženy, jsou stanoveny v 
příloze V části A. Komise zvolí jeden 
společný jazyk, který bude obecně 
závazným jazykem pro registraci.

Or. en

Odůvodnění

Pro registraci se zdá výhodné zvolit jeden závazný jazyk.

Pozměňovací návrh 451
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před tím, než je prostředek, s výjimkou 
prostředků na zakázku či hodnocených 
prostředků, uveden na trh, zadá výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce do 
elektronického systému informace uvedené 
v odstavci 1.

2. Před tím, než je prostředek, s výjimkou 
prostředků na zakázku či hodnocených 
prostředků, uveden na trh, zadá výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce do 
elektronického systému informace uvedené 
v odstavci 1.

Budou přijata opatření, která zajistí, že 
nebude nutné přijímat žádné další 
registrační postupy na vnitrostátní úrovni.
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Or. de

Pozměňovací návrh 452
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději do dvou let od předložení 
informací v souladu s odstavci 2 a 3 a poté 
každý druhý rok příslušný hospodářský 
subjekt potvrdí přesnost údajů. Nedojde-li 
k potvrzení do šesti měsíců od stanoveného 
data, může kterýkoli členský stát přijmout 
opatření k pozastavení nebo jinému 
omezení dodávání dotčeného prostředku na 
trh v rámci svého území, dokud povinnost 
uvedená v tomto odstavci není splněna.

5. Nejpozději do pěti let od předložení 
informací v souladu s odstavci 2 a 3 a poté 
každý pátý rok příslušný hospodářský 
subjekt potvrdí přesnost údajů. Nedojde-li 
k potvrzení do šesti měsíců od stanoveného 
data, může kterýkoli členský stát přijmout 
opatření k pozastavení nebo jinému 
omezení dodávání dotčeného prostředku na 
trh v rámci svého území, dokud povinnost 
uvedená v tomto odstavci není splněna.

Or. de

Pozměňovací návrh 453
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 26 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhrn bezpečnosti a klinické funkce Zpráva o bezpečnosti a klinických 
funkcích

Or. es

Pozměňovací návrh 454
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 26 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhrn bezpečnosti a klinické funkce Zpráva o bezpečnosti a klinických 
funkcích

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 26 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhrn bezpečnosti a klinické funkce Zpráva o bezpečnosti a klinických 
funkcích

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a klinické 
funkce. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 42, 
a je tímto subjektem schválen.

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a klinické 
funkce a aktualizuje je o závěry zprávy o 
následném klinickém sledování po 
uvedení na trh dle bodu 3 části B přílohy 
XIII. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určené využití a v 
jazyce země, na jejíž trh je zdravotnický 
prostředek dodáván. Návrh tohoto souhrnu 
je součástí dokumentace, která má být 
předložena oznámenému subjektu 
zapojenému do posuzování shody v 
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souladu s článkem 42, a je tímto subjektem 
schválen.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a klinické
funkce. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 42, 
a je tímto subjektem schválen.

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje zprávu o bezpečnosti a klinické
funkci s uvedením všech výsledků 
klinických hodnocení a studií. Je napsána
formou snadno srozumitelnou pro 
určeného uživatele. Návrh tohoto souhrnu 
je součástí dokumentace, která má být 
předložena oznámenému subjektu 
zapojenému do posuzování shody v 
souladu s článkem 42, a je tímto subjektem 
schválen. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a klinické
funkce. Je napsán formou snadno 

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje zprávu o bezpečnosti a klinické
funkci s uvedením všech výsledků 
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srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 42, 
a je tímto subjektem schválen.

klinických hodnocení a studií. Je napsána
formou snadno srozumitelnou pro 
určeného uživatele. Návrh tohoto souhrnu 
je součástí dokumentace, která má být 
předložena oznámenému subjektu 
zapojenému do posuzování shody v 
souladu s článkem 42, a je tímto subjektem 
schválen. 

Or. de

Odůvodnění

Všechny technické a klinické údaje týkající se zdravotnického prostředku s výjimkou 
chráněného duševního vlastnictví by měly být k dispozici pacientům a zdravotnickým 
pracovníkům. Lékaři a chirurgové tyto informace potřebují, aby si mohli vybrat zdravotnické 
prostředky na základě jejich účinnosti a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a klinické
funkce. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 42, 
a je tímto subjektem schválen.

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce poskytne
zprávu o bezpečnosti a klinické funkci s 
uvedením všech výsledků klinických 
hodnocení a studií. Je napsána formou 
snadno srozumitelnou pro určeného 
uživatele a musí rozlišovat mezi 
informačními potřebami pacientů a 
zdravotních pracovníků. Návrh tohoto 
souhrnu je součástí dokumentace, která má 
být předložena oznámenému subjektu 
zapojenému do posuzování shody v 
souladu s článkem 42, a je tímto subjektem 
schválen. Souhrn bude rovněž zveřejněn.

Or. en
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Pozměňovací návrh 460
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a klinické
funkce. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 42, 
a je tímto subjektem schválen.

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje úplnou zprávu o bezpečnosti a 
klinické funkci s uvedením výsledků 
klinických hodnocení a studií. Je napsána
formou snadno srozumitelnou pro 
určeného uživatele. Návrh tohoto souhrnu 
je součástí dokumentace, která má být 
předložena oznámenému subjektu 
zapojenému do posuzování shody v 
souladu s článkem 42, a je tímto subjektem 
schválen. 

Or. es

Pozměňovací návrh 461
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a klinické 
funkce. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 42, 
a je tímto subjektem schválen.

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních prostředků, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, výrobce 
vypracuje zprávu o bezpečnosti a 
klinických údajích shromážděných během 
klinických zkoušek a komplexní souhrn, 
který je napsán snadno srozumitelnou
formou. Návrh této zprávy je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 42, 
a je tímto subjektem schválen. Souhrn 
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zprávy o bezpečnosti a klinických 
funkcích by se měl zpřístupnit veřejnosti 
prostřednictvím Evropské databanky, jak 
je stanoveno v článku 27.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních 
prostředků, s výjimkou prostředků na 
zakázku nebo hodnocených prostředků, 
výrobce vypracuje souhrn bezpečnosti a 
klinické funkce. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 42, 
a je tímto subjektem schválen.

1. V případě prostředků předložených pro 
účely postupu registrace, s výjimkou 
prostředků na zakázku nebo hodnocených 
prostředků, výrobce vypracuje zprávu o
bezpečnosti a klinických údajích a její 
souhrn . Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh této zprávy je součástí dokumentace, 
která má být předložena příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu či případně 
agentuře zapojeným do postupu 
registrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Celá zpráva a shrnutí se zpřístupní 
veřejnosti prostřednictvím databanky 
Eudamed.

Or. en
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Pozměňovací návrh 464
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit formu a 
prezentaci prvků údajů, které mají být v 
souhrnu bezpečnosti a klinické funkce
zahrnuty. Tyto prováděcí akty se přijímají 
poradním postupem podle čl. 88 odst. 2.

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit formu a 
prezentaci prvků údajů, které mají být ve 
zprávě a v souhrnu o bezpečnosti a 
klinických údajích zahrnuty. Tyto 
prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 88 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Lékaři a zdravotničtí pracovníci by 
měli mít přístup ke všem částem databáze 
Eudamed.

Or. de

Pozměňovací návrh 466
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Eudamed předložené údaje před 
zveřejněním zkontroluje a vyhodnotí. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 467
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umožnit, aby byla veřejnost náležitě 
informována o prostředcích uváděných na 
trh, o odpovídajících certifikátech 
vydaných oznámenými subjekty a 
o případných hospodářských subjektech;

a) umožnit, aby byla veřejnost náležitě 
informována o prostředcích uváděných na 
trh, o odpovídajících certifikátech 
vydaných oznámenými subjekty a 
o případných hospodářských subjektech, 
pod podmínkou, že musí být výrobci 
schopní udržet na tomto vysoce 
inovativním trhu obchodní tajemství;

Or. de

Pozměňovací návrh 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umožnit, aby byla veřejnost náležitě 
informována o prostředcích uváděných na 
trh, o odpovídajících certifikátech 
vydaných oznámenými subjekty a 
o případných hospodářských subjektech;

a) umožnit, aby byla veřejnost náležitě 
informována prostřednictvím centrálního 
informačního místa, kde mohou pacienti 
požádat, vyhledávat a nacházet informace
o prostředcích uváděných na trh, o 
odpovídajících certifikátech vydaných 
oznámenými subjekty a o případných 
hospodářských subjektech;

Komise by měla vypracovat pokyny, a to 
po konzultaci se zúčastněnými stranami 
včetně příslušných orgánů členských 
států, výzkumnou obcí a organizacemi 
pacientů a spotřebitelů, a určit přesný 
obsah a formu informací, které by měly 
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být zveřejněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umožnit, aby byla veřejnost náležitě 
informována o prostředcích uváděných na 
trh, o odpovídajících certifikátech 
vydaných oznámenými subjekty a 
o případných hospodářských subjektech;

a) umožnit, aby byla veřejnost náležitě 
informována o prostředcích uváděných na 
trh i o prostředcích odstraněných z trhu, o 
odpovídajících certifikátech vydaných 
oznámenými subjekty a o případných 
hospodářských subjektech;

Or. en

Odůvodnění

Pro bezpečnost pacientů a pro vyvarování se zbytečné administrativní zátěže a nákladů je 
zcela zásadní, aby se zachovaly informace o prostředcích odstraněných z trhu.

Pozměňovací návrh 470
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) umožnit, aby byla veřejnost náležitě 
informována o klinických zkouškách, a 
umožnit, aby zadavatelé klinických 
zkoušek, které mají být prováděny ve více 
než jednom členském státě, splňovali 
informační povinnosti podle článků 50 až 
60;

c) umožnit, aby byla veřejnost náležitě 
informována o klinických zkouškách, 
zdravotnickým pracovníkům umožnit 
odpovídající přístup k výsledkům 
klinických studií, a umožnit, aby 
zadavatelé klinických zkoušek, které mají 
být prováděny ve více než jednom 
členském státě, splňovali informační 
povinnosti podle článků 50 až 60;
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Or. en

Odůvodnění

Evropská databanka poskytuje hlavní portál, jehož prostřednictvím lze zpřístupnit velmi 
důležité informace týkající se veřejného zdraví. Informace související s klinickými zkouškami 
by měly být k dispozici jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 471
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) umožnit veřejnosti a zdravotnickým 
pracovníkům získat přehled o údajích 
týkajících se vigilance a činností dozoru 
nad trhem

Or. en

Odůvodnění

Evropská databanka by měla pravidelně poskytovat obecný přehled o údajích týkajících se 
vigilance a činností týkajících se dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh 472
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. elektronický systém pro registraci 
poboček a subdodávek uvedenou v článku 
29a.

Or. en
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Pozměňovací návrh 473
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f a) elektronický systém pro zprávy o 
bezpečnosti a klinických datech a 
souhrnech zpráv o bezpečnosti a 
klinických datech uvedené v 26.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje do databanky Eudamed zadávají
členské státy, oznámené subjekty, 
hospodářské subjekty a zadavatelé, jak je 
stanoveno v ustanoveních týkajících se 
elektronických systémů uvedených v 
odstavci 2.

3. Údaje do databanky Eudamed zadává 
agentura, členské státy, oznámené 
subjekty, hospodářské subjekty,
zadavatelé, zdravotničtí pracovníci a 
pacienti, jak je stanoveno v ustanoveních 
týkajících se elektronických systémů 
uvedených v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 
přístupné členským státům a Komisi. 

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 
přístupné členským státům a Komisi. 
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Informace jsou přístupné oznámeným 
subjektům, hospodářským subjektům,
zadavatelům a veřejnosti v míře stanovené 
v ustanoveních uvedených v odstavci 2.

Informace jsou přístupné oznámeným 
subjektům, hospodářským subjektům, 
zadavatelům, zdravotnickým pracovníkům
a veřejnosti v míře stanovené v 
ustanoveních uvedených v odstavci 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 476
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 
přístupné členským státům a Komisi. 
Informace jsou přístupné oznámeným 
subjektům, hospodářským subjektům, 
zadavatelům a veřejnosti v míře stanovené 
v ustanoveních uvedených v odstavci 2.

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 
přístupné členským státům a Komisi. 
Informace jsou přístupné oznámeným 
subjektům, hospodářským subjektům, 
zadavatelům, zdravotnickým pracovníkům
a veřejnosti v míře stanovené v 
ustanoveních uvedených v odstavci 2.

Or. de

Odůvodnění

Zdravotničtí pracovníci musí mít přístup ke všem údajům týkajícím se zdravotnických 
prostředků, aby si mohli vybrat ty, které chtějí použít na základě jejich účinnosti a 
bezpečnosti, a měli by být také informováni o možných vedlejších účincích a stažení výrobků 
z trhu.

Pozměňovací návrh 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 
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přístupné členským státům a Komisi. 
Informace jsou přístupné oznámeným 
subjektům, hospodářským subjektům, 
zadavatelům a veřejnosti v míře stanovené 
v ustanoveních uvedených v odstavci 2.

přístupné členským státům a Komisi. 
Informace jsou přístupné oznámeným 
subjektům, hospodářským subjektům, 
zadavatelům, zdravotnickým pracovníkům
a veřejnosti v míře stanovené v 
ustanoveních uvedených v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 
přístupné členským státům a Komisi. 
Informace jsou přístupné oznámeným 
subjektům, hospodářským subjektům, 
zadavatelům a veřejnosti v míře stanovené 
v ustanoveních uvedených v odstavci 2.

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 
přístupné členským státům a Komisi. 
Informace jsou přístupné oznámeným 
subjektům, hospodářským subjektům, 
zadavatelům, zdravotnickým pracovníkům
a veřejnosti v míře stanovené v 
ustanoveních uvedených v odstavci 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 479
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Informace obsažené v Evropské 
databance musí být dostatečně spolehlivé, 
transparentní a uživatelsky přívětivé
umožňovat veřejnosti a zdravotnickým 
pracovníkům porovnat informace o 
registrovaných prostředcích, 
hospodářských subjektech, klinických 
zkouškách, údajích týkajících se vigilance 
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a činnostech týkajících se dozoru nad 
trhem

Or. en

Odůvodnění

Evropská databanka poskytuje hlavní portál, jehož prostřednictvím lze zpřístupnit velmi 
důležité informace týkající se veřejného zdraví. Informace o registrovaných prostředcích, 
hospodářských subjektech, klinických zkouškách, údajích týkajících se vigilance a činnostech 
týkajících se dozoru nad trhem by měly být k dispozici jak pro širokou veřejnost, tak pro 
odborníky ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 480
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise při vývoji Evropské databanky 
konzultuje skupiny pacientů a 
zdravotnické odborníky.

Or. en

Odůvodnění

Evropská databanka poskytuje hlavní portál, jehož prostřednictvím lze zpřístupnit velmi 
důležité informace týkající se veřejného zdraví. Informace o registrovaných prostředcích, 
hospodářských subjektech, klinických zkouškách, údajích týkajících se vigilance a činnostech 
týkajících se dozoru nad trhem by měly být k dispozici jak pro širokou veřejnost, tak pro 
odborníky ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Členské státy mohou rozhodnout o tom, 
že posuzování a kontrolu uvedené v 
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odstavci 1 bude provádět vnitrostátní 
akreditační orgán ve smyslu a v souladu s 
nařízením (ES) č. 765/2008.

Or. en

Odůvodnění

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Pozměňovací návrh 482
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty zajistí důvěrnost
obdržených informací. Provádí však 
výměnu informací o oznámeném subjektu s 
jinými členskými státy a s Komisí.

5. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty zajistí důvěrný 
charakter obdržených informací. Provádí 
však výměnu informací o oznámeném 
subjektu s jinými členskými státy a s 
Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 7



AM\936127CS.doc 19/90 PE510.766v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy informují Komisi a ostatní 
členské státy o svých vnitrostátních 
postupech posuzování, jmenování 
a oznamování subjektů posuzování shody 
a monitorování oznámených 
subjektů a o veškerých změnách týkajících 
se těchto informací.

7. Konečná odpovědnost za oznámené 
subjekty a vnitrostátní orgány odpovědné 
za oznámené subjekty je ponechána na 
členském státě, ve kterém jsou umístěny.
Členský stát je povinen zkontrolovat, zda 
určený vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty provádí svou práci 
spočívající v posouzení, jmenování a 
oznamování subjektů pro posouzení shody 
a pro monitorování oznámených subjektů
řádně a zda určený vnitrostátní orgán 
odpovědný za oznámené subjekty pracuje 
nestranně a objektivně. Členské státy 
informují Komisi a ostatní členské státy o 
svých vnitrostátních postupech posuzování, 
jmenování a oznamování subjektů 
posuzování shody a monitorování 
oznámených subjektů a o veškerých 
změnách týkajících se těchto informací.

Or. da

Pozměňovací návrh 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy informují Komisi a ostatní 
členské státy o svých vnitrostátních 
postupech posuzování, jmenování 
a oznamování subjektů posuzování shody 
a monitorování oznámených 
subjektů a o veškerých změnách týkajících 
se těchto informací.

7. Členské státy informují Komisi a ostatní 
členské státy o svých vnitrostátních 
postupech posuzování, jmenování 
a oznamování subjektů posuzování shody 
a monitorování oznámených 
subjektů a o veškerých změnách týkajících 
se těchto informací.

Tato informace bude veřejně přístupná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 485
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 a
Oznámený subjekt zveřejní seznam svých 
zaměstnanců odpovědných za posuzování 
shody a certifikaci zdravotnických 
prostředků. Tento seznam musí obsahovat 
alespoň kvalifikaci, životopis a prohlášení 
o střetu zájmů každého zaměstnance. 
Seznam se zasílá příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za 
oznámené subjekty, který ověří, že 
zaměstnanci splňují pravidla tohoto 
nařízení. Seznam se zasílá rovněž Komisi. 

Or. da

Pozměňovací návrh 486
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 29 a
Elektronický systém registrace poboček a 
subdodávek 
1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zřídí a spravuje elektronický systém pro 
shromažďování a zpracování informací o 
subdodavatelích a pobočkách a o 
konkrétních úkolech, za které jsou 
odpovědní.
2. Před tím, než skutečně dojde k realizaci 
subdodávek prostřednictvím veřejných 
subjektů nebo externích odborníků, 
zaregistruje oznámený subjekt, který má v 
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úmyslu smluvně zajišťovat zvláštní úkoly 
spojené s posuzováním shody nebo 
využívat služeb pobočky pro zvláštní úkoly 
spojené s posuzováním shody, jejich 
jméno (jména) spolu s konkrétními úkoly.
3. Pokud dojde ke změně ve vztahu k 
informacím uvedeným v odstavci 1, musí 
příslušný hospodářský subjekt do jednoho 
týdne aktualizovat údaje v elektronickém 
systému.
4. Údaje v elektronickém systému budou 
veřejně přístupná. 

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznámené subjekty splňují organizační 
a obecné požadavky a požadavky na řízení 
jakosti, zdroje a postupy, které jsou 
nezbytné pro plnění jejich úkolů, pro které 
byly v souladu s tímto nařízením 
jmenovány. Minimální požadavky, které 
mají oznámené subjekty splnit, jsou 
stanoveny v příloze VI.

1. Oznámené subjekty splňují organizační 
a obecné požadavky a požadavky na řízení 
jakosti, zdroje a postupy, které jsou 
nezbytné pro plnění jejich úkolů, pro které 
byly v souladu s tímto nařízením 
jmenovány. Požadavky, které mají 
oznámené subjekty splnit, jsou stanoveny v 
příloze VI.

Or. de

Odůvodnění

Pokud mají být ve všech členských státech vypracovány jednotné požadavky týkající se 
oznámených subjektů a mají být zajištěny spravedlivé podmínky, je třeba odkázat na 
„požadavky“, nikoli „minimální požadavky“, které musí oznámené subjekty splnit. Navíc jde 
o terminologii použitou v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, pokud 
jde o oznámené subjekty.
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Pozměňovací návrh 488
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznámené subjekty splňují organizační 
a obecné požadavky a požadavky na řízení 
jakosti, zdroje a postupy, které jsou 
nezbytné pro plnění jejich úkolů, pro které 
byly v souladu s tímto nařízením 
jmenovány. Minimální požadavky, které 
mají oznámené subjekty splnit, jsou 
stanoveny v příloze VI.

1. Oznámené subjekty splňují organizační 
a obecné požadavky a požadavky na řízení 
jakosti, zdroje a postupy, které jsou 
nezbytné pro plnění jejich úkolů, pro které 
byly v souladu s tímto nařízením 
jmenovány. V této souvislosti je důležité, 
aby měli stálí administrativní, techničtí a 
vědečtí interní zaměstnanci lékařské, 
technické a pokud možno i
farmakologické odborné znalosti. 
Oznámené subjekty budou využívat stálé 
interní zaměstnance, ale musí mít 
možnost v případě potřeby dočasně a ad 
hoc najímat externí odborníky. Minimální 
požadavky, které mají oznámené subjekty 
splnit, jsou stanoveny v příloze VI.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 v zájmu změny nebo 
doplnění minimálních požadavků v 
příloze VI s ohledem na technický pokrok 
a vzhledem k minimálním požadavkům 
potřebným pro posuzování zvláštních 
prostředků nebo kategorií či skupin 
prostředků.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 490
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 v zájmu změny nebo
doplnění minimálních požadavků v příloze 
VI s ohledem na technický pokrok a 
vzhledem k minimálním požadavkům 
potřebným pro posuzování zvláštních 
prostředků nebo kategorií či skupin 
prostředků.

2. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 v zájmu doplnění požadavků 
v příloze VI s ohledem na technický 
pokrok a vzhledem k požadavkům 
potřebným pro posuzování zvláštních 
prostředků nebo kategorií či skupin 
prostředků.

Or. de

Odůvodnění

Pokud mají být ve všech členských státech vypracovány jednotné požadavky týkající se 
oznámených subjektů a mají být zajištěny spravedlivé podmínky, je třeba odkázat na 
„požadavky“, nikoli „minimální požadavky“, které musí oznámené subjekty splnit. Minimální 
požadavky stanovené v příloze VI mohou měnit pouze oba zákonodárci, a nikoli Komise. 
Komise může tyto požadavky doplnit.

Pozměňovací návrh 491
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Roční posouzení oznámených 
subjektů uvedené v čl. 35 odst. 3 musí 
zahrnovat ověření shody subdodavatele 
(subdodavatelů) nebo pobočky (poboček) 
oznámených subjektů v souladu s 
požadavky stanovenými v příloze VI.

Or. en
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Pozměňovací návrh 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádost uvede činnosti posuzování shody, 
postupy posuzování shody a prostředky, 
pro něž se subjekt považuje za způsobilý, a
je doplněna podklady prokazujícími 
splnění všech požadavků stanovených v 
příloze VI.

Žádost bude doplněna popisem činností 
posuzování shody, postupů posuzování 
shody a prostředků, pro něž se subjekt 
považuje za způsobilý, a případně 
osvědčením o akreditaci, který vydal 
akreditační orgán, potvrzující, že subjekt 
pro posouzení shody odpovídá 
požadavkům stanoveným v příloze IV, 
nebo je doplněna podklady prokazujícími 
splnění všech požadavků stanovených v 
příloze VI.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o organizační a obecné 
požadavky a požadavky na řízení jakosti 
stanovené v příloze VI oddílech 1 a 2, lze 
příslušnou dokumentaci předložit ve 
formě platného certifikátu a odpovídající 
hodnotící zprávu může dodat vnitrostátní 
akreditační orgán v souladu s nařízením 
(ES) č. 765/2008. Předpokládá se, že 
subjekt posuzování shody je ve shodě s 
požadavky, na které se vztahuje certifikát 
vydaný takovým akreditačním orgánem.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 494
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 14 dnů od předložení uvedeného v 
odstavci 2 jmenuje Komise společný tým 
pro posuzování složený alespoň ze dvou 
odborníků vybraných ze seznamu 
odborníků, kteří jsou kvalifikovaní pro 
posouzení subjektů posuzování shody. 
Seznam vypracuje Komise ve spolupráci s 
koordinační skupinou pro zdravotnické 
prostředky. Alespoň jeden z těchto 
odborníků je zástupcem Komise, která 
společný tým pro posuzování povede.

3. Do 14 dnů od předložení uvedeného v 
odstavci 2 jmenuje Komise společný tým 
pro posuzování složený alespoň ze dvou 
odborníků vybraných ze seznamu 
odborníků, kteří jsou kvalifikovaní pro 
posouzení subjektů posuzování shody a
nevztahuje se na ně konflikt zájmů 
v souvislosti se žádajícím subjektem 
posuzování shody. Seznam vypracuje 
Komise ve spolupráci s koordinační 
skupinou pro zdravotnické prostředky. 
Alespoň jeden z těchto odborníků je 
zástupcem Komise, která společný tým pro 
posuzování povede.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 14 dnů od předložení uvedeného v 
odstavci 2 jmenuje Komise společný tým 
pro posuzování složený alespoň ze dvou
odborníků vybraných ze seznamu 
odborníků, kteří jsou kvalifikovaní pro 
posouzení subjektů posuzování shody. 
Seznam vypracuje Komise ve spolupráci s 
koordinační skupinou pro zdravotnické 
prostředky. Alespoň jeden z těchto 
odborníků je zástupcem Komise, která
společný tým pro posuzování povede.

3. Do 14 dnů od předložení uvedeného v 
odstavci 2 jmenuje Komise společný tým 
pro posuzování složený alespoň ze tří
odborníků vybraných ze seznamu 
odborníků, kteří jsou kvalifikovaní pro 
posouzení subjektů posuzování shody. 
Seznam vypracuje Komise ve spolupráci s 
koordinační skupinou pro zdravotnické 
prostředky. Alespoň jeden z těchto 
odborníků je zástupcem Komise a alespoň 
jeden další pochází z jiného členského 
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státu, než ve kterém je žádající subjekt 
posuzování shody usazen. Společný tým 
pro posuzování povede zástupce Komise.

Or. de

Odůvodnění

Za účelem objektivnějšího rozhodování by se na posuzování měl podílet vedle zástupce 
Komise i odborník z jiného členského státu. Tým by vždy měl tvořit vedoucí a minimálně dva 
odborníci.

Pozměňovací návrh 496
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zjištění ohledně nedodržení požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
subjektu budou vznesena během postupu 
posuzování a projednána mezi 
vnitrostátním orgánem odpovědným za 
oznámené subjekty a společným týmem 
pro posuzování s cílem dohodnout se 
ohledně posuzování žádosti. Rozdílná 
stanoviska se uvedou ve zprávě o 
posuzování odpovědného vnitrostátního 
orgánu.

Zjištění ohledně nedodržení požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
subjektu budou vznesena během postupu 
posuzování a projednána mezi 
vnitrostátním orgánem odpovědným za 
oznámené subjekty a společným týmem 
pro posuzování s cílem dohodnout se 
ohledně posuzování žádosti. V případě 
rozdílných názorů se ke zprávě o 
posuzování odpovědného vnitrostátního 
orgánu přiloží samostatné stanovisko, 
které vypracuje tým pro posuzování a ve 
kterém uvede své výhrady týkající se 
oznámení.

Or. de

Odůvodnění

Pokud se tým pro posuzování a odpovědný vnitrostátní orgán nemohou dohodnout na 
posouzení žádosti, měl by tým pro posuzování uvést své důvody v samostatném stanovisku 
předloženém Komisi a koordinační skupině pro zdravotnické prostředky.
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Pozměňovací návrh 497
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty předloží svou zprávu 
o posuzování a svůj návrh oznámení 
Komisi, která tyto dokumenty okamžitě 
předá koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky a členům 
společného týmu pro posuzování. Na 
požádání Komise jsou uvedené dokumenty 
orgánem předloženy až ve třech úředních 
jazycích Unie.

5. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty předloží svou zprávu 
o posuzování a svůj návrh oznámení 
Komisi, která tyto dokumenty okamžitě 
předá koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky a členům 
společného týmu pro posuzování. Pokud 
tým pro posuzování vypracuje zvláštní 
stanovisko, bude i toto poskytnuto Komisi, 
která ho předá koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky. Na požádání 
Komise jsou uvedené dokumenty orgánem 
předloženy až ve třech úředních jazycích 
Unie.

Or. de

Odůvodnění

Pokud se tým pro posuzování a odpovědný vnitrostátní orgán nemohou dohodnout na 
posouzení žádosti, měl by tým pro posuzování uvést své důvody v samostatném stanovisku 
předloženém Komisi a koordinační skupině pro zdravotnické prostředky.

Pozměňovací návrh 498
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Společný tým pro posuzování poskytne 
své stanovisko ohledně zprávy 
o posuzování a návrhu oznámení do 21 dnů 
od přijetí uvedených dokumentů a Komise 
toto stanovisko okamžitě předá 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky. Koordinační skupina pro 

6. Společný tým pro posuzování poskytne 
své konečné stanovisko ohledně zprávy 
o posuzování, návrhu oznámení a případně 
samostatné stanovisko týmu pro 
posuzování, do 21 dnů od přijetí 
uvedených dokumentů a Komise toto 
stanovisko okamžitě předá koordinační 



PE510.766v01-00 28/90 AM\936127CS.doc

CS

zdravotnické prostředky do 21 dnů od 
obdržení stanoviska společného týmu pro 
posuzování vydá doporučení ohledně 
návrhu oznámení, které příslušný 
vnitrostátní orgán náležitě zohlední při 
svém rozhodnutí o jmenování oznámeného 
subjektu.

skupině pro zdravotnické prostředky. 
Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky do 21 dnů od obdržení 
stanoviska společného týmu pro 
posuzování vydá doporučení ohledně 
návrhu oznámení, které příslušný 
vnitrostátní orgán náležitě zohlední při 
svém rozhodnutí o jmenování oznámeného 
subjektu. Pokud bude příslušný 
vnitrostátní orgán při přijímání 
rozhodnutí jednat v rozporu 
s doporučením koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky, musí důvody 
svého rozhodnutí přeložit Komisi písemně.

Or. de

Odůvodnění

Oznámení rozhodnutí, které je v rozporu s doporučením koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky, by mělo být přípustné na základě jasně stanovených a objektivních důvodů.

Pozměňovací návrh 499
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33a
Komise přijme pokyny udávající 
minimální čas, po který by postup 
posouzení shody měl trvat, a poskytující 
údaje o průměrné době procesu 
posuzování shody u každého typu 
zdravotnických prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Thomas Ulmer
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou oznámit pouze 
subjekty posuzování shody, které splňují 
požadavky stanovené v příloze VI.

2. Členské státy mohou oznámit pouze 
subjekty posuzování shody, které splňují 
požadavky stanovené v příloze VI a
požadavky stanovené společným týmem
pro posuzování dle čl. 32 odst. 3, které 
získaly kladné hodnocení od koordinační 
skupiny pro zdravotnické 
prostředky(článek 44a (nový)).

Or. de

Pozměňovací návrh 501
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou oznámit pouze 
subjekty posuzování shody, které splňují 
požadavky stanovené v příloze VI.

2. Členské státy oznámí pouze subjekty 
posuzování shody, které splňují požadavky 
stanovené v příloze VI.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění jednotného celoevropského provádění postupu oznamování oznámených 
subjektů by mělo povinně platit, že musí splňovat požadavky stanovené v příloze VI pro 
oznamování subjektů posuzování shody.

Pozměňovací návrh 502
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododst. 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech případech, kdy se žádající 
subjekt považuje za způsobilý pro 
prostředky zařazené do třídy III, 
implantované do těla, obsahující látku 
považovanou za léčivý přípravek nebo 
využívající neživé tkáně nebo buňky 
lidského nebo živočišného původu nebo 
jejich deriváty, mohou členské státy 
oznámit pouze subjekty posuzování shody, 
které byly posuzované společně s Komisí, 
koordinační skupinou pro zdravotnické 
prostředky a vnitrostátním orgánem 
odpovědným za oznámené subjekty 
členského státu, v němž je žádající subjekt 
usazen.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení jasně určí rozsah jmenování se 
stanovením činností posuzování shody, 
postupů posuzování shody a druhu 
prostředků, které je oznámený subjekt 
oprávněn posuzovat.

Oznámení jasně určí rozsah jmenování se 
stanovením činností posuzování shody, 
postupů posuzování shody, rizikové třídy a
druhu prostředků, které je oznámený 
subjekt oprávněn posuzovat.

Or. de

Odůvodnění

Uvedení rizikové třídy je nezbytné, má-li oznámení, dohled a monitorování oznámených 
subjektů a jejich oblastí specializace probíhat komplexně a důsledně.

Pozměňovací návrh 504
Alda Sousa
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejsou-li vzneseny žádné námitky v 
souladu s odstavcem 7 nebo dospěje-li 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky nebo Komise poté, co s nimi 
byla v této záležitosti provedena 
konzultace v souladu s odstavcem 8, ke 
stanovisku, že oznámení lze plně nebo 
částečně přijmout, Komise oznámení 
odpovídajícím způsobem zveřejní.

9. Nejsou-li vzneseny žádné námitky v 
souladu s odstavcem 7 nebo dospěje-li 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky nebo Komise poté, co s nimi 
byla v této záležitosti provedena 
konzultace v souladu s odstavcem 8, ke 
stanovisku, že oznámení lze plně přijmout, 
Komise oznámení odpovídajícím 
způsobem zveřejní, a připojí také 
informaci týkající se oznámení 
oznámeného subjektu do elektronického
systému uvedeného v čl. 27 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejsou-li vzneseny žádné námitky v 
souladu s odstavcem 7 nebo dospěje-li 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky nebo Komise poté, co s nimi 
byla v této záležitosti provedena 
konzultace v souladu s odstavcem 8, ke 
stanovisku, že oznámení lze plně nebo 
částečně přijmout, Komise oznámení 
odpovídajícím způsobem zveřejní.

9. Nejsou-li vzneseny žádné námitky v 
souladu s odstavcem 7 nebo dospěje-li 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky nebo Komise poté, co s nimi 
byla v této záležitosti provedena 
konzultace v souladu s odstavcem 8, ke 
stanovisku, že oznámení lze plně nebo 
částečně přijmout, Komise oznámení 
odpovídajícím způsobem zveřejní.

Komise do elektronického systému 
uvedeného v čl. 27 odst.2 písm. e) zadává 
rovněž informace o oznámení 
oznámeného subjektu. Tuto informace 
doplňuje závěrečná zprávy vnitrostátního 
orgánu odpovědného za oznámené 
subjekty o posouzení, stanovisko 
společného týmu posuzování a doporučení 
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koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky podle tohoto článku. 
Informace v elektronickém systému jsou 
přístupné členských státům a Komisi.

Or. fr

Odůvodnění

Proces zveřejnění oznámení Komise je třeba vyjasnit. Informace, které jsou zveřejněny 
v oznámení, by měly obsahovat zprávy a stanoviska, na kterých bylo rozhodnutí založeno.

Pozměňovací návrh 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejsou-li vzneseny žádné námitky v 
souladu s odstavcem 7 nebo dospěje-li 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky nebo Komise poté, co s nimi 
byla v této záležitosti provedena 
konzultace v souladu s odstavcem 8, ke 
stanovisku, že oznámení lze plně nebo 
částečně přijmout, Komise oznámení 
odpovídajícím způsobem zveřejní.

9. Nejsou-li vzneseny žádné námitky v 
souladu s odstavcem 7 nebo dospěje-li 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky nebo Komise poté, co s nimi 
byla v této záležitosti provedena 
konzultace v souladu s odstavcem 8, ke 
stanovisku, že oznámení lze plně nebo 
částečně přijmout, Komise oznámení 
odpovídajícím způsobem zveřejní.

Podrobnosti oznámení, jako je třída a 
typologie prostředků, budou zpřístupněny 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejsou-li vzneseny žádné námitky v 
souladu s odstavcem 7 nebo dospěje-li 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky nebo Komise poté, co s nimi 
byla v této záležitosti provedena 
konzultace v souladu s odstavcem 8, ke 
stanovisku, že oznámení lze plně nebo 
částečně přijmout, Komise oznámení 
odpovídajícím způsobem zveřejní.

9. Nejsou-li vzneseny žádné námitky v 
souladu s odstavcem 7 nebo dospěje-li 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky nebo Komise poté, co s nimi 
byla v této záležitosti provedena 
konzultace v souladu s odstavcem 8, ke 
stanovisku, že oznámení lze plně nebo 
částečně přijmout, Komise oznámení 
odpovídajícím způsobem zveřejní.

Úplné podrobnosti o oznámení, včetně 
příloh budou zpřístupněny veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přidělí identifikační číslo 
každému oznámenému subjektu, pro nějž 
je v souladu s článkem 33 přijato 
oznámení. Přidělí mu jediné identifikační 
číslo, a to i v případě, kdy je subjekt 
oznámen podle několika aktů Unie.

1. Komise přidělí identifikační číslo 
každému oznámenému subjektu, pro nějž 
je v souladu s článkem 33 přijato 
oznámení. Přidělí mu jediné identifikační 
číslo, a to i v případě, kdy je subjekt 
oznámen podle několika aktů Unie. Pokud 
jsou oznámené subjekty v souladu se 
směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS 
úspěšně znovu oznámené, ponechají si
číslo, které jim bylo přiděleno.

Or. de

Odůvodnění

Jsou-li stávající oznámené subjekty znovu oznámené, měly by si ponechat identifikační číslo, 
které jim bylo přiděleno. Předešlo by se tak zbytečným administrativních formalitám, jako je 
vkládání nových identifikačních čísel do různých evropských databází a nákladný proces 
změny označení produktů.
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Pozměňovací návrh 509
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Členské státy zajistí zřízení systému sankcí 
v případě, že oznámené subjekty nesplňují 
minimální požadavky. Tento systém by 
měl být transparentní a přiměřený povaze 
a míře nedodržení.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty alespoň jednou ročně 
posoudí, zda každý oznámený subjekt v 
jeho odpovědnosti stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Toto posouzení 
zahrne inspekci na místě každého 
oznámeného subjektu.

3. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty alespoň jednou ročně 
posoudí, zda každý oznámený subjekt v 
jeho odpovědnosti stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI, včetně posouzení 
toho, zda tyto požadavky splňuje (splňují) 
jeho subdodavatel(é) a pobočka 
(pobočky). Toto posouzení zahrne inspekci 
na místě každého oznámeného subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty alespoň jednou ročně 
posoudí, zda každý oznámený subjekt v 
jeho odpovědnosti stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Toto posouzení 
zahrne inspekci na místě každého 
oznámeného subjektu.

3. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty alespoň jednou ročně 
posoudí, zda každý oznámený subjekt v 
jeho odpovědnosti stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Toto posouzení 
zahrne inspekci na místě každého 
oznámeného subjektu. Posouzení musí 
zahrnovat také přezkoumání vzorků v 
rámci přezkoušení složky k návrhu, které 
provádí oznámený subjekt, aby se zjistilo, 
zda je oznámený subjekt i nadále 
způsobilý a aby se stanovila kvalita jeho
posuzování, zejména schopnost 
oznámeného subjektu zhodnotit a 
posoudit klinické důkazy.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty alespoň jednou ročně 
posoudí, zda každý oznámený subjekt v 
jeho odpovědnosti stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Toto posouzení 
zahrne inspekci na místě každého 
oznámeného subjektu.

3. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty alespoň jednou ročně 
posoudí, zda každý oznámený subjekt v 
jeho odpovědnosti stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI a zda i jeho 
pobočky a subdodavatelé vyhovují těmto 
požadavkům.. Toto posouzení zahrne 
inspekci na místě každého oznámeného 
subjektu a případně jeho poboček a 
subdodavatelů v rámci Unie i mimo ni.

Or. fr

Odůvodnění

Posuzování oznámených subjektů by mělo zahrnovat také jeho pobočky a subdodavatele. 
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Pozměňovací návrh 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty alespoň jednou ročně 
posoudí, zda každý oznámený subjekt v 
jeho odpovědnosti stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Toto posouzení 
zahrne inspekci na místě každého 
oznámeného subjektu.

3. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty alespoň jednou ročně 
posoudí, zda každý oznámený subjekt v 
jeho odpovědnosti stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Toto posouzení 
zahrne neohlášenou inspekci na místě 
každého oznámeného subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tři roky po oznámení oznámeného 
subjektu a posléze znovu každý třetí rok 
provede vnitrostátní orgán odpovědný za 
příslušné oznámené subjekty v členském 
státě, kde je oznámený subjekt usazen, a 
společný tým pro posuzování jmenovaný v 
souladu s postupem popsaným v čl. 32 
odst. 3 a 4 posouzení s cílem stanovit, zda 
oznámený subjekt stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Na žádost Komise 
nebo členského státu může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
zahájit postup posuzování popsaný v tomto 
odstavci, kdykoli vznikne odůvodněná 
obava ohledně trvajícího plnění požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
oznámeného subjektu.

4. Tři roky po oznámení oznámeného 
subjektu a posléze znovu každý třetí rok 
provede vnitrostátní orgán odpovědný za 
příslušné oznámené subjekty v členském 
státě, kde je oznámený subjekt usazen, a 
společný tým pro posuzování jmenovaný v 
souladu s postupem popsaným v čl. 32 
odst. 3 a 4 posouzení s cílem stanovit, zda 
oznámený subjekt stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Na žádost Komise 
nebo členského státu může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
zahájit postup posuzování popsaný v tomto 
odstavci, kdykoli vznikne odůvodněná 
obava ohledně trvajícího plnění požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
oznámeného subjektu nebo pobočky či 
subdodavatele oznámeného subjektu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 515
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tři roky po oznámení oznámeného 
subjektu a posléze znovu každý třetí rok 
provede vnitrostátní orgán odpovědný za 
příslušné oznámené subjekty v členském 
státě, kde je oznámený subjekt usazen, a 
společný tým pro posuzování jmenovaný v 
souladu s postupem popsaným v čl. 32 
odst. 3 a 4 posouzení s cílem stanovit, zda 
oznámený subjekt stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Na žádost Komise 
nebo členského státu může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
zahájit postup posuzování popsaný v tomto 
odstavci, kdykoli vznikne odůvodněná 
obava ohledně trvajícího plnění požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
oznámeného subjektu.

4. Tři roky po oznámení oznámeného 
subjektu a posléze znovu každý třetí rok 
provede vnitrostátní orgán odpovědný za 
příslušné oznámené subjekty v členském 
státě, kde je oznámený subjekt usazen, a 
společný tým pro posuzování jmenovaný v 
souladu s postupem popsaným v čl. 32 
odst. 3 a 4 posouzení s cílem stanovit, zda 
oznámený subjekt stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Na žádost Komise 
nebo členského státu může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
zahájit postup posuzování popsaný v tomto 
odstavci, kdykoli vznikne odůvodněná 
obava ohledně trvajícího plnění požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
oznámeného subjektu nebo pobočky či 
subdodavatele oznámeného subjektu.

Or. fr

Odůvodnění

Posuzování oznámených subjektů by mělo zahrnovat také jeho pobočky a subdodavatele.

Pozměňovací návrh 516
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tři roky po oznámení oznámeného 
subjektu a posléze znovu každý třetí rok 

4. Dva roky po oznámení oznámeného 
subjektu a posléze znovu každý druhý rok 
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provede vnitrostátní orgán odpovědný za 
příslušné oznámené subjekty v členském 
státě, kde je oznámený subjekt usazen, a 
společný tým pro posuzování jmenovaný v 
souladu s postupem popsaným v čl. 32 
odst. 3 a 4 posouzení s cílem stanovit, zda 
oznámený subjekt stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Na žádost Komise 
nebo členského státu může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
zahájit postup posuzování popsaný v tomto 
odstavci, kdykoli vznikne odůvodněná 
obava ohledně trvajícího plnění požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
oznámeného subjektu.

provede vnitrostátní orgán odpovědný za 
příslušné oznámené subjekty v členském 
státě, kde je oznámený subjekt usazen, a 
společný tým pro posuzování jmenovaný v 
souladu s postupem popsaným v čl. 32 
odst. 3 a 4 posouzení s cílem stanovit, zda 
oznámený subjekt stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Na žádost Komise 
nebo členského státu může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
zahájit postup posuzování popsaný v tomto 
odstavci, kdykoli vznikne odůvodněná 
obava ohledně trvajícího plnění požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
oznámeného subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tři roky po oznámení oznámeného 
subjektu a posléze znovu každý třetí rok 
provede vnitrostátní orgán odpovědný za 
příslušné oznámené subjekty v členském 
státě, kde je oznámený subjekt usazen, a 
společný tým pro posuzování jmenovaný v 
souladu s postupem popsaným v čl. 32 
odst. 3 a 4 posouzení s cílem stanovit, zda 
oznámený subjekt stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Na žádost Komise 
nebo členského státu může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
zahájit postup posuzování popsaný v tomto 
odstavci, kdykoli vznikne odůvodněná 
obava ohledně trvajícího plnění požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
oznámeného subjektu.

4. Tři roky po oznámení oznámeného 
subjektu a posléze znovu každý třetí rok 
provede vnitrostátní orgán odpovědný za 
příslušné oznámené subjekty v členském 
státě, kde je oznámený subjekt usazen, a 
společný tým pro posuzování jmenovaný v 
souladu s postupem popsaným v čl. 32 
odst. 3 a 4 posouzení s cílem stanovit, zda 
oznámený subjekt stále splňuje požadavky 
stanovené v příloze VI. Na žádost Komise 
nebo členského státu může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
zahájit postup posuzování popsaný v tomto 
odstavci, kdykoli vznikne odůvodněná 
obava ohledně trvajícího plnění požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
oznámeného subjektu nebo pobočky či 
subdodavatele oznámeného subjektu.

Úplné výsledky hodnocení se zveřejní.
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Or. en

Odůvodnění

Do posuzování prováděného každé tři roky by měly být zahrnuty také pobočky a 
subdodavatelé oznámeného subjektu, aby se zajistilo, že orgány provedou úplné posouzení 
oznámeného subjektu a jeho činnosti. Pro důvěru a transparentnost vůči všem zúčastněným je 
rovněž důležité výsledky všech hodnocení zveřejňovat. 

Pozměňovací návrh 518
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. U subjektů posuzování shody, které 
jsou oznámeny pro prostředky třídy III, se 
posouzení uvedené v odstavci 4 tohoto 
článku provádí každý rok. Posouzení musí 
zahrnovat přezkoumání vzorků v rámci 
přezkoušení složky k návrhu, které 
provádí oznámený subjekt, aby se zjistilo, 
zda je oznámený subjekt i nadále 
způsobilý a aby se stanovila kvalita jeho 
posuzování, zejména schopnost 
oznámeného subjektu zhodnotit a 
posoudit klinické důkazy.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení před uvedením na trh, které provádějí oznámené subjekty u nejrizikovějších 
zdravotnických prostředků třídy III, musí být na nejvyšší možné úrovni. Pro zajištění přísné 
kontroly ze strany členských států a Komise je nutné provádět sledování oznámených subjektů 
schválených k posouzení prostředků třídy III častěji – jednou za rok, a ne jednou za tři roky –
a tyto kontroly musí výslovně zahrnovat přehled příkladů zdravotnických prostředků, které 
subjekt schválil.

Pozměňovací návrh 519
Gilles Pargneaux
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Oznámené subjekty předloží každý rok 
výroční zprávu o činnosti uvádějící údaje 
uvedené v příloze VI, bod 5 příslušnému 
orgánu, pod něhož spadají, a dále Komisi, 
která ji postoupí koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.

Or. fr

Odůvodnění

Oznámené subjekty by měly být povinny zaslat výroční zprávu o činnosti příslušnému orgánu 
a Komisi.

Pozměňovací návrh 520
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty zjistí, že oznámený 
subjekt již nesplňuje požadavky stanovené 
v příloze VI nebo neplní své povinnosti, 
pozastaví, omezí nebo případně zcela nebo 
částečně odvolá oznámení podle toho, jak 
je neplnění těchto požadavků nebo 
povinností závažné. Pozastavení
nepřekročí dobu jednoho roku a lze ho 
jednou prodloužit na stejnou dobu. Pokud 
oznámený subjekt ukončil svou činnost, 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty odvolá oznámení.

Pokud vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty zjistí, že oznámený 
subjekt již nesplňuje požadavky stanovené 
v příloze VI nebo neplní své povinnosti, 
pozastaví, omezí nebo případně zcela nebo 
částečně odvolá oznámení podle toho, jak 
je neplnění těchto požadavků nebo 
povinností závažné. Pozastavení platí do té 
doby, dokud koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky nerozhodne 
pozastavení zrušit na základě posouzení 
společným výborem pro posuzování 
jmenovaným v souladu s postupem 
popsaným v čl. 30 odst. 3 a 4. Pokud 
oznámený subjekt ukončil svou činnost, 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty odvolá oznámení.

Or. en
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Odůvodnění

Společný tým pro posuzování a koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měly 
účinně sledovat práci oznámených subjektů. Jejich dohled se zvýší tím, že koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky získá odpovědnost zrušit pozastavení oznámeného 
subjektu.

Pozměňovací návrh 521
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty o jakémkoli 
pozastavení, omezení nebo odvolání 
oznámení okamžitě informuje Komisi a
ostatní členské státy.

Vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty o jakémkoli pozastavení, omezení 
nebo odvolání oznámení okamžitě 
informuje Komisi, ostatní členské státy,
příslušné výrobce a zdravotníky.

Or. fr

Odůvodnění

Příslušní výrobci a zdravotníci musí být rovněž vyrozuměni o pozastavení, omezení nebo 
odvolání oznámení.

Pozměňovací návrh 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát v případě omezení, 
pozastavení nebo odvolání oznámení učiní 
náležité kroky, aby zajistil, že dokumentaci 
dotčeného oznámeného subjektu zpracuje 
buď jiný oznámený subjekt nebo je na 
požádání k dispozici vnitrostátním 
orgánům odpovědným za oznámené 
subjekty a dozor nad trhem.

3. Členský stát v případě omezení, 
pozastavení nebo odvolání oznámení 
okamžitě informuje Komisi, která učiní 
náležité kroky, aby zajistila, že 
dokumentaci dotčeného oznámeného 
subjektu zpracuje buď jiný oznámený 
subjekt nebo je na požádání k dispozici 
vnitrostátním orgánům odpovědným za 
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oznámené subjekty a dozor nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

V případě omezení, pozastavení nebo odvolání oznámení by měla být odpovědná Komise, 
spíše než členské státy.

Pozměňovací návrh 523
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty posoudí, zda důvody, 
které vedly ke změně oznámení, mají 
dopad na certifikáty vydané oznámeným 
subjektem a do tří měsíců po oznámení 
změn předloží Komisi a ostatním členským 
státům zprávu o svých zjištěních. Je-li 
nezbytné zajistit bezpečnost prostředků na 
trhu, dá orgán pokyny oznámenému 
subjektu, aby v přiměřeném časovém 
období stanoveném orgánem pozastavil 
nebo odvolal veškeré certifikáty, které byly 
neoprávněně vydány. Jestliže tak 
oznámený subjekt neučiní ve stanoveném 
časovém období nebo pokud ukončil svoji 
činnost, pozastaví nebo odvolá 
neoprávněně vydané certifikáty sám 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty.

4. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty posoudí, zda důvody, 
které vedly ke pozastavení, omezení nebo
odvolání oznámení, mají dopad na 
certifikáty vydané oznámeným subjektem a 
do tří měsíců po oznámení změn předloží 
Komisi a ostatním členským státům zprávu 
o svých zjištěních. Je-li nezbytné zajistit 
bezpečnost prostředků na trhu, dá orgán 
pokyny oznámenému subjektu, aby v 
přiměřeném časovém období stanoveném 
orgánem pozastavil nebo odvolal veškeré 
certifikáty, které byly neoprávněně vydány. 
Jestliže tak oznámený subjekt neučiní ve 
stanoveném časovém období nebo pokud 
ukončil svoji činnost, pozastaví nebo 
odvolá neoprávněně vydané certifikáty sám 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné upřesnit jednotlivé možné formy „změny“ oznámení (pozastavení, omezení nebo 
odvolání) musí být vysvětleny.
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Pozměňovací návrh 524
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty posoudí, zda důvody, 
které vedly ke změně oznámení, mají 
dopad na certifikáty vydané oznámeným 
subjektem a do tří měsíců po oznámení 
změn předloží Komisi a ostatním členským 
státům zprávu o svých zjištěních. Je-li 
nezbytné zajistit bezpečnost prostředků na 
trhu, dá orgán pokyny oznámenému 
subjektu, aby v přiměřeném časovém 
období stanoveném orgánem pozastavil 
nebo odvolal veškeré certifikáty, které byly 
neoprávněně vydány. Jestliže tak 
oznámený subjekt neučiní ve stanoveném 
časovém období nebo pokud ukončil svoji 
činnost, pozastaví nebo odvolá 
neoprávněně vydané certifikáty sám 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty.

4. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty posoudí, zda důvody, 
které vedly ke změně oznámení, mají 
dopad na certifikáty vydané oznámeným 
subjektem a do tří měsíců po oznámení 
změn předloží Komisi a ostatním členským 
státům zprávu o svých zjištěních. Je-li 
nezbytné zajistit bezpečnost prostředků na 
trhu, dá orgán pokyny oznámenému 
subjektu, aby v přiměřeném časovém 
období stanoveném orgánem pozastavil 
nebo odvolal veškeré certifikáty, které byly 
neoprávněně vydány. Jestliže tak 
oznámený subjekt neučiní ve stanoveném 
časovém období nebo pokud ukončil svoji 
činnost, pozastaví nebo odvolá 
neoprávněně vydané certifikáty sám 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty.

Vnitrostátní odpovědný orgán požádá 
příslušné výrobce, aby předložili důkazy o 
shodě při oznámení, aby se zjistilo, zda 
důvody, které vedly k pozastavení,
omezení nebo odvolání oznámení mají 
dopad na vydávaná osvědčení, a výrobci 
mají lhůtu na odpověď.

Or. fr

Odůvodnění

Malé a velmi malé podniky v tomto odvětví nabízejí ve většině případů pouze jeden výrobek.
Dokonce i dočasné pozastavení jejich osvědčení bude znamenat pozastavené prodeje a 
zrušení firmy. Je třeba nalézt kompromis mezi pokračováním činnosti těchto společností a 
bezpečností pacientů. Měla by se proto zavést krátká lhůta, během které by mohl být dodán 
důkaz o shodě, než bude možné certifikát pozastavit nebo definitivně odvolat na základě 
neoprávněného vydání.
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Pozměňovací návrh 525
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě pozastavení oznámení: za 
podmínky, že do tří měsíců od pozastavení 
buď příslušný orgán pro zdravotnické 
prostředky členského státu, ve kterém je 
výrobce prostředku, na který se certifikát 
vztahuje, usazen, nebo jiný oznámený 
subjekt písemně potvrdí, že přebírá funkce 
oznámeného orgánu během období 
pozastavení;

a) v případě pozastavení oznámení: za 
podmínky, že do tří měsíců od pozastavení 
jiný oznámený subjekt písemně potvrdí, že 
přebírá funkce oznámeného orgánu během 
období pozastavení;

Or. de

Odůvodnění

Zpravidla se neočekává, že by příslušné orgány v členských státech měly převzít práci 
oznámeného subjektu, a ani toho ve skutečnosti nejsou schopny, neboť nemají potřebné 
organizační zdroje ani personál.

Pozměňovací návrh 526
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt 
přestal splňovat požadavky pro své 
oznámení, informuje o tom oznamující 
členský stát a požádá ho, aby přijal 
nezbytná nápravná opatření, včetně 
případného pozastavení, omezení nebo 
odvolání oznámení.

Pokud Komise po konzultaci 
s koordinační skupinou pro zdravotnické 
prostředky rozhodne, že oznámený subjekt 
přestal splňovat požadavky pro své 
oznámení, informuje o tom oznamující 
členský stát a požádá ho, aby přijal 
nezbytná nápravná opatření, včetně 
pozastavení, omezení nebo odvolání 
oznámení v souladu s čl. 36 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Společný tým pro posuzování a koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měly 
účinně sledovat práci oznámených subjektů. Jejich dohled se zvýší tím, že koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky získá odpovědnost zrušit pozastavení oznámeného 
subjektu.

Pozměňovací návrh 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt 
přestal splňovat požadavky pro své 
oznámení, informuje o tom oznamující 
členský stát a požádá ho, aby přijal 
nezbytná nápravná opatření, včetně 
případného pozastavení, omezení nebo 
odvolání oznámení.

Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt 
přestal splňovat požadavky pro své 
oznámení, informuje o tom oznamující 
členský stát a požádá ho, aby přijal 
nezbytná nápravná opatření, včetně 
případného pozastavení, omezení nebo 
odvolání oznámení. Evropská komise by 
měla zprávu se stanovisky členských států 
zpřístupnit po posouzení veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby byla mezi oznámenými 
subjekty zavedena náležitá koordinace a 
spolupráce, které se provádějí formou 
koordinační skupiny oznámených subjektů 
v oblasti zdravotnických prostředků, včetně 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro.

Komise po konzultaci s koordinační 
skupinou pro zdravotnické prostředky
zajistí, aby byla mezi oznámenými 
subjekty zavedena náležitá koordinace a 
spolupráce, které se provádějí formou 
koordinační skupiny oznámených subjektů 
v oblasti zdravotnických prostředků, včetně 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro.
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Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina by měla představovat účinné fórum pro diskuzi a měla by umožnit 
sdílení zkušeností mezi jednotlivými oznámenými subjekty, ale i mezi oznámenými subjekty a 
příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 529
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato skupina se schází jednou za 6 měsíců

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina by měla představovat účinné fórum pro diskuzi a měla by umožnit 
kontrolu ze strany Komise a příslušných orgánů. V dokumentu by měla být definována 
minimální četnost.

Pozměňovací návrh 530
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nebo koordinační skupina pro 
zdravotnické potřeby může požádat o 
účast oznámený subjekt.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina by měla představovat účinné fórum pro diskuzi a měla by umožnit 
kontrolu ze strany Komise a příslušných orgánů. Mělo by být jasně uvedeno, že návštěvnost je 
povinná, pokud o ni Komise nebo koordinační skupina pro zdravotnické prostředky požádá.



AM\936127CS.doc 47/90 PE510.766v01-00

CS

Pozměňovací návrh 531
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout opatření, která stanoví 
postupy pro fungování koordinační 
skupiny oznámených subjektů podle 
tohoto článku. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 84 odst. 3. 

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina by měla představovat účinné fórum pro diskuzi a měla by umožnit 
sdílení zkušeností mezi jednotlivými oznámenými subjekty, ale i mezi oznámenými subjekty a 
příslušnými orgány. Způsoby fungování koordinační skupiny by měly být dále rozvíjeny 
prostřednictvím prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 532
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, ve kterém jsou subjekty 
usazeny, vybírá od žádajících subjektů 
posuzování shody a oznámených subjektů 
poplatky. Tyto poplatky zcela nebo zčásti 
pokrývají náklady související s činnostmi 
prováděnými vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty v 
souladu s tímto nařízením.

1. Členský stát, ve kterém jsou subjekty 
usazeny, vybírá od žádajících subjektů 
posuzování shody a oznámených subjektů 
poplatky. Tyto poplatky zcela nebo zčásti 
pokrývají náklady související s činnostmi 
prováděnými vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty v 
souladu s tímto nařízením.

Komise stanoví výši poplatků. Musí jít o 
standardní poplatky, které se vybírají ve 
všech členských státech stejným 
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způsobem.

Or. de

Odůvodnění

V této citlivé oblasti nesmí existovat žádná konkurence. Tlak na ceny nesmí sloužit k 
podkopání bezpečnosti pacientů. Nastavení jednotného poplatku posune hospodářskou soutěž 
do oblasti kvalifikací oznámených subjektů.

Pozměňovací návrh 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, ve kterém jsou subjekty 
usazeny, vybírá od žádajících subjektů 
posuzování shody a oznámených subjektů 
poplatky. Tyto poplatky zcela nebo zčásti 
pokrývají náklady související s činnostmi 
prováděnými vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty v 
souladu s tímto nařízením.

1. Členský stát, ve kterém jsou subjekty 
usazeny, vybírá od žádajících subjektů 
posuzování shody a oznámených subjektů 
poplatky. Tyto poplatky zcela nebo zčásti 
pokrývají náklady související s činnostmi 
prováděnými vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty v 
souladu s tímto nařízením. Poplatky musí 
být svou povahou transparentní a 
přiměřené a být podmíněny trhy práce 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní zpravodaj navrhuje pro oznámené subjekty harmonizovanou strukturu poplatků, které 
nezohledňují místní rozdíly na trhu práce, což mít za následek vyšší poplatky pro malé a 
střední podniky.

Pozměňovací návrh 534
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 – pododst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán nejméně 14 dnů před 
jakýmkoli rozhodnutím oznámí 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky a Komisi své plánované 
rozhodnutí.

Příslušný orgán nejméně 14 dnů před 
jakýmkoli rozhodnutím oznámí 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky a Komisi své plánované 
rozhodnutí.

Konečné rozhodnutí musí být k dispozici v 
evropské databázi. 

Or. de

Pozměňovací návrh 535
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnout o použití klasifikačních kritérií 
stanovených v příloze VII pro daný 
prostředek, kategorii nebo skupinu 
prostředků, v zájmu stanovení jejich 
klasifikace.

Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnout o použití klasifikačních kritérií 
stanovených v příloze VII pro daný 
prostředek, kategorii nebo skupinu 
prostředků, v zájmu stanovení jejich 
klasifikace. Takové rozhodnutí by mělo 
být přijato zejména proto, aby se vyřešila 
rozdílná rozhodnutí v jednotlivých 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může na žádost členského státu Komise může na žádost členského státu 
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nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnout o použití klasifikačních kritérií 
stanovených v příloze VII pro daný 
prostředek, kategorii nebo skupinu 
prostředků, v zájmu stanovení jejich 
klasifikace

nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnout o použití klasifikačních kritérií 
stanovených v příloze VII pro daný 
prostředek, kategorii nebo skupinu 
prostředků, v zájmu stanovení jejich 
klasifikace.

Rozhodnutí tohoto druhu se musí přijímat 
především proto, aby bylo zajištěno, že 
členské státy nebudou u daného 
prostředku nebo kategorie nebo skupiny 
prostředků uplatňovat rozdílná
klasifikační kritéria.

Or. de

Pozměňovací návrh 537
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 
3.

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 
3. Před přijetím prováděcích aktů Komise 
konzultuje příslušné zúčastněné strany a 
vezme v úvahu jejich návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Ke zlepšení transparentnosti procesu vedoucího k prováděcím aktům a aktům v přenesené 
pravomoci by Komise měla konzultovat a zohledňovat návrhy příslušných zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 538
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S ohledem na technický pokrok a 
veškeré informace, které se naskytnou k 
dispozici v průběhu činností vigilance a 
dozoru nad trhem popsaných v článcích 61 
až 75, má Komise pravomoc přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 89, pokud jde o následující:

4. S ohledem na technický pokrok a 
veškeré informace, které se naskytnou k 
dispozici v průběhu činností vigilance a 
dozoru nad trhem popsaných v článcích 61 
až 75, má Komise pravomoc přijmout 
prováděcí akty v souladu s článkem 88, 
pokud jde o následující:

Or. fr

Pozměňovací návrh 539
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) změnu či doplnění klasifikačních kritérií 
stanovených v příloze VII.

b) změnu či doplnění klasifikačních kritérií 
stanovených v příloze VII. Před přijetím 
aktů v přenesené pravomoci Komise 
konzultuje příslušné zúčastněné strany a 
vezme v úvahu jejich návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Ke zlepšení transparentnosti procesu vedoucího k prováděcím aktům a aktům v přenesené 
pravomoci by Komise měla konzultovat a zohledňovat návrhy příslušných zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Článek 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41a
Obecné zásady týkající se registrace
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1. Žádný z následujících prostředků nesmí 
být uveden na trh v Unii, aniž by mu byla 
centralizovaným postupem udělena 
registrace:
- implantabilní prostředky a aktivní 
terapeutické prostředky, které jsou určeny 
k použití v přímém kontaktu se srdcem, s 
centrálním oběhovým nebo centrálním 
nervovým systémem;
- implantabilní prostředky pro míchu a 
kyčelní, ramenní a kolenní klouby, kromě
nástrojů a příslušenství pro osteosyntézu;
- implantabilní a invazivní prostředky pro 
estetické účely.
2. Žádný z následujících prostředků nesmí 
být uveden na trh v členském státě, aniž 
by mu byla decentralizovaným postupem 
příslušným orgánem tohoto členského 
státu udělena registrace:
- prostředky třídy IIb s výjimkou 
prostředků uvedených v odst. 1 článku
41a
- prostředky třídy III s výjimkou 
prostředků uvedených v odst. 1 článku 
41a

Or. xm

Odůvodnění

Vedle odůvodnění vysvětleného v bodu odůvodnění 42a byl tento systém již navržen v usnesení 
Evropského parlamentu o vadných silikonových gelových prsních implantátech vyráběných 
francouzskou společností PIP (2012/2621 (RSP)), v článku 7: „vyzývá Komisi, aby zvolila 
systém schvalovacího řízení před uvedením na trh pro určité kategorie zdravotnických 
prostředků, včetně alespoň zdravotnických prostředků třídy IIb a III“.

Pozměňovací návrh 541
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – pododst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída III, s výjimkou prostředků na zakázku 
nebo hodnocených prostředků, se podrobí 
posuzování shody na základě komplexního 
zabezpečování jakosti a přezkoušení 
složky k návrhu stanovených v příloze 
VIII. Výrobce může také zvolit použití 
posuzování shody založeného na 
přezkoušení typu uvedeného v příloze IX 
spojeného s posuzováním shody na základě 
ověření shody výrobku podle přílohy X.

Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída III, s výjimkou prostředků na zakázku 
nebo hodnocených prostředků, se podrobí 
posuzování shody na základě na 
přezkoušení typu uvedeného v příloze IX 
spojeného s posuzováním shody na základě 
ověření shody výrobku podle přílohy X.

Or. en

Odůvodnění

Zavedením EU přezkoušení typu jako závazného postupu v rámci posuzování shody 
zdravotnických prostředků třídy III, byl posílen přístup praktického testování zdravotnických 
prostředků („hands-on-product“), kterým se řídí Evropská komise. 

Pozměňovací návrh 542
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída III, s výjimkou prostředků na zakázku 
nebo hodnocených prostředků, se podrobí 
posuzování shody na základě komplexního 
zabezpečování jakosti a přezkoušení složky 
k návrhu stanovených v příloze VIII. 
Výrobce může také zvolit použití 
posuzování shody založeného na 
přezkoušení typu uvedeného v příloze IX 
spojeného s posuzováním shody na základě 
ověření shody výrobku podle přílohy X.

Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída IIb a III, s výjimkou prostředků na 
zakázku nebo hodnocených prostředků, se 
podrobí registraci na základě komplexního 
zabezpečování jakosti, prototypu a 
přezkoušení složky k návrhu stanovených v 
příloze VIII. Výrobce může také zvolit 
použití registrace založené na přezkoušení 
typu uvedeného v příloze IX spojeného s 
posuzováním shody na základě ověření 
shody výrobku podle přílohy X. Pokud 
výrobce nemůže poskytnout prototyp, musí 
to řádně odůvodnit.
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Or. en

Pozměňovací návrh 543
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci prostředků klasifikovaných 
jako třída IIb, s výjimkou prostředků na 
zakázku nebo hodnocených prostředků, se 
podrobí posuzování shody na základě 
komplexního zabezpečování jakosti, jak je 
uvedeno v příloze VIII, s výjimkou její 
kapitoly II, včetně posouzení 
dokumentace návrhu v rámci technické 
dokumentace na reprezentativním 
základě. Výrobce může také zvolit použití 
posuzování shody založeného na 
přezkoušení typu uvedeného v příloze IX 
spojeného s posuzováním shody na 
základě ověření shody výrobku podle 
přílohy X.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída IIa, s výjimkou prostředků na zakázku 
nebo hodnocených prostředků, se podrobí 
posuzování shody na základě komplexního 
zabezpečování jakosti, jak je uvedeno v 
příloze VIII, s výjimkou její kapitoly II, 
včetně posouzení dokumentace návrhu v 
rámci technické dokumentace na 

4. Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída IIa, s výjimkou prostředků na zakázku 
nebo hodnocených prostředků, se podrobí 
posuzování shody na základě komplexního 
zabezpečování jakosti, jak je uvedeno v 
příloze VIII, s výjimkou její kapitoly II, 
včetně posouzení prototypu a dokumentace 
návrhu v rámci technické dokumentace na 
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reprezentativním základě. Výrobce může 
také zvolit vypracování technické 
dokumentace stanovené v příloze II 
spojené s posuzováním shody na základě 
ověření shody výrobku, jak je uvedeno v 
příloze X části A oddíle 7 nebo části B 
oddíle 8.

reprezentativním základě. Výrobce může 
také zvolit vypracování technické 
dokumentace stanovené v příloze II 
spojené s posuzováním shody na základě 
ověření shody výrobku, jak je uvedeno v 
příloze X části A oddíle 7 nebo části B 
oddíle 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8 a. Členské státy mohou rozhodnout o 
minimální frekvenci neohlášených 
inspekcí závodů a kontrol vzorků, které 
mají být prováděny oznámenými subjekty 
v souladu s přílohou VIII oddílem 4.4 s 
ohledem na rizikovou třídu, druh 
prostředku a specifické faktory týkající se 
výrobců v členském státě. V případě
takovéhoto rozhodnutí by měla být Komise 
pravidelně informována.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 10 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů upřesnit způsoby a procedurální 
aspekty s cílem zajistit harmonizované 
používání postupů posuzování shody ze 
strany oznámených subjektů u každého z 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
upřesňuje způsoby a procedurální aspekty 
s cílem zajistit harmonizované používání 
postupů posuzování shody ze strany 
oznámených subjektů u každého z těchto 
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těchto hledisek: hledisek:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit, aby všechny oznámené subjekty uplatňovaly 
postupy posuzování shody na stejně shodné vysoké úrovni.

Pozměňovací návrh 547
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 10 – pododst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– minimální frekvence neohlášených 
inspekcí závodů a kontrol vzorků, které 
mají být prováděny oznámenými subjekty 
v souladu s přílohou VIII oddílem 4.4 s 
ohledem na rizikovou třídu a druh 
prostředku;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Počet neohlášených kontrol v příloze VIII oddíl 4.4 musí být jasně definován, aby se nezbytné 
kontroly posílily a zajistilo se provádění neohlášených inspekcí na stejné úrovni a ve stejné 
frekvenci ve všech členských státech. Neohlášené kontroly by proto měly být prováděny 
alespoň jednou za cyklus certifikace a u každého výrobce a skupiny generických prostředků. 
Vzhledem k zásadnímu významu tohoto nástroje by měl být rozsah a postupy neohlášených 
inspekcí uveden v nařízení samotném, a ne v následných pravidlech, jako jsou prováděcí akty.

Pozměňovací návrh 548
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 10 – pododst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– minimální frekvence neohlášených 
inspekcí závodů a kontrol vzorků, které 

vypouští se
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mají být prováděny oznámenými subjekty 
v souladu s přílohou VIII oddílem 4.4 s 
ohledem na rizikovou třídu a druh 
prostředku;

Or. de

Odůvodnění

Počet neohlášených kontrol v příloze VIII oddíl 4.4 musí být jasně definován, aby se nezbytné 
kontroly posílily a zajistilo se provádění neohlášených inspekcí na stejné úrovni a ve stejné 
frekvenci ve všech členských státech. Zrušení této odrážky je v souladu s navrhovanou 
úpravou přílohy VIII oddíl 4.4, která ustanovení objasňuje. 

Pozměňovací návrh 549
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 10 – pododst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– minimální frekvence neohlášených 
inspekcí závodů a kontrol vzorků, které 
mají být prováděny oznámenými subjekty 
v souladu s přílohou VIII oddílem 4.4 s 
ohledem na rizikovou třídu a druh 
prostředku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. S ohledem na technický pokrok a 
veškeré další informace, které se 
naskytnou k dispozici během jmenování 
nebo monitorování oznámených subjektů 
uvedených v článcích 28 až 40 nebo 

vypouští se
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činností vigilance a dozoru nad trhem 
popsaných v článcích 61 až 75, má 
Komise pravomoc přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 v zájmu změny nebo doplnění postupů 
posuzování shody stanovených v 
přílohách VIII až XI.

Or. cs

Pozměňovací návrh 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. S ohledem na technický pokrok a 
veškeré další informace, které se 
naskytnou k dispozici během jmenování 
nebo monitorování oznámených subjektů 
uvedených v článcích 28 až 40 nebo 
činností vigilance a dozoru nad trhem 
popsaných v článcích 61 až 75, má 
Komise pravomoc přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 v zájmu změny nebo doplnění postupů 
posuzování shody stanovených v 
přílohách VIII až XI.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 552
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. S ohledem na technický pokrok a 
veškeré další informace, které se naskytnou 
k dispozici během jmenování nebo 

11. S ohledem na technický pokrok a 
veškeré další informace, které se naskytnou 
k dispozici během jmenování nebo 
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monitorování oznámených subjektů 
uvedených v článcích 28 až 40 nebo 
činností vigilance a dozoru nad trhem 
popsaných v článcích 61 až 75, má Komise 
pravomoc přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 89 v zájmu 
změny nebo doplnění postupů posuzování 
shody stanovených v přílohách VIII až XI.

monitorování oznámených subjektů 
uvedených v článcích 28 až 40 nebo 
činností vigilance a dozoru nad trhem 
popsaných v článcích 61 až 75, má Komise 
pravomoc přijmout prováděcí akty v 
souladu s článkem 88 v zájmu změny nebo 
doplnění postupů posuzování shody 
stanovených v přílohách VIII až XI.

Or. fr

Pozměňovací návrh 553
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Agentura či případně příslušný 
vnitrostátní orgán nebo oznámené 
subjekty musí uchovávat jeden prototyp 
každého prostředku, který obdržely od 
výrobce a posuzovaly, a to po dobu 
nejméně pěti let po ukončení posuzování.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo výrobním podvodům, jako byl skandál PIP, a aby se usnadnil dozor nad 
trhem obecně, je důležité, aby bylo možné porovnat prostředek na trhu a prototyp, který byl 
použit pro posouzení.

Pozměňovací návrh 554
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud postup posuzování shody
vyžaduje zapojení oznámeného subjektu, 

1. Pokud postup posuzování shody 
vyžaduje zapojení oznámeného subjektu, 
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výrobce může u oznámeného subjektu, 
kterého si zvolí, za předpokladu, že je tento 
subjekt oznámen pro činnosti posuzování 
shody, postupy posuzování shody a 
dotčený prostředek. Žádost o stejnou 
činnost posuzování shody nelze podat 
současně u více než jednoho oznámeného 
subjektu.

výrobce může u oznámeného subjektu, 
kterého si zvolí, za předpokladu, že je tento 
subjekt oznámen pro činnosti posuzování
shody, postupy posuzování shody a 
dotčený prostředek. Žádost o stejnou 
činnost posuzování shody nelze podat 
současně u více než jednoho oznámeného 
subjektu. Výrobce předá jméno 
oznámeného subjektu, které si zvolil, 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
členského státu, ve kterém má své sídlo.

Or. fr

Pozměňovací návrh 555
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dotčený oznámený subjekt informuje 
ostatní oznámené subjekty o každém 
výrobci, který stáhne svoji žádost před 
rozhodnutím oznámeného subjektu ohledně 
posuzování shody.

2. Dotčený oznámený subjekt informuje 
ostatní oznámené subjekty o každém 
výrobci, který stáhne svoji žádost před 
rozhodnutím oznámeného subjektu ohledně 
posuzování shody. Okamžitě o tom také 
informuje všechny příslušné vnitrostátní 
orgány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 556
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámený subjekt posouzení shody musí 
před přijetím rozhodnutí o shodě provést 
v jakékoliv fázi postupu posuzování shody
alespoň jednu neohlášenou kontrolu 
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v závodu výrobce. Tato neohlášená 
kontrola znamená, že výrobce nebude 
informován o možném datu a času této 
kontroly. Oznámený subjekt uvědomí 
příslušný orgán dotyčného členského 
státu o výsledcích této kontroly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 557
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 559
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Navrhovaný postup by zpomalil přístup na trh a způsobil právní nejistotu pro výrobce 
zdravotnických prostředků, aniž by došlo ke zlepšení bezpečnosti pacientů.

Pozměňovací návrh 560
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 561
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Má-li být zlepšena bezpečnost zdravotnických prostředků, je důležité, aby byly posílené 
oznámené subjekty. Použití kontrolního postupu může znamenat, že pacienti získají vysoce 
inovativní zdravotnické prostředky k dispozici se značným zpožděním.

Pozměňovací návrh 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Článek 44
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Čl. 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Pozměňovací návrh 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Proces navržený Komisí povede ke zpoždění, duplicitě a vícenákladů, aniž by bylo jasné, že 
pacientům přinese větší záruky. Důraz by měl být kladen spíše na zlepšení kvality oznámených 
subjektů a posuzování, které zajišťují.

Pozměňovací návrh 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Článek 44
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Takový mechanismus kontroly by vedl k prodloužení posouzení a zvýšení nákladů, aniž by to 
bylo vyváženo jakýmkoliv ziskem. Tento postup nezlepší úroveň bezpečnosti pro pacienty a je 
také na úkor malých a středních podniků, které nebudou moci vyvinout nové inovativní 
produkty.

Pozměňovací návrh 565
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mechanismus kontroly některých 
posuzování shody

Vědecké posuzování, které provádí 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky

Or. en

Odůvodnění

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Pozměňovací návrh 566
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 44 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mechanismus kontroly některých 
posuzování shody

Oznamování některých posuzování shody 
zdravotnických prostředků Komisi a 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 567
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznámené subjekty oznámí Komisi 
žádosti o posuzování shody v případě 
prostředků klasifikovaných jako třída III, s 
výjimkou žádostí o doplnění nebo 
obnovení stávajících certifikátů. K 
oznámení je přiložen návrh návodu k 
použití uvedený v příloze I oddíle 19.3 a 
návrh souhrnu bezpečnosti a klinické 
funkce uvedený v článku 26. Oznámený 
subjekt ve svém oznámení uvede 
předpokládané datum, k němuž má být 
posuzování shody dokončeno. Komise 
okamžitě předá oznámení a přiložené 
dokumenty koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.

1. Oznámené subjekty oznámí Komisi 
žádosti o posuzování shody v případě 
implantovatelných prostředků 
klasifikovaných jako třída III, s výjimkou 
žádostí o doplnění nebo obnovení 
stávajících certifikátů. K oznámení je 
přiložen návrh návodu k použití uvedený 
v příloze I oddíle 19.3 a návrh souhrnu 
bezpečnosti a klinické funkce uvedený 
v článku 26. Oznámený subjekt ve svém 
oznámení uvede předpokládané datum, 
k němuž má být posuzování shody 
dokončeno. Komise okamžitě předá 
oznámení a přiložené dokumenty 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 568
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznámené subjekty oznámí Komisi 
žádosti o posuzování shody v případě 
prostředků klasifikovaných jako třída III, s 
výjimkou žádostí o doplnění nebo 
obnovení stávajících certifikátů. K 
oznámení je přiložen návrh návodu k 
použití uvedený v příloze I oddíle 19.3 a 
návrh souhrnu bezpečnosti a klinické 
funkce uvedený v článku 26. Oznámený 
subjekt ve svém oznámení uvede 
předpokládané datum, k němuž má být 
posuzování shody dokončeno. Komise 
okamžitě předá oznámení a přiložené 
dokumenty koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.

1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III si oznámený subjekt před 
vydáním osvědčení o shodě vyžádá 
vědecké posouzení klinického hodnocení 
a následného klinického sledování po 
uvedení na trh, které provede 
koordinovaná skupina pro zdravotnické 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Prostředek třídy III musí být 
hodnocen výhradně příslušným 
oznámeným subjektem, který byl oznámen 
pro tuto konkrétní kategorii nebo skupinu 
prostředků třídy III.

1. Oznámené subjekty oznámí Komisi 
žádosti o posuzování shody v případě 
prostředků klasifikovaných jako třída III, s 
výjimkou žádostí o doplnění nebo 
obnovení stávajících certifikátů. K 
oznámení je přiložen návrh návodu k 
použití uvedený v příloze I oddíle 19.3 a
návrh souhrnu bezpečnosti a klinické 
funkce uvedený v článku 26. Oznámený 
subjekt ve svém oznámení uvede 
předpokládané datum, k němuž má být 
posuzování shody dokončeno. Komise 

1. Oznámené subjekty informují Komisi o 
všech žádostech o posuzování shody v 
případě prostředků klasifikovaných jako 
třída III včetně žádostí, které byly posléze 
staženy. 
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okamžitě předá oznámení a přiložené 
dokumenty koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.

K oznámení je přiložen návrh návodu k 
použití uvedený v příloze I oddíle 19.3,
návrh souhrnu bezpečnosti a klinické 
funkce uvedený v článku 26 a jméno 
klinického odborníka vybraného pro 
posuzování ze seznamu, který sestavila 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky podle čl. 80 odst. g, za účelem 
přezkoumání zprávy výrobce o klinickém 
hodnocení.
Oznámený subjekt ve svém oznámení 
uvede předpokládané datum, k němuž má 
být posuzování shody dokončeno.

Komise okamžitě předá oznámení žádosti a 
přiložené dokumenty koordinační skupině 
pro zdravotnické prostředky.

1a. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může požádat oznámený 
subjekt o předložení úplné zprávy výrobce 
o klinickém hodnocení a plánu 
následného klinického sledování po 
uvedení na trh a zprávy klinického 
odborníka. Při volbě zvláštního požadavku 
o předložení by měla být řádně 
zohledněna zásada rovného zacházení.
1b. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může k plánu následného 
klinického sledování po uvedení na trh 
předložit připomínky.
V případě, že koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky předloží výše 
uvedené připomínky, musí výrobce na 
připomínku koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky reagovat do 30 
dnů.
1c. Komise zpřístupní veřejnosti shrnutí 
připomínek předložených v souladu 
s odstavcem 3 a výsledků postupu 
posouzení shody. Nesmí zveřejnit žádné 
osobní údaje ani důvěrné informace 
obchodní povahy.
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1d. Komise pro účely tohoto článku zajistí 
technickou infrastrukturu pro výměnu 
údajů elektronickými prostředky mezi 
oznámenými subjekty a koordinační 
skupinou pro zdravotnické prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznámené subjekty oznámí Komisi 
žádosti o posuzování shody v případě 
prostředků klasifikovaných jako třída III, s 
výjimkou žádostí o doplnění nebo 
obnovení stávajících certifikátů. K 
oznámení je přiložen návrh návodu k 
použití uvedený v příloze I oddíle 19.3 a 
návrh souhrnu bezpečnosti a klinické 
funkce uvedený v článku 26. Oznámený 
subjekt ve svém oznámení uvede 
předpokládané datum, k němuž má být 
posuzování shody dokončeno. Komise 
okamžitě předá oznámení a přiložené 
dokumenty koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.

1. Posuzování shody v případě prostředků 
klasifikovaných jako třída III zajišťují 
výrobci pod dohledem členských států. 
Výrobci jsou povinni doložit zdravotní a 
sociálně-ekonomický přínos nových 
prostředků uváděných na trh. Budou také 
muset prokázat jejich spolehlivost a 
bezpečnost. Tyto důkazy musí být 
provedeny vědecky a nestranně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 571
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na čl. 44 odst. 1 pododst. 1 se 
tento požadavek nevztahuje na prostředky, 
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u nichž byly údaje uvedené v čl. 6 a 7 
publikovány pro účely klinického 
hodnocení a následného klinického 
sledování po uvedení na trh, a prostředky, 
u nichž je účelem žádosti o osvědčení 
pouze doplnění nebo obnova existujících 
certifikátů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 28 dnů od obdržení informací 
uvedených v odstavci 1 může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
požádat oznámený subjekt o předložení 
souhrnu předběžného posouzení shody 
před vydáním certifikátu. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky na 
návrh kteréhokoli ze svých členů nebo 
Komise rozhodne o vznesení takové 
žádosti v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 78 odst. 4. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky ve své žádosti 
uvede vědecky opodstatněný důvod 
související se zdravím pro zvláštní 
požadavek o předložení souhrnu 
předběžného posouzení shody. Při volbě 
zvláštního požadavku o předložení by 
měla být řádně zohledněna zásada 
rovného zacházení.

vypouští se

Do 5 dnů od obdržení žádosti koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky o tom 
oznámený subjekt informuje výrobce.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 573
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 28 dnů od obdržení informací 
uvedených v odstavci 1 může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
požádat oznámený subjekt o předložení 
souhrnu předběžného posouzení shody 
před vydáním certifikátu. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky na 
návrh kteréhokoli ze svých členů nebo 
Komise rozhodne o vznesení takové 
žádosti v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 78 odst. 4. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky ve své žádosti 
uvede vědecky opodstatněný důvod 
související se zdravím pro zvláštní 
požadavek o předložení souhrnu 
předběžného posouzení shody. Při volbě 
zvláštního požadavku o předložení by 
měla být řádně zohledněna zásada 
rovného zacházení.

vypouští se

Do 5 dnů od obdržení žádosti koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky o tom 
oznámený subjekt informuje výrobce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 574
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 28 dnů od obdržení informací 
uvedených v odstavci 1 může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
požádat oznámený subjekt o předložení 
souhrnu předběžného posouzení shody 

Do 20 dnů od obdržení informací 
uvedených v odstavci 1 může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
požádat oznámený subjekt o předložení 
souhrnu předběžného posouzení shody 
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před vydáním certifikátu. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky na 
návrh kteréhokoli ze svých členů nebo 
Komise rozhodne o vznesení takové 
žádosti v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 78 odst. 4. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky ve své žádosti 
uvede vědecky opodstatněný důvod 
související se zdravím pro zvláštní 
požadavek o předložení souhrnu 
předběžného posouzení shody. Při volbě 
zvláštního požadavku o předložení by měla 
být řádně zohledněna zásada rovného 
zacházení.

před vydáním certifikátu. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky na 
návrh kteréhokoli ze svých členů nebo 
Komise rozhodne o vznesení takové 
žádosti v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 78 odst. 4. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky ve své žádosti 
uvede vědecky opodstatněný důvod 
související se zdravím pro zvláštní 
požadavek o předložení souhrnu 
předběžného posouzení shody. Při volbě 
zvláštního požadavku o předložení by měla 
být řádně zohledněna zásada rovného 
zacházení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 575
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 28 dnů od obdržení informací 
uvedených v odstavci 1 může koordinační
skupina pro zdravotnické prostředky 
požádat oznámený subjekt o předložení 
souhrnu předběžného posouzení shody 
před vydáním certifikátu. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky na 
návrh kteréhokoli ze svých členů nebo 
Komise rozhodne o vznesení takové 
žádosti v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 78 odst. 4. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky ve své žádosti 
uvede vědecky opodstatněný důvod 
související se zdravím pro zvláštní 
požadavek o předložení souhrnu 
předběžného posouzení shody. Při volbě 
zvláštního požadavku o předložení by 
měla být řádně zohledněna zásada 
rovného zacházení

Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky sdělí výsledek svého vědeckého 
posouzení nejpozději do 45 dnů po 
předložení zprávy o klinickém hodnocení
uvedené v příloze XIII část A, včetně 
výsledků klinických zkoušek uvedených v 
příloze XIV; následného klinického 
sledování po uvedení na trh uvedeného 
v příloze XIII část B; návrhu návodu 
k použití uvedeného v příloze I oddíl 19.3 
a návrhu souhrnu bezpečnosti a klinické 
funkce uvedeného v článku 26 a 
technické dokumentace vztahující se k 
příloze XIII. V tomto období a nejpozději 
do 45 dnů po předložení těchto dokladů, 
může koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky požádat o 
předložení dalších informací nezbytných 
pro vědecké posouzení. Dokud nejsou 
předloženy další požadované informace, 
přerušuje se uvedená 45denní lhůta. 
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Následnými žádostmi o další informace ze 
strany koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky se nepřerušuje 
lhůta pro vědecké posouzení koordinační
skupinou pro zdravotnické prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 28 dnů od obdržení informací 
uvedených v odstavci 1 může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
požádat oznámený subjekt o předložení 
souhrnu předběžného posouzení shody 
před vydáním certifikátu. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky na 
návrh kteréhokoli ze svých členů nebo 
Komise rozhodne o vznesení takové 
žádosti v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 78 odst. 4. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky ve své žádosti 
uvede vědecky opodstatněný důvod 
související se zdravím pro zvláštní 
požadavek o předložení souhrnu 
předběžného posouzení shody. Při volbě 
zvláštního požadavku o předložení by měla 
být řádně zohledněna zásada rovného 
zacházení.

Do 28 dnů od obdržení informací 
uvedených v odstavci 1 může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
požádat oznámený subjekt o předložení 
souhrnu předběžného posouzení shody 
před vydáním certifikátu. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky na 
návrh kteréhokoli ze svých členů nebo 
Komise rozhodne o vznesení takové 
žádosti v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 78 odst. 4. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky ve své žádosti 
uvede vědecky opodstatněný důvod 
související se zdravím pro zvláštní 
požadavek o předložení souhrnu 
předběžného posouzení shody vybraný 
z následujícího seznamu: 

a) sledování úrovně poměru přínosu a 
rizik u kategorie příslušných výrobků
b) sběr dat umožňující rozvoj společných 
technických specifikací nebo žádost o 
pověření pro harmonizované normy ze 
strany Evropské komise pro kategorii 
příslušných produktů
c) hodnocení požadované způsobilosti 
nebo odborného vzdělání oznámeného 
subjektu a jiných oznámených subjektů 
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pro kategorii příslušných produktů
d) podklad pro plánované monitorování 
oznámeného subjektu
e) podklad pro plánovaný dozor nad 
trhem
f) pokračující prověřování seznamu 
klinických odborníků
g) plánované veřejné informační 
kampaně
Při volbě zvláštního požadavku o 
předložení by měla být řádně zohledněna 
zásada rovného zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 5 dnů od obdržení žádosti koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky o tom 
oznámený subjekt informuje výrobce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 5 dnů od obdržení žádosti koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky o tom 
oznámený subjekt informuje výrobce.

Okamžitě po obdržení žádosti koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky o tom 
oznámený subjekt informuje výrobce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 579
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může k souhrnu předběžného 
posouzení shody předložit připomínky, a 
to nejpozději 60 dnů od předložení tohoto 
souhrnu. V rámci tohoto období a 
nejpozději 30 dnů od předložení může 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky požádat o další informace, 
které jsou na základě vědecky 
opodstatněných důvodů nezbytné pro 
analýzu předběžného posouzení shody 
oznámeného subjektu. To může zahrnovat 
žádost o vzorky nebo inspekci na místě 
v provozních prostorách výrobce. Dokud 
nejsou předloženy další požadované 
informace, přerušuje se období pro 
připomínky uvedené v první větě tohoto 
odstavce. Následnými žádostmi o další 
informace ze strany koordinační skupiny 
pro zdravotnické prostředky se 
nepřerušuje období pro předkládání 
připomínek.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 580
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může k souhrnu předběžného 
posouzení shody předložit připomínky, a 

vypouští se
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to nejpozději 60 dnů od předložení tohoto 
souhrnu. V rámci tohoto období a 
nejpozději 30 dnů od předložení může 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky požádat o další informace, 
které jsou na základě vědecky 
opodstatněných důvodů nezbytné pro 
analýzu předběžného posouzení shody 
oznámeného subjektu. To může zahrnovat 
žádost o vzorky nebo inspekci na místě 
v provozních prostorách výrobce. Dokud 
nejsou předloženy další požadované 
informace, přerušuje se období pro 
připomínky uvedené v první větě tohoto 
odstavce. Následnými žádostmi o další 
informace ze strany koordinační skupiny 
pro zdravotnické prostředky se 
nepřerušuje období pro předkládání 
připomínek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 581
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může k souhrnu předběžného 
posouzení shody předložit připomínky, a to 
nejpozději 60 dnů od předložení tohoto 
souhrnu. V rámci tohoto období a 
nejpozději 30 dnů od předložení může 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky požádat o další informace, které 
jsou na základě vědecky opodstatněných 
důvodů nezbytné pro analýzu předběžného 
posouzení shody oznámeného subjektu. To 
může zahrnovat žádost o vzorky nebo 
inspekci na místě v provozních prostorách 
výrobce. Dokud nejsou předloženy další 
požadované informace, přerušuje se období 
pro připomínky uvedené v první větě 

3. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může k souhrnu předběžného 
posouzení shody vydat příznivé nebo 
nepříznivé stanovisko, a to nejpozději 40 
dnů od předložení tohoto souhrnu. Pokud
ve lhůtě těchto 40 dnů žádné stanovisko 
nevydá, považuje se její stanovisko za 
příznivé. V rámci tohoto období a 
nejpozději 20 dnů od předložení může 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky požádat o další informace, které 
jsou na základě vědecky opodstatněných 
důvodů nezbytné pro analýzu předběžného 
posouzení shody oznámeného subjektu. To 
může zahrnovat žádost o vzorky nebo 
inspekci na místě v provozních prostorách 
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tohoto odstavce. Následnými žádostmi o 
další informace ze strany koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky se 
nepřerušuje období pro předkládání 
připomínek.

výrobce. Dokud nejsou předloženy další 
požadované informace, přerušuje se období 
pro připomínky uvedené v první větě 
tohoto odstavce. Následnými žádostmi o 
další informace ze strany koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky se 
nepřerušuje období pro předkládání 
připomínek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 582
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může k souhrnu předběžného 
posouzení shody předložit připomínky, a 
to nejpozději 60 dnů od předložení tohoto 
souhrnu. V rámci tohoto období a 
nejpozději 30 dnů od předložení může 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky požádat o další informace, 
které jsou na základě vědecky 
opodstatněných důvodů nezbytné pro 
analýzu předběžného posouzení shody 
oznámeného subjektu. To může zahrnovat 
žádost o vzorky nebo inspekci na místě 
v provozních prostorách výrobce. Dokud 
nejsou předloženy další požadované 
informace, přerušuje se období pro 
připomínky uvedené v první větě tohoto 
odstavce. Následnými žádostmi o další 
informace ze strany koordinační skupiny 
pro zdravotnické prostředky se 
nepřerušuje období pro předkládání 
připomínek.

3. Vědecké hodnocení koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky je 
založeno na posouzení složky vědeckou 
radou uvedenou v článku 80a. Pokud pro 
daný prostředek výrobce požádal o 
vědecké stanovisko v souladu s postupem 
uvedeným v článku 82a, musí být výsledek 
tohoto řízení předložen spolu s 
oznámením nebo ihned po dokončení 
tohoto postupu. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky a Komise musí 
při provádění tohoto článku vzít vědecké 
stanovisko v úvahu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 583
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámený subjekt musí věnovat 
náležitou pozornost veškerým 
připomínkám, které obdržel v souladu 
s odstavcem 3. Poskytne Komisi 
vysvětlení, jak byly tyto připomínky 
zohledněny, včetně veškerých řádných 
odůvodnění případů, kdy se obdrženými 
připomínkami neřídí, a své konečné 
rozhodnutí ohledně příslušného posouzení 
shody. Komise tyto informace okamžitě 
předá koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 584
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámený subjekt musí věnovat 
náležitou pozornost veškerým 
připomínkám, které obdržel v souladu 
s odstavcem 3. Poskytne Komisi
vysvětlení, jak byly tyto připomínky 
zohledněny, včetně veškerých řádných 
odůvodnění případů, kdy se obdrženými 
připomínkami neřídí, a své konečné 
rozhodnutí ohledně příslušného posouzení 
shody. Komise tyto informace okamžitě 
předá koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.

4. Konečné rozhodnutí oznámeného 
subjektu ohledně příslušného posouzení 
shody podléhá stanovisku vydanému
v souladu s odstavcem 3. Oznámený 
subjekt může podat připomínky ke 
stanovisku Komisi, která tuto informaci
okamžitě předá koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.

Pokud je stanovisko vydané podle 
odstavce 3 nepříznivé, oznámený subjekt 
to okamžitě oznámí výrobci a má lhůtu 15 
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dnů ode dne obdržení stanoviska pro 
podání žádosti o přezkum.
Koordinační komise pro zdravotnické 
prostředky předá do 30 dnů od obdržení 
žádosti o přezkum oznámenému subjektu 
konečné stanovisko. Ke konečnému 
stanovisku přiloží zprávu uvádějící 
důvody, na kterých zakládá své závěry.
Pokud je stanovisko vydané podle 
odstavce 3 příznivé, může oznámený 
subjekt přistoupit k certifikaci. Je-li však 
příznivé stanovisko závislé na uplatnění 
konkrétních opatření (např. úpravy plánu 
následného klinického sledování po 
uvedení na trh nebo časově omezená 
certifikace), vydá oznámený subjekt 
certifikát posouzení shody pouze pod 
podmínkou, že budou tato opatření 
přijata.

Or. fr

Pozměňovací návrh 585
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámený subjekt musí věnovat 
náležitou pozornost veškerým 
připomínkám, které obdržel v souladu 
s odstavcem 3. Poskytne Komisi 
vysvětlení, jak byly tyto připomínky 
zohledněny, včetně veškerých řádných 
odůvodnění případů, kdy se obdrženými 
připomínkami neřídí, a své konečné 
rozhodnutí ohledně příslušného posouzení 
shody. Komise tyto informace okamžitě 
předá koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.

4. Pokud je stanovisko vydané podle 
odstavce 3 příznivé, může oznámený 
subjekt přistoupit k certifikaci. Je-li však 
příznivé stanovisko závislé na uplatnění 
konkrétních opatření (např. úpravy plánu 
následného klinického sledování po 
uvedení na trh nebo časově omezená 
certifikace), vydá oznámený subjekt 
certifikát posouzení shody pouze pod 
podmínkou, že budou tato opatření 
přijata.

Or. en
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Pozměňovací návrh 586
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4 – pododst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nepříznivého vědeckého 
posouzení nesmí oznámený subjekt 
certifikát o shodě vydat. Oznámený 
subjekt nicméně může předložit nové 
informace v reakci na vysvětlení obsažené 
ve vědeckém posouzení koordinační 
komise pro zdravotnické prostředky.
Komise na žádost výrobce uspořádá 
slyšení umožňující diskusi o vědeckých 
důvodech nepříznivého vědeckého 
posouzení a o krocích, které může výrobce 
provést, nebo informacích, které může 
předložit, aby vyvrátil obavy koordinační 
komise pro zdravotnické prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může, považuje-li to za nezbytné 
pro ochranu bezpečnosti pacientů a 
veřejného zdraví, stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů zvláštní kategorie nebo 
skupiny prostředků, s výjimkou prostředků 
třídy III, na které se v předem vymezeném 
časovém období použijí odstavce 1 až 4. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 
3.

Komise může, považuje-li to za nezbytné 
pro ochranu bezpečnosti pacientů a 
veřejného zdraví, stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů zvláštní prostředky, 
kategorie nebo skupiny prostředků, s 
výjimkou prostředků uvedených v odstavci 
1, na které se v předem vymezeném 
časovém období použijí odstavce 1 až 4. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 
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3.

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může, považuje-li to za nezbytné 
pro ochranu bezpečnosti pacientů a 
veřejného zdraví, stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů zvláštní kategorie nebo 
skupiny prostředků, s výjimkou prostředků 
třídy III, na které se v předem vymezeném 
časovém období použijí odstavce 1 až 4. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 
3.

(netýká se českého znění)

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může, považuje-li to za nezbytné 
pro ochranu bezpečnosti pacientů a 
veřejného zdraví, stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů zvláštní kategorie nebo 
skupiny prostředků, s výjimkou prostředků 
třídy III, na které se v předem vymezeném 
časovém období použijí odstavce 1 až 4. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 
3.

Komise může, považuje-li to za nezbytné 
pro ochranu bezpečnosti pacientů a 
veřejného zdraví, stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů zvláštní kategorie nebo 
skupiny prostředků, s výjimkou prostředků 
třídy III, na které se v předem vymezeném 
časovém období použijí odstavce 1. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 88 odst. 3.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 590
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 – pododst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) novost prostředku nebo jeho výchozí 
technologie a jejich významný klinický 
dopad nebo dopad na veřejné zdraví;

a) technologická novost nebo nové léčebné 
využití, které může mít významný klinický 
dopad nebo dopad na veřejné zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise zpřístupní veřejnosti shrnutí 
připomínek předložených v souladu 
s odstavcem 3 a výsledků postupu 
posouzení shody. Nesmí zveřejnit žádné 
osobní údaje ani důvěrné informace 
obchodní povahy.

6. Komise zpřístupní veřejnosti vydaná
stanoviska předložená v souladu 
s odstavcem 3 a výsledky postupu 
posouzení shody. Nesmí zveřejnit žádné 
osobní údaje ani důvěrné informace 
obchodní povahy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 592
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise zpřístupní veřejnosti shrnutí 6. Komise zpřístupní veřejnosti shrnutí 



PE510.766v01-00 82/90 AM\936127CS.doc

CS

připomínek předložených v souladu 
s odstavcem 3 a výsledků postupu 
posouzení shody. Nesmí zveřejnit žádné 
osobní údaje ani důvěrné informace 
obchodní povahy.

připomínek předložených v souladu 
s odstavcem 3 a výsledků postupu 
posouzení shody. Nesmí zveřejnit žádné 
osobní údaje ani důvěrné informace 
průmyslové povahy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 593
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise pro účely tohoto článku zajistí 
technickou infrastrukturu pro výměnu 
údajů elektronickými prostředky mezi 
oznámenými subjekty a koordinační 
skupinou pro zdravotnické prostředky.

7. Komise pro účely tohoto článku zajistí 
technickou infrastrukturu pro výměnu 
údajů elektronickými prostředky mezi ní 
samou, oznámenými subjekty a 
koordinační skupinou pro zdravotnické 
prostředky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 594
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout opatření, 
kterými stanoví postupy a procedurální 
hlediska týkající se předložení a analýzy 
souhrnu předběžného posouzení shody v 
souladu s odstavci 2 a 3. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 595
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout opatření, 
kterými stanoví postupy a procedurální 
hlediska týkající se předložení a analýzy 
souhrnu předběžného posouzení shody v 
souladu s odstavci 2 a 3. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3.

8. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout opatření, 
kterými stanoví postupy a procedurální 
hlediska týkající se uplatnění tohoto 
článku. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 
3.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 a
Kontrola oznámených subjektů a 

odborného přezkumu vnitrostátních 
příslušných orgánů odpovědných za 

oznámené subjekty
1. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky zajišťuje:
a) sladění prvního posouzení, kvalifikace, 
oznamování a sledování oznámených 
subjektů;
b) sledování jakosti a způsobilosti 
oznámených subjektů třídy III a jejich 
posuzování, a
c) oznamování a činnosti v oblasti dozoru 
příslušných vnitrostátních orgánů 
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odpovědných za oznámené subjekty 
prostřednictvím odborného přezkumu dle 
čl. 28 odst. 8. 
2. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky pro dosažení cíle uvedeného 
v odst. 1 písm a): 
a) má k dispozici dostatečný počet 
kompetentních zaměstnanců, kteří jsou 
kvalifikováni pro posuzování subjektů 
posuzování shody a oznámených subjektů. 
Nejméně dva tito odborníci a zástupce 
Komise jsou členy společných týmů pro 
posuzování subjektů posuzování shody 
podle čl. 32 odst. 3 a oznámených 
subjektů podle čl. 35 odst. 4. 
b) přezkoumává stanovisko společného 
týmu pro posuzování ve věcí zprávy 
o posuzování a návrhu oznámení podle čl. 
32 odst. 6 a rozhoduje se pro kladné, nebo 
záporné doporučení. Toto doporučení se 
předkládá Komisi a vnitrostátnímu 
orgánu odpovědnému za oznámené
subjekty.
c) stanovuje podrobné kvalifikační 
požadavky pro své odborníky na
posuzování subjektů posuzování shody a 
oznámených subjektů.
d) stanovuje prováděcí harmonizovaná 
pravidla týkající se oznámených subjektů 
a posuzování a úkolů prováděných 
oznámenými subjekty, jejichž použití a 
monitorování je povinné jako součást 
prvního posouzení hodnotících subjektů
posuzování shody, a sledování jejich 
oznámení jako oznámených subjektů. 
Tato pravidla zahrnují:
i. předpoklady pro posuzování a 
oznamování platné pro oznámený subjekt, 
včetně požadavků na jeho organizaci, 
systém řízení kvality a postupy; 
ii. požadavky na potřebné zdroje včetně 
kvalifikace a odborné přípravy;
iii. zvláštní požadavky na auditory a 
technické hodnotitele oznámených 
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subjektů pro třídu III;
iv. zvláštní požadavky týkající se 
zkušebních laboratoří včetně laboratoří 
subdodavatelů;
v. zvláštní požadavky na způsobilost v 
oblasti sterilizace, biokompatibility 
prostředků obsahujících léčivé látky, 
tkáně a buňky lidského a zvířecího 
původu a v oblasti klinického hodnocení;
vi. požadavky na nezávislost, nestrannost 
a důvěrnost;
vii. podrobná pravidla pro první
posouzení a posouzení dozoru výrobců a 
jiných hospodářských subjektů 
oznámenými subjekty včetně konkrétních 
a vhodných ustanovení pro posuzování 
prostředků třídy III a nových prostředků;
viii. četnost posuzování dozoru nad 
výrobci ze strany oznámených subjektů, 
které se provádí pravidelně a nejméně 
jednou ročně v případě výrobců 
zdravotnických prostředků třídu III;
ix. rozsah posuzování dozoru, včetně 
požadavku na provádění posouzení na 
místě zahrnujícího posuzování systémů
řízení jakosti, včetně vigilance, ověření 
platnosti přezkoušení typu a přezkoušení 
složky k návrhu, klinického hodnocení a 
plánů dozoru po uvedení na trh;
x. pravidla a kritéria pro posuzování 
dozoru; kvůli důvodnému podezření se 
musí taková posouzení provádět 
především neohlášená;
xi. pravidla pro omezení nebo odvolání 
oznámení;
xii. pravidla pro rozhodčí řízení v případě 
neshody ve věci negativního doporučení 
v rámci prvního posouzení nebo ve věci 
omezení či odvolání oznámení.
3. Za účelem dosažení cíle uvedeného 
v odst. písm. b) provede koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky a 
společný tým pro posuzování jmenovaný v 
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souladu s postupem popsaným v čl. 32 
odst. 3 a 4 tři roky po oznámení 
oznámeného subjektu a posléze znovu 
každý třetí rok posouzení s cílem stanovit, 
zda oznámený subjekt stále splňuje 
požadavky uvedené v příloze VI. Na žádost 
Komise nebo členského státu může 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky zahájit postup posuzování 
popsaný v tomto odstavci, kdykoli vznikne 
odůvodněná obava ohledně trvajícího 
plnění požadavků stanovených v příloze 
VI ze strany oznámeného subjektu. U 
oznámených subjektů, které jsou 
oznámeny pro prostředky třídy III, se toto 
posouzení provádí každý rok a mimo jiné 
zahrnuje přezkoušení složky k návrhu
prováděné oznámeným subjektem za 
účelem ověření trvalé kvality a 
způsobilosti při posuzování 
zdravotnických prostředků třídy III .
4. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky stanoví podrobná pravidla pro 
odborný přezkum vnitrostátních orgánů 
odpovědných za oznámené subjekty ve 
smyslu čl. 28 odst. 8, aby bylo dosaženo 
cíle stanoveného v odst. 1 písm. c). Tato 
pravidla se musí povinně uplatnit na 
všechny odborné přezkumy, které se 
provádějí jednou za dva roky s 
příslušnými vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty podle 
ročního plánu pro odborný přezkum dle 
čl. 28 odst. 8.
5. Členové koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky, v níž zasedá 
nejméně jeden člen Komise, se účastní
odborných přezkumů vnitrostátních 
příslušných orgánů odpovědných za 
oznámené subjekty dle čl. 28 odst. 8.
6. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky stanoví podrobné požadavky 
na kvalifikaci svých odborníků na audit 
pro účast v odborných přezkumech dle čl. 
28 odst. 8.
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Or. en

Pozměňovací návrh 597
Nora Berra

Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 a
Oznámení před uvedením na trh

1. Oznámené subjekty oznámí Komisi 
žádosti o posouzení shody v případě 
prostředků klasifikovaných jako třída III, 
s výjimkou žádostí o doplnění nebo 
obnovení stávajících certifikátů. K 
oznámení je přiložen návrh návodu k 
použití uvedený v příloze I oddíle 19.3 a 
návrh souhrnu bezpečnosti a klinické 
funkce uvedený v článku 26. Oznámený 
subjekt ve svém oznámení uvede 
předpokládané datum, k němuž má být 
posuzování shody dokončeno. Komise 
okamžitě předá oznámení a přiložené 
dokumenty koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky.
2. Komise má pravomoc přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 za účelem rozšíření rozsahu 
zdravotnických prostředků, které musí být 
před uvedením na trh oznámeny 
v souladu s odstavcem 1.

Or. en

Odůvodnění

Oznámení před uvedením na trh, jak je stanoveno v čl. 44 odst. 1 a 5 první pododstavec 
návrhu Komise, by se mělo v novém článku zachovat, aby měla Komise přehled o trhu a 
dohledu nad ním.
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Pozměňovací návrh 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 a
Postup kontroly pro vnitrostátní orgány 
oznámených subjektů odpovědných za 

oznámené subjekty 
1. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky nese odpovědnost za 
standardizaci postupů pro první 
posuzování, oznamování a činnosti 
kontroly oznámených subjektů a pro 
oznamování a monitorování 
vnitrostátních orgánů odpovědných za 
oznámené subjekty.
2. Pro dosažení cílů uvedených v odstavci
1 o standardizaci práce vnitrostátních 
orgánů odpovědných za oznámené 
subjekty musí koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky zavést jasná 
pravidla pro odborný přezkum 
vnitrostátních orgánů odpovědných za 
oznámené subjekty v souladu s čl. 28 odst. 
8. Tato pravidla musí být závazná pro 
všechny odborné přezkumy, které 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
oznámené subjekty provádí každý druhý 
rok v souladu s ročním plánem uvedeným 
v čl.28 odst. 8.
3. Členové koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky se účastní tohoto 
odborného přezkumu vnitrostátních 
orgánů odpovědných za oznámené 
subjekty prováděného v souladu s čl. 28 
odst. 8.
4. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky stanoví podrobné požadavky, 
které musí splňovat odborníci na audit, 
kteří provádějí odborný přezkum
vnitrostátních orgánů odpovědných za 
oznámené subjekty v souladu s čl. 28 odst. 
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8.
5. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky zahrne do práce subjektů 
posuzování shody a oznámených subjektů
odborníky, aby bylo dosaženo cílů 
uvedených v odstavci 1 o standardizaci 
práce oznámených subjektů. Nejméně dva 
tito odborníci jsou členy společného týmu 
pro posuzování dle čl. 32 odst. 3 zřízeného 
za účelem sledování subjektů posuzování 
shody a oznámených subjektů v souladu s 
článkem 35 odst. 4. 
6. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky stanoví s ohledem na dosažení 
cílů uvedených v odstavci 1 o 
standardizaci práce oznámených subjektů, 
podrobné požadavky na kvalifikaci 
odborníků odpovědných za sledování 
práce subjektů posuzování shody a 
oznámených subjektů.
7. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky zohlední stanovisko ke zprávě
o posouzení a návrhu oznámení, které 
vypracuje společný tým pro posuzování 
v souladu s čl. 32 odst. 6, a rozhodne, zda 
vydat kladné nebo záporné doporučení. 
Toto doporučení musí být zasláno Komisi 
a vnitrostátním orgánům odpovědným za 
oznámené subjekty.
8. Stejně tak s ohledem na dosažení cíle 
uvedeného v odstavci 1 vytvoří 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky podrobná závazná pravidla pro 
posuzování subjektů posuzování shody a 
oznámených subjektů.
Tato pravidla budou zahrnovat:
a) kritéria pro posuzování a oznamování 
oznámených subjektů:
- požadavky týkající se jejich organizace, 
systémů a postupů kvality a řízení;
- požadavky týkající se potřebných zdrojů 
včetně kvalifikace a odborné přípravy 
svých zaměstnanců;
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- zvláštní požadavky, které musí splňovat 
auditoři a techničtí hodnotitelé, kteří 
pracují pro oznámené subjekty;
- zvláštní požadavky, které musí splňovat
laboratoře a subdodavatelé; 
- požadavky, pokud jde o nezávislost, 
objektivitu a důvěrnost.
b) Podrobná pravidla, kterými se řídí 
první a navazující posouzení:
- následná posouzení se provádí 
pravidelně, nejméně jednou ročně;
- následná hodnocení se provádí na místě 
a zahrnují posouzení certifikátu kvality 
řízení, přezkoušení typu a přezkoušení 
složky k návrhu, klinické zkoušky a 
sledování po uvedení na trh, se zvláštním 
zaměřením na prostředky třídy III a nové 
prostředky.
c) pravidla a kritéria pro následná
posouzení prováděná na základě 
opodstatněných obav; takové posouzení se 
pokud možno provádí neohlášeně;
d) pravidla pro kvalifikaci a zrušení 
rozhodnutí;
e) pravidla, jimiž se řídí rozhodčí řízení v 
případě sporu v otázce negativního
doporučení ve vztahu k prvnímu 
posouzení nebo kvalifikaci či zrušení 
rozhodnutí.

Or. de


