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Pozmeňujúci návrh 450
Richard Seeber

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zriadi a riadi elektronický systém určený 
na zhromažďovanie a spracúvanie 
informácií, ktoré sú potrebné a vhodné na 
účel identifikácie pomôcky, výrobcu a, v 
uplatniteľnom prípade, aj splnomocneného 
zástupcu a dovozcu. Podrobnosti týkajúce 
sa informácií, ktoré majú poskytovať 
hospodárske subjekty, sú vymedzené v 
časti A prílohy V.

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zriadi a riadi elektronický systém určený 
na zhromažďovanie a spracúvanie 
informácií, ktoré sú potrebné a vhodné na 
účel identifikácie pomôcky, výrobcu a, v 
uplatniteľnom prípade, aj splnomocneného 
zástupcu a dovozcu. Podrobnosti týkajúce 
sa informácií, ktoré majú poskytovať 
hospodárske subjekty, sú vymedzené v 
časti A prílohy V. Komisia rozhodne 
o jednom spoločnom jazyku ako
všeobecne záväznom jazyku pre 
registráciu.

Or. en

Odôvodnenie

Jeden záväzný jazyk pre registráciu sa zdá byť vhodnejší.

Pozmeňujúci návrh 451
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Predtým, ako sa pomôcka, iná ako 
pomôcka na mieru alebo skúšaná pomôcka, 
uvedie na trh, výrobca alebo jeho 
splnomocnený zástupca vložia do 
elektronického systému informácie 
uvedené v odseku 1.

2. Predtým, ako sa pomôcka, iná ako 
pomôcka na mieru alebo skúšaná pomôcka, 
uvedie na trh, výrobca alebo jeho 
splnomocnený zástupca vložia do 
elektronického systému informácie 
uvedené v odseku 1.

Je nutné podniknúť kroky na 
zabezpečenie toho, aby neboli potrebné 
žiadne ďalšie vnútroštátne registračné 
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postupy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 452
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Najneskôr do dvoch rokov po vložení 
informácií v súlade s odsekmi 2 a 3 a 
potom každý druhý rok potvrdzuje 
príslušný hospodársky subjekt správnosť 
údajov. V prípade nepotvrdenia správnosti 
údajov ani do šiestich mesiacov od 
stanoveného dátumu ktorýkoľvek členský 
štát môže prijať opatrenia s cieľom 
pozastaviť alebo inak obmedziť 
sprístupňovanie príslušnej pomôcky na 
trhu na svojom území, až kým nebude 
splnená povinnosť uvedená v tomto 
odseku.

5. Najneskôr do piatich rokov po vložení 
informácií v súlade s odsekmi 2 a 3 a 
potom každý piaty rok potvrdzuje 
príslušný hospodársky subjekt správnosť 
údajov. V prípade nepotvrdenia správnosti 
údajov ani do šiestich mesiacov od 
stanoveného dátumu ktorýkoľvek členský 
štát môže prijať opatrenia s cieľom 
pozastaviť alebo inak obmedziť 
sprístupňovanie príslušnej pomôcky na 
trhu na svojom území, až kým nebude 
splnená povinnosť uvedená v tomto 
odseku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 453
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nariadenia
Článok 26 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súhrn parametrov bezpečnosti a 
klinického výkonu

Správa o parametroch bezpečnosti a 
klinického výkonu

Or. es



AM\936127SK.doc 5/93 PE510.766v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 454
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 26 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súhrn parametrov bezpečnosti a 
klinického výkonu

Správa o parametroch bezpečnosti a 
klinického výkonu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 26 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súhrn parametrov bezpečnosti a 
klinického výkonu

Správa o parametroch bezpečnosti a 
klinického výkonu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu a aktualizuje ho o závery klinickej 
hodnotiacej správy nadväzujúcej na 
uvedenie na trh uvedenej v bode 3 časti B 
prílohy XIII. Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným pre zamýšľané použitie 
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zahrnutému do posudzovania zhody v 
súlade s článkom 42, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

a v jazyku krajiny, kde sa zdravotnícka 
pomôcka sprístupňuje na trhu. Prvá verzia 
tohto súhrnu tvorí súčasť dokumentácie, 
ktorá sa predkladá notifikovanému 
subjektu zahrnutému do posudzovania 
zhody v súlade s článkom 42, a tento 
subjekt ju schvaľuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody v 
súlade s článkom 42, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje správu o 
parametroch bezpečnosti a klinického 
výkonu, v ktorej uvedie všetky výsledky 
klinických pokusov a štúdií. Správa je 
napísaná spôsobom zrozumiteľným 
zamýšľanému používateľovi. Prvá verzia 
tohto súhrnu tvorí súčasť dokumentácie, 
ktorá sa predkladá notifikovanému 
subjektu zahrnutému do posudzovania 
zhody v súlade s článkom 42, a tento 
subjekt ju schvaľuje.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok zaradených do 1. V prípade pomôcok zaradených do 
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triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody v 
súlade s článkom 42, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje správu o 
parametroch bezpečnosti a klinického 
výkonu, v ktorej uvedie výsledky 
klinických pokusov a štúdií. Správa je 
napísaná spôsobom zrozumiteľným 
zamýšľanému používateľovi. Prvá verzia 
tohto súhrnu tvorí súčasť dokumentácie, 
ktorá sa predkladá notifikovanému 
subjektu zahrnutému do posudzovania 
zhody v súlade s článkom 42, a tento 
subjekt ju schvaľuje.

Or. de

Odôvodnenie

S výnimkou chráneného duševného vlastníctva by sa pacientom a zdravotníkom mali 
sprístupniť všetky technické a klinické údaje týkajúce sa zdravotníckej pomôcky. Lekári 
a chirurgovia tieto informácie potrebujú, aby mohli vybrať zdravotnícke pomôcky na základe 
ich účinnosti a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody v 
súlade s článkom 42, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca predloží správu o 
parametroch bezpečnosti a klinického 
výkonu, v ktorej uvedie výsledky 
klinických pokusov a štúdií. Správa je 
napísaná spôsobom zrozumiteľným 
zamýšľanému používateľovi, pričom 
rozlišuje medzi informačnými potrebami 
pacientov a zdravotníkov. Prvá verzia 
tohto súhrnu tvorí súčasť dokumentácie, 
ktorá sa predkladá notifikovanému 
subjektu zahrnutému do posudzovania 
zhody v súlade s článkom 42, a tento 
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subjekt ju schvaľuje. Súhrn sa taktiež 
zverejňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody v 
súlade s článkom 42, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje úplnú správu 
o parametroch bezpečnosti a klinického 
výkonu, v ktorej uvedie výsledky 
klinického výskumu a posudzovania. 
Správa je napísaná spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody v 
súlade s článkom 42, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 461
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje správu
o bezpečnostných a klinických 
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výkonu. Súhrn je napísaný spôsobom
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody v 
súlade s článkom 42, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

informáciách zozbieraných počas 
klinického skúšania pomôcky, ako aj jej
súhrn napísaný zrozumiteľným a ľahko 
pochopiteľným spôsobom. Prvá verzia 
tejto správy tvorí súčasť dokumentácie, 
ktorá sa predkladá notifikovanému 
subjektu zahrnutému do posudzovania 
zhody v súlade s článkom 42, a tento 
subjekt ju schvaľuje. Súhrn správy 
o parametroch bezpečnosti a klinického 
výkonu sa sprístupňuje verejnosti 
prostredníctvom databanky v zmysle 
článku 27.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody v 
súlade s článkom 42, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

1. V prípade pomôcok predložených do 
konania o udelení povolenia na uvedenie 
na trh, iných ako pomôcok na mieru a 
skúšaných pomôcok, výrobca vypracuje
správu o parametroch bezpečnosti a 
klinického výkonu a jej súhrn. Súhrn je 
napísaný spôsobom zrozumiteľným 
zamýšľanému používateľovi. Prvá verzia 
tejto správy tvorí súčasť dokumentácie, 
ktorá sa predkladá, podľa vhodnosti,
vnútroštátnemu orgánu alebo agentúre, 
ktorý alebo ktorá sa podieľa na postupe 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Celá správa a jej súhrn sa verejnosti 
sprístupňujú prostredníctvom systému 
Eudamed.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť návrh a 
prezentáciu jednotlivých prvkov údajov, 
ktoré je potrebné zahrnúť do súhrnu 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 88 ods. 2. 

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť návrh a 
prezentáciu jednotlivých prvkov údajov, 
ktoré je potrebné zahrnúť do správy 
a súhrnu informácií o bezpečnosti 
a klinickom výkone. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 88 ods. 2. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Lekári a zdravotníci by mali mať 
prístup do všetkých oblastí systému 
Eudamed.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 466
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Predložené údaje systém Eudamed 
kontroluje a posudzuje pred ich 
sprístupnením.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 467
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) umožniť adekvátnu informovanosť 
verejnosti o pomôckach uvedených na trh, 
o príslušných certifikátoch vydaných 
notifikovanými subjektmi a o príslušných 
hospodárskych subjektoch;

(a) umožniť adekvátnu informovanosť 
verejnosti o pomôckach uvedených na trh, 
o príslušných certifikátoch vydaných 
notifikovanými subjektmi a o príslušných 
hospodárskych subjektoch, s tým, že 
výrobcovia musia byť schopní na tomto 
veľmi inovatívnom trhu zachovať 
obchodnú dôvernosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) umožniť adekvátnu informovanosť (a) umožniť adekvátnu informovanosť 
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verejnosti o pomôckach uvedených na trh, 
o príslušných certifikátoch vydaných 
notifikovanými subjektmi a o príslušných 
hospodárskych subjektoch;

verejnosti prostredníctvom ústredného 
informačného bodu, kde sa pacienti môžu 
pýtať a kde môžu hľadať a nájsť 
informácie o pomôckach uvedených na 
trh, o príslušných certifikátoch vydaných 
notifikovanými subjektmi a o príslušných 
hospodárskych subjektoch; 

Komisia by mala po porade so 
zainteresovanými subjektmi, vrátane 
príslušných orgánov členských štátov, 
výskumnej komunity a organizácií 
pacientov a spotrebiteľov, vypracovať 
usmernenia a vymedziť presný obsah 
a formát informácií, ktoré by sa mali 
zverejňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) umožniť adekvátnu informovanosť 
verejnosti o pomôckach uvedených na trh, 
o príslušných certifikátoch vydaných 
notifikovanými subjektmi a o príslušných 
hospodárskych subjektoch;

(a) umožniť adekvátnu informovanosť 
verejnosti o pomôckach uvedených na trh
aj pomôckach odstránených z trhu, o 
príslušných certifikátoch vydaných 
notifikovanými subjektmi a o príslušných 
hospodárskych subjektoch; 

Or. en

Odôvodnenie

Pre bezpečnosť pacientov a aby sa zabránilo akejkoľvek zbytočnej administratívnej záťaži a 
nákladom, je mimoriadne dôležité sledovať pomôcky odstránené z trhu.

Pozmeňujúci návrh 470
Rebecca Taylor
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Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) umožniť adekvátnu informovanosť 
verejnosti o klinických skúšaniach 
pomôcok a umožniť zadávateľom 
klinických skúšaní pomôcok, ktoré sa majú 
vykonávať vo viac ako jednom členskom 
štáte, aby mohli dodržať informačné 
povinnosti podľa článkov 50 až 60;

(c) umožniť adekvátnu informovanosť 
verejnosti o klinických skúšaniach 
pomôcok, umožniť primeraný prístup 
zdravotníkov k výsledkom klinických 
skúšaní pomôcok a umožniť zadávateľom 
klinických skúšaní pomôcok, ktoré sa majú 
vykonávať vo viac ako jednom členskom 
štáte, aby mohli dodržať informačné 
povinnosti podľa článkov 50 až 60; 

Or. en

Odôvodnenie

Európska databanka poskytuje hlavný portál, cez ktorý možno získať prístup k životne 
dôležitým informáciám súvisiacim s verejným zdravím. Informácie, ktoré sa týkajú klinických 
skúšaní pomôcok, by mali byť prístupne verejností aj zdravotníkom.

Pozmeňujúci návrh 471
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) umožniť verejnosti a zdravotníkom, 
aby mali prehľad o údajoch v oblasti 
vigilancie a činnostiach v oblasti dohľadu 
nad trhom;

Or. en

Odôvodnenie

Európska databanka by mala pravidelne poskytovať prehľad o údajoch v oblasti vigilancie 
a činnostiach v oblasti dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 472
Christel Schaldemose
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Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. elektronický systém registrácie 
dcérskych spoločností a subdodávateľov 
uvedený v článku 29a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) elektronický systém správ 
o bezpečnostných a klinických údajoch 
a súhrnov správ o bezpečnosti 
a klinických údajoch uvedený v článku 
26.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Údaje do Eudamedu vkladajú členské 
štáty, notifikované subjekty, hospodárske 
subjekty a zadávatelia, ako sa vymedzuje v 
ustanoveniach týkajúcich sa elektronických 
systémov uvedených v odseku 2. 

3. Údaje do Eudamedu vkladajú agentúra, 
členské štáty, notifikované subjekty, 
hospodárske subjekty, zadávatelia, 
zdravotníci a pacienti, ako sa vymedzuje v 
ustanoveniach týkajúcich sa elektronických 
systémov uvedených v odseku 2. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 475
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky informácie zhromaždené a 
spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné notifikovaným subjektom, 
hospodárskym subjektom, zadávateľom a 
verejnosti v takom rozsahu, ako sa 
vymedzuje v ustanoveniach uvedených v 
odseku 2. 

4. Všetky informácie zhromaždené a 
spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné notifikovaným subjektom, 
hospodárskym subjektom, zadávateľom, 
zdravotníkom a verejnosti v takom 
rozsahu, ako sa vymedzuje v 
ustanoveniach uvedených v odseku 2. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 476
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky informácie zhromaždené a 
spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné notifikovaným subjektom, 
hospodárskym subjektom, zadávateľom a 
verejnosti v takom rozsahu, ako sa 
vymedzuje v ustanoveniach uvedených v 
odseku 2. 

4. Všetky informácie zhromaždené a 
spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné notifikovaným subjektom, 
hospodárskym subjektom, zadávateľom, 
zdravotníkom a verejnosti v takom 
rozsahu, ako sa vymedzuje v 
ustanoveniach uvedených v odseku 2. 

Or. de

Odôvodnenie

Zdravotníci musia mať prístup ku všetkým údajom o zdravotníckych pomôckach, aby sa mohli 
rozhodnúť, ktoré chcú používať, na základe ich účinnosti a bezpečnosti, a taktiež by mali byť 
informovaní o možných vedľajších účinkoch a zvolávaní výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky informácie zhromaždené a 
spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné notifikovaným subjektom, 
hospodárskym subjektom, zadávateľom a 
verejnosti v takom rozsahu, ako sa 
vymedzuje v ustanoveniach uvedených v 
odseku 2. 

4. Všetky informácie zhromaždené a 
spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné notifikovaným subjektom, 
hospodárskym subjektom, zadávateľom, 
zdravotníkom a verejnosti v takom 
rozsahu, ako sa vymedzuje v 
ustanoveniach uvedených v odseku 2. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky informácie zhromaždené a 
spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné notifikovaným subjektom, 
hospodárskym subjektom, zadávateľom a 
verejnosti v takom rozsahu, ako sa 
vymedzuje v ustanoveniach uvedených v 
odseku 2. 

4. Všetky informácie zhromaždené a 
spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné notifikovaným subjektom, 
hospodárskym subjektom, zadávateľom, 
zdravotníkom a verejnosti v takom 
rozsahu, ako sa vymedzuje v 
ustanoveniach uvedených v odseku 2. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 479
Rebecca Taylor
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Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Informácie, ktoré obsahuje Európska 
databanka, sú robustné, transparentné 
a užívateľsky prívetivé, pričom musia 
verejnosti a zdravotníkom umožniť 
porovnávať informácie o registrovaných 
pomôckach, hospodárskych subjektoch, 
klinickom skúšaní pomôcok, údajoch 
v oblasti vigilancie a činnostiach v oblasti 
dohľadu nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Európska databanka poskytuje hlavný portál, cez ktorý možno získať prístup k životne 
dôležitým informáciám súvisiacim s verejným zdravím. Informácie, ktoré sa týkajú 
registrovaných pomôcok, hospodárskych subjektov, klinických skúšaní pomôcok, údajov 
v oblasti vigilancie a činností v oblasti dohľadu nad trhom by mali byť prístupne verejností aj 
zdravotníkom.

Pozmeňujúci návrh 480
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Pri príprave Európskej databanky 
Komisia uskutočňuje konzultácie so 
skupinami pacientov a zdravotníkmi.

Or. en

Odôvodnenie

Európska databanka poskytuje hlavný portál, cez ktorý možno získať prístup k životne 
dôležitým informáciám súvisiacim s verejným zdravím. Informácie, ktoré sa týkajú 
registrovaných pomôcok, hospodárskych subjektov, klinických skúšaní pomôcok, údajov 
v oblasti vigilancie a činností v oblasti dohľadu nad trhom by mali byť prístupne verejností aj 
zdravotníkom.
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Pozmeňujúci návrh 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že 
posudzovanie a monitorovanie podľa 
odseku 1 vykonáva vnútroštátny 
akreditačný orgán v zmysle nariadenia 
(ES) č. 765/2008 a v súlade s týmto 
nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 482
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty zaručuje dôvernosť
informácií, ktoré sú mu poskytované. S 
ostatnými členskými štátmi a s Komisiou si 
však vymieňa informácie o notifikovanom 
subjekte.

5. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty zaručuje dôverné 
aspekty informácií, ktoré sú mu 
poskytované. S ostatnými členskými štátmi 
a s Komisiou si však vymieňa informácie o 
notifikovanom subjekte.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty informujú Komisiu a 
ostatné členské štáty o svojich postupoch 
posudzovania, určovania a notifikovania 
orgánov posudzovania zhody, o postupoch 
monitorovania notifikovaných subjektov, 
ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa 
týchto informácií.

7. Konečnú zodpovednosť za notifikované 
subjekty a vnútroštátny orgán zodpovedný 
za notifikované subjekty má členský štát, 
v ktorom sa nachádzajú. Členský štát je 
povinný kontrolovať, aby určený 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty vykonával svoju 
činnosť v oblasti posudzovania, určovania 
a notifikovania orgánov na posudzovanie 
zhody a monitorovania notifikovaných 
orgánov riadne, a aby určený 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty pracoval nestranne 
a objektívne. Členské štáty informujú 
Komisiu a ostatné členské štáty o svojich 
postupoch posudzovania, určovania a 
notifikovania orgánov posudzovania 
zhody, o postupoch monitorovania 
notifikovaných subjektov, ako aj o 
všetkých zmenách týkajúcich sa týchto 
informácií.

Or. da

Pozmeňujúci návrh 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty informujú Komisiu a 
ostatné členské štáty o svojich postupoch 

7. Členské štáty informujú Komisiu a 
ostatné členské štáty o svojich postupoch 
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posudzovania, určovania a notifikovania 
orgánov posudzovania zhody, o postupoch 
monitorovania notifikovaných subjektov, 
ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa 
týchto informácií.

posudzovania, určovania a notifikovania 
orgánov posudzovania zhody, o postupoch 
monitorovania notifikovaných subjektov, 
ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa 
týchto informácií.

Tieto informácie sa sprístupňujú 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 29a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a
Notifikovaný subjekt zverejňuje zoznam 
svojich pracovníkov zodpovedných za 
posudzovanie zhody a certifikáciu 
zdravotníckych pomôcok. Zoznam 
obsahuje prinajmenšom kvalifikáciu, 
životopis a vyhlásenie o konflikte záujmov 
každého pracovníka. Zoznam sa zasiela 
vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za 
notifikované subjekty, ktorý overí, či 
pracovníci spĺňajú pravidlá tohto 
nariadenia. Zoznam sa zasiela aj Komisii.

Or. da

Pozmeňujúci návrh 486
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 29a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a
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Elektronický systém registrácie dcérskych 
spoločností a subdodávateľov
1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
vytvorí a spravuje elektronický systém na 
zber a spracovanie informácií 
o subdodávateľoch a dcérskych 
spoločnostiach, ako aj o konkrétnych 
úlohách, za ktoré zodpovedajú.
2. Skôr, než sa môže uskutočniť 
subdodávateľské postúpenie činnosti na 
verejné subjekty alebo externých 
odborníkov, notifikovaný subjekt, ktorý 
zamýšľa zadať konkrétne úlohy spojené 
s posudzovaním zhody subdodávateľom 
alebo využíva na konkrétne úlohy spojené 
s posudzovaním zhody dcérsku 
spoločnosť, zaregistruje ich mená či 
názvy spolu s ich konkrétnymi úlohami.
3. Do jedného týždňa od akejkoľvek 
zmeny vo vzťahu k informáciám 
uvedeným v odseku 1 príslušný 
hospodársky subjekt údaje 
v elektronickom systéme aktualizuje.
4. Údaje, ktoré elektronický systém 
obsahuje, sú verejne prístupné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Notifikované subjekty musia spĺňať 
organizačné a všeobecné požiadavky, ako 
aj požiadavky týkajúce sa riadenia kvality, 
zdrojov a postupov potrebné na splnenie 
úloh, na vykonávanie ktorých boli určené v 
súlade s týmto nariadením. Minimálne 
požiadavky, ktoré notifikované subjekty 
musia spĺňať, sú stanovené v prílohe VI.

1. Notifikované subjekty musia spĺňať 
organizačné a všeobecné požiadavky, ako 
aj požiadavky týkajúce sa riadenia kvality, 
zdrojov a postupov potrebné na splnenie 
úloh, na vykonávanie ktorých boli určené v 
súlade s týmto nariadením. Požiadavky, 
ktoré notifikované subjekty musia spĺňať, 
sú stanovené v prílohe VI.
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Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú vypracovať jednotné požiadavky na notifikované subjekty vo všetkých členských 
štátoch a zaručiť spravodlivé podmienky, malo by sa hovoriť o „požiadavkách“, nie 
„minimálnych požiadavkách“, ktoré notifikované subjekty musia spĺňať. Navyše práve tento 
pojem používa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o notifikovaných 
subjektoch.

Pozmeňujúci návrh 488
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Notifikované subjekty musia spĺňať 
organizačné a všeobecné požiadavky, ako 
aj požiadavky týkajúce sa riadenia kvality, 
zdrojov a postupov potrebné na splnenie 
úloh, na vykonávanie ktorých boli určené v 
súlade s týmto nariadením. Minimálne 
požiadavky, ktoré notifikované subjekty 
musia spĺňať, sú stanovené v prílohe VI.

1. Notifikované subjekty musia spĺňať 
organizačné a všeobecné požiadavky, ako 
aj požiadavky týkajúce sa riadenia kvality, 
zdrojov a postupov potrebné na splnenie 
úloh, na vykonávanie ktorých boli určené v 
súlade s týmto nariadením. V tomto smere 
sú kľúčoví stáli interní administratívni, 
technickí a vedeckí pracovníci so 
zdravotníckymi, technickými a podľa 
možností lekárenskými znalosťami. 
Používajú sa stáli interní pracovníci, 
notifikované subjekty však musia mať 
možnosť najať si ad hoc a dočasne 
externých odborníkov, ak je to potrebné. 
Minimálne požiadavky, ktoré notifikované 
subjekty musia spĺňať, sú stanovené v 
prílohe VI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa menia a/alebo dopĺňajú 
minimálne požiadavky stanovené v 
prílohe VI vzhľadom na technický pokrok 
a na minimálne požiadavky potrebné na 
posudzovanie špecifických pomôcok alebo 
kategórií či skupín pomôcok.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 490
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa menia a/alebo dopĺňajú 
minimálne požiadavky stanovené v prílohe 
VI vzhľadom na technický pokrok a na 
minimálne požiadavky potrebné na 
posudzovanie špecifických pomôcok alebo 
kategórií či skupín pomôcok.

2. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa dopĺňajú požiadavky stanovené 
v prílohe VI vzhľadom na technický 
pokrok a na požiadavky potrebné na 
posudzovanie špecifických pomôcok alebo 
kategórií či skupín pomôcok.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú vypracovať jednotné požiadavky na notifikované subjekty vo všetkých členských 
štátoch a zaručiť spravodlivé podmienky, malo by sa hovoriť o „požiadavkách“, nie 
„minimálnych požiadavkách“, ktoré notifikované subjekty musia spĺňať. Len dvaja 
spoluzákonodarcovia, a nie Komisia, majú právomoc meniť minimálne požiadavky uvedené 
v prílohe VI. Komisia môže tieto požiadavky dopĺňať.

Pozmeňujúci návrh 491
Alda Sousa
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Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Každoročné posudzovanie 
notifikovaných subjektov podľa článku 35 
ods. 3 zahŕňa overenie toho, či 
subdodávatelia alebo dcérske spoločnosti
notifikovaných subjektov plnia požiadavky 
uvedené v prílohe VI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V uvedenej žiadosti sú špecifikované 
činnosti posudzovania zhody, postupy
posudzovania zhody a pomôcky, na ktoré 
je orgán posudzovania zhody podľa svojho 
tvrdenia kompetentný, a je podložená 
dokumentáciou, ktorá preukazuje splnenie 
všetkých požiadaviek stanovených v 
prílohe VI.

K uvedenej žiadosti sa prikladá popis 
činností posudzovania zhody, postupov
posudzovania zhody a pomôcok, na ktoré 
je orgán posudzovania zhody podľa svojho 
tvrdenia kompetentný, ako aj prípadný 
akreditačný certifikát vydaný 
vnútroštátnym certifikačným orgánom, 
ktorý osvedčuje, že orgán na 
posudzovanie zhody spĺňa požiadavky 
uvedené v prílohe VI, alebo je podložená 
dokumentáciou, ktorá preukazuje splnenie 
všetkých požiadaviek stanovených v 
prílohe VI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o organizačné a všeobecné 
požiadavky a požiadavky týkajúce sa 
riadenia kvality stanovené v oddieloch 1 a 
2 prílohy VI, môže byť príslušná 
dokumentácia predložená vo forme 
platného certifikátu a zodpovedajúcej 
hodnotiacej správy vydanej vnútroštátnym 
akreditačným orgánom v súlade s 
nariadením (ES) č. 765/2008. 
Predpokladá sa, že orgán posudzovania 
zhody spĺňa požiadavky zahrnuté v 
certifikáte vydanom takýmto 
akreditačným orgánom.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do 14 dní od predloženia uvedeného v 
odseku 2 Komisia určí spoločnú skupinu 
pre posudzovanie, ktorá pozostáva aspoň z 
dvoch expertov vybratých zo zoznamu 
expertov kvalifikovaných v oblasti 
posudzovania orgánov posudzovania 
zhody. Zoznam vypracúva Komisia v 
spolupráci s Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky. Aspoň jeden z 
uvedených expertov je zástupca Komisie, 
ktorý stojí na čele spoločnej skupiny pre 
posudzovanie.

3. Do 14 dní od predloženia uvedeného v 
odseku 2 Komisia určí spoločnú skupinu 
pre posudzovanie, ktorá pozostáva aspoň z 
dvoch expertov vybratých zo zoznamu 
expertov kvalifikovaných v oblasti 
posudzovania orgánov posudzovania zhody 
a nemajú konflikt záujmov so žiadajúcim 
orgánom posudzovania zhody. Zoznam 
vypracúva Komisia v spolupráci s 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky. Aspoň jeden z uvedených 
expertov je zástupca Komisie, ktorý stojí 
na čele spoločnej skupiny pre 
posudzovanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 495
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do 14 dní od predloženia uvedeného v 
odseku 2 Komisia určí spoločnú skupinu 
pre posudzovanie, ktorá pozostáva aspoň z 
dvoch expertov vybratých zo zoznamu 
expertov kvalifikovaných v oblasti 
posudzovania orgánov posudzovania 
zhody. Zoznam vypracúva Komisia v 
spolupráci s Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky. Aspoň jeden z 
uvedených expertov je zástupca Komisie, 
ktorý stojí na čele spoločnej skupiny pre 
posudzovanie.

3. Do 14 dní od predloženia uvedeného v 
odseku 2 Komisia určí spoločnú skupinu 
pre posudzovanie, ktorá pozostáva aspoň z 
troch expertov vybratých zo zoznamu 
expertov kvalifikovaných v oblasti 
posudzovania orgánov posudzovania 
zhody. Zoznam vypracúva Komisia v 
spolupráci s Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky. Aspoň jeden z 
uvedených expertov je zástupca Komisie 
a aspoň jeden ďalší je z iného členského 
štátu, než v ktorom je usadený žiadajúci 
orgán posudzovania zhody. Zástupca 
Komisie stojí na čele spoločnej skupiny pre 
posudzovanie.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme objektívnejšieho rozhodovania by sa do posudzovania mal okrem zástupcu Komisie 
zapojiť odborník z iného členského štátu. Skupinu by vždy mal tvoriť jej vedúci predstaviteľ 
a aspoň dvaja odborníci.

Pozmeňujúci návrh 496
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zistenia týkajúce sa nesplnenia 
požiadaviek stanovených v prílohe VI 
orgánom sa predložia počas procesu 
posudzovania a vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty ich 
prediskutuje so spoločnou skupinou pre 

Zistenia týkajúce sa nesplnenia 
požiadaviek stanovených v prílohe VI 
orgánom sa predložia počas procesu 
posudzovania a vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty ich 
prediskutuje so spoločnou skupinou pre 
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posudzovanie v záujme dosiahnutia 
dohody vo veci posúdenia žiadosti. 
Odlišné názory sa uvedú v hodnotiacej 
správe zodpovedného vnútroštátneho 
orgánu.

posudzovanie v záujme dosiahnutia 
dohody vo veci posúdenia žiadosti. 
V prípade nedosiahnutia dohody sa k 
hodnotiacej správe zodpovedného 
vnútroštátneho orgánu pripojí samostatné 
stanovisko skupiny pre posudzovanie, 
v ktorom vyjadrí svoje výhrady 
k notifikácii.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa skupina pre posudzovanie a príslušný vnútroštátny orgán nedokážu dohodnúť na
posúdení žiadosti, mala by skupina pre posudzovanie svoje dôvody uviesť v samostatnom 
stanovisku predloženom Komisii a Koordinačnej skupine pre zdravotnícke pomôcky. 

Pozmeňujúci návrh 497
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty predloží svoju 
hodnotiacu správu a návrh notifikácie 
Komisii, ktorá uvedené dokumenty zasiela 
priamo Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky a členom spoločnej 
skupiny pre posudzovanie. Na žiadosť 
Komisie predkladá orgán uvedené 
dokumenty v maximálne troch úradných 
jazykoch EÚ.

5. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty predloží svoju 
hodnotiacu správu a návrh notifikácie 
Komisii, ktorá uvedené dokumenty zasiela 
priamo Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky a členom spoločnej 
skupiny pre posudzovanie. Ak skupina pre
posudzovanie vypracuje samostatné 
stanovisko, aj to sa predkladá Komisii, 
aby ho postúpila Koordinačnej skupine 
pre zdravotnícke pomôcky. Na žiadosť 
Komisie predkladá orgán uvedené 
dokumenty v maximálne troch úradných 
jazykoch EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa skupina pre posudzovanie a príslušný vnútroštátny orgán nedokážu dohodnúť na 
posúdení žiadosti, mala by skupina pre posudzovanie svoje dôvody uviesť v samostatnom 
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stanovisku predloženom Komisii a Koordinačnej skupine pre zdravotnícke pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 498
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Spoločná skupina pre posudzovanie 
poskytne svoje stanovisko k hodnotiacej 
správe a k návrhu notifikácie do 21 dní od 
prijatia uvedených dokumentov a Komisia 
bezodkladne predloží svoje stanovisko 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky. Do 21 dní po prijatí stanoviska 
spoločnej skupiny pre posudzovanie 
vypracuje Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky odporúčanie 
týkajúce sa návrhu notifikácie, ktoré 
príslušný vnútroštátny orgán náležite 
zohľadní pri svojom rozhodovaní o určení 
notifikovaného subjektu.

6. Spoločná skupina pre posudzovanie 
poskytne svoje konečné stanovisko k 
hodnotiacej správe, k návrhu notifikácie 
a prípadne k samostatnému stanovisku 
vypracovanému skupinou pre 
posudzovanie do 21 dní od prijatia 
uvedených dokumentov a Komisia 
bezodkladne predloží svoje stanovisko 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky. Do 21 dní po prijatí stanoviska 
spoločnej skupiny pre posudzovanie 
vypracuje Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky odporúčanie 
týkajúce sa návrhu notifikácie, ktoré 
príslušný vnútroštátny orgán náležite 
zohľadní pri svojom rozhodovaní o určení 
notifikovaného subjektu. Ak príslušný 
vnútroštátny orgán prijme rozhodnutie 
v rozpore s odporúčaniami Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky, musí 
Komisii písomne oznámiť dôvody pre 
tento postup.

Or. de

Odôvodnenie

Rozhodnutie o notifikácii, ktoré je v rozpore s odporúčaniami Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky, by malo byť prípustné len z jasných objektívnych dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 499
Christel Schaldemose
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Návrh nariadenia
Článok 33a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33a
Komisia prijme usmernenia v oblasti 
minimálneho času trvania procesu 
posudzovania zhody a uvedie priemerné 
trvanie procesu posudzovania zhody pre 
každý typ zdravotníckej pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu úradne oznamovať
len tie orgány posudzovania zhody, ktoré 
spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe VI.

2. Členské štáty môžu notifikovať len tie 
orgány posudzovania zhody, ktoré spĺňajú 
požiadavky stanovené v prílohe VI 
a požiadavky stanovené spoločnou 
skupinou pre posudzovanie podľa článku 
32 ods. 3, a ktoré získali od Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky kladné 
posúdenie (článok 44a).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 501
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu úradne oznamovať 
len tie orgány posudzovania zhody, ktoré 

2. Členské štáty notifikujú len tie orgány 
posudzovania zhody, ktoré spĺňajú 
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spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe VI. požiadavky stanovené v prílohe VI.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zaistilo jednotné uplatňovanie notifikačného postupu pre notifikované subjekty v celej 
Európe, malo by byť plnenie požiadaviek uvedených v prílohe VI, pokiaľ ide o notifikáciu 
orgánov posudzovania zhody, povinné.

Pozmeňujúci návrh 502
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo všetkých prípadoch, keď žiadateľ 
tvrdí, že je kompetentný v oblasti pomôcok 
zaradených do triedy III, pomôcok 
implantovaných do tela, obsahujúcich 
látku považovanú za liek alebo 
používajúcich neživé tkanivá alebo bunky 
ľudského či zvieracieho pôvodu alebo ich 
deriváty, môžu členské štáty notifikovať 
len orgány posudzovania zhody, ktoré boli 
posudzované spolu s Komisiou, 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky a vnútroštátnym orgánom 
členského štátu, v ktorom je žiadateľ 
usadený, zodpovedným za notifikované 
subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 4 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V notifikácii sa jasne špecifikuje rozsah 
určenia uvedením činností posudzovania 
zhody, postupov posudzovania zhody a 
typu pomôcok, ktorý je notifikovaný 
subjekt oprávnený posudzovať.

V notifikácii sa jasne špecifikuje rozsah 
určenia uvedením činností posudzovania
zhody, postupov posudzovania zhody, 
triedy rizika a typu pomôcok, ktorý je 
notifikovaný subjekt oprávnený 
posudzovať.

Or. de

Odôvodnenie

Uvedenie triedy rizika je zásadne dôležité, ak majú notifikované subjekty a ich oblasti 
špecializácie podliehať komplexnej a prísnej notifikácii, dohľadu a monitorovaniu.

Pozmeňujúci návrh 504
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka, alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky alebo Komisia, 
s ktorými v súlade s odsekom 8 prebehli 
konzultácie, vyjadria stanovisko, že 
oznámenie sa môže úplne alebo čiastočne
prijať, Komisia notifikáciu náležitým 
spôsobom uverejňuje.

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka, alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky alebo Komisia, 
s ktorými v súlade s odsekom 8 prebehli 
konzultácie, vyjadria stanovisko, že 
oznámenie sa môže úplne prijať, Komisia 
notifikáciu náležitým spôsobom 
uverejňuje, a pridá k tomu aj informácie 
o notifikácii notifikovaného subjektu do 
elektronického systému uvedeného 
v článku 27 ods. 2..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka, alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky alebo Komisia, 
s ktorými v súlade s odsekom 8 prebehli 
konzultácie, vyjadria stanovisko, že 
oznámenie sa môže úplne alebo čiastočne 
prijať, Komisia notifikáciu náležitým 
spôsobom uverejňuje.

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka, alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky alebo Komisia, 
s ktorými v súlade s odsekom 8 prebehli 
konzultácie, vyjadria stanovisko, že 
oznámenie sa môže úplne alebo čiastočne 
prijať, Komisia notifikáciu náležitým 
spôsobom uverejňuje.

Súbežné s tým Komisia taktiež zadá 
informácie o notifikácii notifikovaného 
subjektu do elektronického systému podľa 
článku 27 ods. 2 písm. e). K tomuto 
zverejneniu sa pripojí záverečná 
hodnotiaca správa vnútroštátneho orgánu 
zodpovedného za notifikované subjekty, 
stanovisko spoločnej skupiny pre 
posudzovanie a odporúčanie 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky uvedené v tomto článku.
K údajom, ktoré elektronický systém 
obsahuje, majú prístup členské štáty a 
Komisia.

Or. fr

Odôvodnenie

Proces zverejňovania notifikácie Európskou komisiou je nutné spresniť. Zverejnené 
informácie sa musia opierať o správy a stanoviska vydané k tejto notifikácii.

Pozmeňujúci návrh 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka, alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky alebo Komisia, 
s ktorými v súlade s odsekom 8 prebehli 

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka, alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky alebo Komisia, 
s ktorými v súlade s odsekom 8 prebehli 
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konzultácie, vyjadria stanovisko, že 
oznámenie sa môže úplne alebo čiastočne 
prijať, Komisia notifikáciu náležitým 
spôsobom uverejňuje.

konzultácie, vyjadria stanovisko, že 
oznámenie sa môže úplne alebo čiastočne 
prijať, Komisia notifikáciu náležitým 
spôsobom uverejňuje.

Podrobnosti o notifikácii, napríklad trieda 
a typológia pomôcok, sa sprístupňujú 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka, alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky alebo Komisia, 
s ktorými v súlade s odsekom 8 prebehli 
konzultácie, vyjadria stanovisko, že 
oznámenie sa môže úplne alebo čiastočne 
prijať, Komisia notifikáciu náležitým 
spôsobom uverejňuje.

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka, alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky alebo Komisia, 
s ktorými v súlade s odsekom 8 prebehli
konzultácie, vyjadria stanovisko, že 
oznámenie sa môže úplne alebo čiastočne 
prijať, Komisia notifikáciu náležitým 
spôsobom uverejňuje.

Všetky podrobnosti notifikácie vrátane 
príloh sa sprístupňujú verejnosti. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia pridelí identifikačné číslo 
každému notifikovanému subjektu, v 
prípade ktorého bola prijatá notifikácia v 
súlade s článkom 33. Pridelí mu jediné 

1. Komisia pridelí identifikačné číslo 
každému notifikovanému subjektu, v 
prípade ktorého bola prijatá notifikácia v 
súlade s článkom 33. Pridelí mu jediné 
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identifikačné číslo, aj keď je orgán 
notifikovaný podľa niekoľkých aktov Únie.

identifikačné číslo, aj keď je orgán 
notifikovaný podľa niekoľkých aktov Únie. 
Ak sa ich notifikácia úspešne obnoví, 
subjektom notifikovaným podľa smerníc 
90/385/EHS a 93/42/EHS zostáva 
identifikačné číslo, ktoré im bolo 
pridelené. 

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa ich notifikácia úspešne obnoví, mali by existujúcim notifikovaným subjektom zostať 
identifikačné čísla, ktoré im boli pridelené. Tým by sme sa vyhli zbytočným administratívnym 
formalitám, ako je zadávanie nových identifikačných čísel do rôznych európskych databáz 
a nákladný proces zmeny označení výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 509
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 35a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 35a
Členské štáty zabezpečujú, aby mali 
zavedený systém sankcií pre prípad, ak by 
notifikované subjekty neplnili minimálne 
požiadavky. Tento systém by mal byť 
transparentný a primeraný povahe 
a úrovni neplnenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 3. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
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notifikované subjekty posudzuje 
minimálne jeden raz za rok, či každý 
notifikovaný subjekt, ktorý spadá do jeho 
zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky 
stanovené v prílohe VI. Toto posúdenie 
zahŕňa návštevu notifikovaného subjektu 
na mieste.

notifikované subjekty posudzuje 
minimálne jeden raz za rok, či každý 
notifikovaný subjekt, ktorý spadá do jeho 
zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky 
stanovené v prílohe VI, vrátane posúdenia 
toho, či tieto požiadavky plnia jeho 
subdodávatelia a dcérske spoločnosti. 
Toto posúdenie zahŕňa návštevu 
notifikovaného subjektu na mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje 
minimálne jeden raz za rok, či každý 
notifikovaný subjekt, ktorý spadá do jeho 
zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky 
stanovené v prílohe VI. Toto posúdenie 
zahŕňa návštevu notifikovaného subjektu 
na mieste.

3. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje 
minimálne jeden raz za rok, či každý 
notifikovaný subjekt, ktorý spadá do jeho 
zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky 
stanovené v prílohe VI. Toto posúdenie 
zahŕňa návštevu notifikovaného subjektu 
na mieste. Posúdenie taktiež zahŕňa 
revíziu vzoriek posúdení spisu 
konštrukčného návrhu uskutočnených
notifikovaným subjektom s cieľom určiť, 
či je notifikovaný subjekt naďalej 
kompetentný a ako kvalitné sú jeho 
posúdenia, predovšetkým z hľadiska 
schopnosti notifikovaného subjektu 
hodnotiť a posudzovať klinické dôkazy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje 
minimálne jeden raz za rok, či každý 
notifikovaný subjekt, ktorý spadá do jeho 
zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky 
stanovené v prílohe VI. Toto posúdenie 
zahŕňa návštevu notifikovaného subjektu 
na mieste.

3. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje 
minimálne jeden raz za rok, či každý 
notifikovaný subjekt, ktorý spadá do jeho 
zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky 
stanovené v prílohe VI, vrátane posúdenia 
toho, či tieto požiadavky plnia jeho 
dcérske spoločnosti a subdodávatelia. 
Toto posúdenie zahŕňa návštevu 
notifikovaného subjektu na mieste, 
a prípadne aj jeho dcérskych spoločností 
a subdodávateľov za hranicami Únie. 

Or. fr

Odôvodnenie

V rámci kontrolu notifikovaných subjektov je nutné zohľadňovať aj dcérske spoločnosti 
a subdodávateľov.

Pozmeňujúci návrh 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje 
minimálne jeden raz za rok, či každý 
notifikovaný subjekt, ktorý spadá do jeho 
zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky 
stanovené v prílohe VI. Toto posúdenie 
zahŕňa návštevu notifikovaného subjektu 
na mieste.

3. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje 
minimálne jeden raz za rok, či každý 
notifikovaný subjekt, ktorý spadá do jeho 
zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky 
stanovené v prílohe VI. Toto posúdenie 
zahŕňa neohlásenú návštevu 
notifikovaného subjektu na mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Alda Sousa
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Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Tri roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé tri roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, v 
ktorom je subjekt usadený, a spoločná 
skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt naďalej 
spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI. 
Na žiadosť Komisie alebo členského štátu 
môže Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu.

4. Tri roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé tri roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, v 
ktorom je subjekt usadený, a spoločná 
skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt naďalej 
spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI. 
Na žiadosť Komisie alebo členského štátu 
môže Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu, alebo 
dcérskej spoločnosti či subdodávateľa 
notifikovaného subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Tri roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé tri roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, v 
ktorom je subjekt usadený, a spoločná 
skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt naďalej 

4. Tri roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé tri roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, v 
ktorom je subjekt usadený, a spoločná 
skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt naďalej 
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spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI. 
Na žiadosť Komisie alebo členského štátu 
môže Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu.

spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI. 
Na žiadosť Komisie alebo členského štátu 
môže Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu, alebo 
dcérskej spoločnosti či subdodávateľa 
notifikovaného subjektu.

Or. fr

Odôvodnenie

V rámci kontrolu notifikovaných subjektov je nutné zohľadňovať aj dcérske spoločnosti 
a subdodávateľov.

Pozmeňujúci návrh 516
Richard Seeber

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Tri roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé tri roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, v 
ktorom je subjekt usadený, a spoločná 
skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt naďalej 
spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI. 
Na žiadosť Komisie alebo členského štátu 
môže Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu.

4. Dva roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé dva roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, v 
ktorom je subjekt usadený, a spoločná 
skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt naďalej 
spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI. 
Na žiadosť Komisie alebo členského štátu 
môže Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Tri roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé tri roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, v 
ktorom je subjekt usadený, a spoločná 
skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt naďalej 
spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI. 
Na žiadosť Komisie alebo členského štátu 
môže Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu.

4. Tri roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé tri roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, v 
ktorom je subjekt usadený, a spoločná 
skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt a jeho 
dcérske spoločnosti a subdodávatelia
naďalej spĺňajú požiadavky stanovené v 
prílohe VI. Na žiadosť Komisie alebo 
členského štátu môže Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu.

Úplné výsledky posúdenia sa zverejnia.

Or. en

Odôvodnenie

Dcérske spoločnosti a subdodávatelia notifikovaného orgánu by mali byť súčasťou 
trojročného posudzovania, aby sa zaistilo, že príslušné orgány uskutočnia úplné posúdenie 
notifikovaného subjektu a jeho činností. Okrem toho je pre dôveru všetkých zainteresovaných 
subjektov a transparentnosť voči nim dôležité, aby sa výsledky všetkých posúdení 
zverejňovali.

Pozmeňujúci návrh 518
Mairead McGuinness
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Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V prípade orgánov posudzovania 
zhody, ktoré sú notifikované vo vzťahu 
k pomôckam triedy III, sa posúdenie 
uvedené v odseku 4 uskutočňuje každý 
rok. Posúdenie zahŕňa revíziu vzoriek 
posúdení spisu konštrukčného návrhu 
uskutočnených notifikovaným subjektom 
s cieľom určiť, či je notifikovaný subjekt 
naďalej kompetentný a ako kvalitné sú 
jeho posúdenia, predovšetkým z hľadiska 
schopnosti notifikovaného subjektu 
hodnotiť a posudzovať klinické dôkazy.

Or. en

Odôvodnenie

Schvaľovacie posúdenia pred uvedením na trh, ktoré notifikované subjekty uskutočňujú vo 
vzťahu k zdravotníckym pomôckam najrizikovejšej triedy III, by mali mať najvyššiu možnú 
úroveň. Aby sa zaistila prísna kontrola zo strany členských štátov a Komisie, je nutné 
vykonávať monitorovanie notifikovaných subjektov schválených na posudzovanie pomôcok 
triedy III častejšie – raz za rok a nie raz za tri roky – a je nutné, aby osobitne zahŕňalo revíziu 
príkladov zdravotníckych pomôcok, ktoré schválili.

Pozmeňujúci návrh 519
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Každý rok odovzdávajú notifikované 
subjekty výročnú správu o činnosti 
obsahujúcu informácie uvedené v bode 5 
prílohy VI svojmu príslušnému orgánu 
a Komisii, ktorá ju postupuje 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky.

Or. fr
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Odôvodnenie

Notifikované subjekty by mali byť povinné pripravovať výročnú správu o činnosti určenú 
príslušnému orgánu a Európskej komisii.

Pozmeňujúci návrh 520
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty zistí, že notifikovaný 
subjekt už nespĺňa požiadavky stanovené v 
prílohe VI alebo neplní svoje povinnosti, 
notifikujúci orgán pozastaví, obmedzí, 
alebo úplne či čiastočne stiahne 
notifikáciu, podľa toho, do akej miery bolo 
neplnenie uvedených požiadaviek alebo 
povinností závažné. Pozastavenie nesmie 
prekročiť obdobie jedného roka a je 
možné ho raz predĺžiť na rovnaké 
obdobie. Ak notifikovaný subjekt ukončil 
svoju činnosť, vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty 
stiahne notifikáciu.

Ak vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty zistí, že notifikovaný 
subjekt už nespĺňa požiadavky stanovené v 
prílohe VI alebo neplní svoje povinnosti, 
notifikujúci orgán pozastaví, obmedzí, 
alebo úplne či čiastočne stiahne 
notifikáciu, podľa toho, do akej miery bolo 
neplnenie uvedených požiadaviek alebo 
povinností závažné. Pozastavenie platí len 
do dosiahnutia rozhodnutia o anulovaní 
pozastavenia Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky, ktorá postupuje 
podľa posúdenia spoločnej skupiny pre 
posudzovanie určenej v súlade s postupom 
popísaným v článku 30 ods. 3 a 4. Ak 
notifikovaný subjekt ukončil svoju činnosť, 
vnútroštátny orgán zodpovedný za
notifikované subjekty stiahne notifikáciu.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločná skupina pre posudzovanie a Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by 
mali účinne monitorovať prácu notifikovaných subjektov. Ak dostane Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky právomoc anulovať pozastavenie notifikovaného subjektu, zlepší to 
jej dohľad.

Pozmeňujúci návrh 521
Gilles Pargneaux



PE510.766v01-00 42/93 AM\936127SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty bezodkladne 
informuje Komisiu a ostatné členské štáty 
o každom pozastavení, obmedzení či 
stiahnutí notifikácie.

Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty bezodkladne 
informuje Komisiu, ostatné členské štáty, 
výrobcov a dotknutých zdravotníkov o 
každom pozastavení, obmedzení či 
stiahnutí notifikácie.

Or. fr

Odôvodnenie

Aj výrobcovia a dotknutí zdravotníci musia byť informovaní v prípade pozastavenia, 
obmedzenia či stiahnutia notifikácie.

Pozmeňujúci návrh 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade obmedzenia, pozastavenia 
alebo stiahnutia notifikácie členský štát 
prijme vhodné opatrenia, ktorými 
zabezpečí, aby dokumentáciu príslušného 
notifikovaného subjektu spracoval iný 
notifikovaný subjekt, alebo aby bola na 
požiadanie k dispozícii vnútroštátnym 
orgánom zodpovedným za notifikované 
subjekty a za dohľad nad trhom.

3. V prípade obmedzenia, pozastavenia 
alebo stiahnutia notifikácie členský štát 
ihneď informuje Komisiu, ktorá prijme 
vhodné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby 
dokumentáciu príslušného notifikovaného 
subjektu spracoval iný notifikovaný 
subjekt, alebo aby bola na požiadanie k 
dispozícii vnútroštátnym orgánom 
zodpovedným za notifikované subjekty a 
za dohľad nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo stiahnutia notifikácie by mala zodpovednosť niesť 
Komisia, nie členské štáty.
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Pozmeňujúci návrh 523
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje, či 
dôvody, ktoré viedli k zmene v notifikácii, 
majú vplyv na certifikáty vydané 
notifikovaným subjektom, a do troch 
mesiacov po úradnom oznámení zmien v 
notifikácii predloží Komisii a ostatným 
členským štátom správu o svojich 
zisteniach. V prípade, že je potrebné zaistiť 
bezpečnosť pomôcok na trhu, daný orgán 
dá notifikovanému subjektu pokyn, aby v 
primeranej lehote, ktorú orgán stanoví, 
pozastavil platnosť všetkých certifikátov, 
ktoré boli vydané bez riadneho splnenia 
podmienok ich vydania, alebo aby takéto 
certifikáty stiahol. Ak notifikovaný subjekt 
nesplní tento pokyn v stanovenej lehote 
alebo ak ukončí svoju činnosť, samotný 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty pozastaví platnosť 
certifikátov, ktoré boli vydané bez 
riadneho splnenia podmienok ich vydania, 
alebo takéto certifikáty stiahne.

4. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje, či 
dôvody, ktoré viedli k pozastaveniu, 
obmedzeniu či stiahnutiu notifikácie, 
majú vplyv na certifikáty vydané 
notifikovaným subjektom, a do troch 
mesiacov po úradnom oznámení zmien v 
notifikácii predloží Komisii a ostatným 
členským štátom správu o svojich 
zisteniach. V prípade, že je potrebné zaistiť 
bezpečnosť pomôcok na trhu, daný orgán 
dá notifikovanému subjektu pokyn, aby v 
primeranej lehote, ktorú orgán stanoví, 
pozastavil platnosť všetkých certifikátov, 
ktoré boli vydané bez riadneho splnenia 
podmienok ich vydania, alebo aby takéto 
certifikáty stiahol. Ak notifikovaný subjekt 
nesplní tento pokyn v stanovenej lehote 
alebo ak ukončí svoju činnosť, samotný 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty pozastaví platnosť 
certifikátov, ktoré boli vydané bez 
riadneho splnenia podmienok ich vydania, 
alebo takéto certifikáty stiahne.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť rôzne stupne „zmeny“ notifikácie uvedením jednotlivých možností 
(pozastavenie, obmedzenie alebo stiahnutie).

Pozmeňujúci návrh 524
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje, či 
dôvody, ktoré viedli k zmene v notifikácii, 
majú vplyv na certifikáty vydané 
notifikovaným subjektom, a do troch 
mesiacov po úradnom oznámení zmien v 
notifikácii predloží Komisii a ostatným 
členským štátom správu o svojich 
zisteniach. V prípade, že je potrebné zaistiť 
bezpečnosť pomôcok na trhu, daný orgán 
dá notifikovanému subjektu pokyn, aby v 
primeranej lehote, ktorú orgán stanoví, 
pozastavil platnosť všetkých certifikátov,
ktoré boli vydané bez riadneho splnenia 
podmienok ich vydania, alebo aby takéto 
certifikáty stiahol. Ak notifikovaný subjekt 
nesplní tento pokyn v stanovenej lehote 
alebo ak ukončí svoju činnosť, samotný 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty pozastaví platnosť 
certifikátov, ktoré boli vydané bez 
riadneho splnenia podmienok ich vydania, 
alebo takéto certifikáty stiahne.

4. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje, či 
dôvody, ktoré viedli k zmene v notifikácii, 
majú vplyv na certifikáty vydané 
notifikovaným subjektom, a do troch 
mesiacov po úradnom oznámení zmien v 
notifikácii predloží Komisii a ostatným 
členským štátom správu o svojich 
zisteniach. V prípade, že je potrebné zaistiť 
bezpečnosť pomôcok na trhu, daný orgán 
dá notifikovanému subjektu pokyn, aby v 
primeranej lehote, ktorú orgán stanoví, 
pozastavil platnosť všetkých certifikátov, 
ktoré boli vydané bez riadneho splnenia 
podmienok ich vydania, alebo aby takéto 
certifikáty stiahol. Ak notifikovaný subjekt 
nesplní tento pokyn v stanovenej lehote 
alebo ak ukončí svoju činnosť, samotný 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty pozastaví platnosť 
certifikátov, ktoré boli vydané bez 
riadneho splnenia podmienok ich vydania, 
alebo takéto certifikáty stiahne.

V záujme zistenia toho, či dôvody 
pozastavenia, obmedzenia alebo 
stiahnutia notifikácie majú vplyv na 
vydané certifikáty, požiada príslušný 
vnútroštátny orgán príslušných výrobcov, 
aby dodali dôkazy o zhode pri notifikácii, 
a výrobcovia majú 30 dní na odpoveď na 
túto žiadosť.

Or. fr

Odôvodnenie

Malé a veľmi malé podniky v tomto odvetví najčastejšie uvádzajú na trh len jediný výrobok. 
Pozastavenie ich certifikátu, a to aj dočasné, by znamenalo zastavenie predaja a teda koniec 
podnikov. Je potrebné nájsť kompromis medzi pokračovaním fungovania týchto podnikov 
a bezpečnosťou pacientov. Mohla by sa zaviesť krátka lehota na odôvodnenie zhody pred 
pozastavením alebo definitívnym stiahnutím nesprávne udeleného certifikátu.
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Pozmeňujúci návrh 525
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v prípade pozastavenia notifikácie: pod 
podmienkou, že príslušný orgán pre 
zdravotnícke pomôcky v členskom štáte, v 
ktorom je výrobca pomôcky, na ktorú sa 
certifikát vzťahuje, usadený, alebo iný 
notifikovaný subjekt do troch mesiacov od 
pozastavenia písomne potvrdí, že počas 
príslušného obdobia pozastavenia 
prevezme úlohy notifikovaného subjektu;

(a) v prípade pozastavenia notifikácie: pod 
podmienkou, že iný notifikovaný subjekt 
do troch mesiacov od pozastavenia 
písomne potvrdí, že počas príslušného 
obdobia pozastavenia prevezme úlohy 
notifikovaného subjektu;

Or. de

Odôvodnenie

Príslušné orgány v členských štátoch spravidla nemajú a ani fakticky nie sú schopné prevziať 
prácu notifikovaného subjektu, keďže nemajú požadované organizačné zdroje ani 
pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 526
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia zistí, že notifikovaný subjekt 
už nespĺňa požiadavky na jeho notifikáciu, 
náležitým spôsobom o tom informuje 
notifikujúci členský štát a požiada ho, aby 
prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane 
pozastavenia, obmedzenia alebo stiahnutia 
notifikácie, ak je to potrebné.

Ak Komisia po konzultácii 
s Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky rozhodne, že 
notifikovaný subjekt už nespĺňa 
požiadavky na jeho notifikáciu, náležitým 
spôsobom o tom informuje notifikujúci 
členský štát a požiada ho, aby prijal 
potrebné nápravné opatrenia vrátane 
pozastavenia, obmedzenia alebo stiahnutia 
notifikácie, v súlade s článkom 36 ods. 2.

Or. en
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Odôvodnenie

Spoločná skupina pre posudzovanie a Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by 
mali účinne monitorovať prácu notifikovaných subjektov. Ak dostane Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky právomoc anulovať pozastavenie notifikovaného subjektu, zlepší to 
jej dohľad.

Pozmeňujúci návrh 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia zistí, že notifikovaný subjekt 
už nespĺňa požiadavky na jeho notifikáciu, 
náležitým spôsobom o tom informuje 
notifikujúci členský štát a požiada ho, aby 
prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane 
pozastavenia, obmedzenia alebo stiahnutia 
notifikácie, ak je to potrebné.

Ak Komisia zistí, že notifikovaný subjekt 
už nespĺňa požiadavky na jeho notifikáciu, 
náležitým spôsobom o tom informuje 
notifikujúci členský štát a požiada ho, aby 
prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane 
pozastavenia, obmedzenia alebo stiahnutia 
notifikácie, ak je to potrebné. Správu so 
stanoviskami členských štátov by po 
posúdení mala Európska komisia 
sprístupniť verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečuje zavedenie primeranej 
koordinácie a spolupráce medzi 
notifikovanými subjektmi a ich realizáciu 
vo forme koordinačnej skupiny 
notifikovaných subjektov v oblasti 
zdravotníckych pomôcok vrátane 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro.

Komisia po porade s Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky
zabezpečuje zavedenie primeranej 
koordinácie a spolupráce medzi 
notifikovanými subjektmi a ich realizáciu 
vo forme koordinačnej skupiny 
notifikovaných subjektov v oblasti 
zdravotníckych pomôcok vrátane 
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diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina by mala byť účinným fórom pre diskusiu, a mala by umožňovať výmenu 
skúseností medzi notifikovanými subjektmi, ale aj medzi notifikovanými subjektmi 
a príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 529
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina sa schádza každých 6 mesiacov

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina by mala byť účinným fórom pre diskusiu a mala by umožňovať kontrolu 
zo strany Komisie a príslušných orgánov. Minimálna frekvencia jej schôdzí by sa preto mala 
vymedziť v texte.

Pozmeňujúci návrh 530
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia alebo Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky si môžu vyžiadať 
účasť ktoréhokoľvek notifikovaného 
subjektu.

Or. en
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Odôvodnenie

Koordinačná skupina by mala byť účinným fórom pre diskusiu a mala by umožňovať kontrolu 
zo strany Komisie a príslušných orgánov. Malo by sa ozrejmiť, že v prípade vyžiadania zo 
strany Komisie alebo Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky je účasť povinná.

Pozmeňujúci návrh 531
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať opatrenia 
určujúce spôsob fungovania koordinačnej 
skupiny notifikovaných subjektov v zmysle 
tohto článku. Uvedené vykonávacie akty 
sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 88 ods. 
3.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina by mala byť účinným fórom pre diskusiu a mala by umožňovať výmenu 
skúseností medzi notifikovanými subjektmi, ale aj medzi notifikovanými subjektmi 
a príslušnými orgánmi. Spôsob fungovania koordinačnej skupiny by sa mal spresniť 
prostredníctvom vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 532
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom sú 
orgány/subjekty zriadené/usadené, vyberá 
od žiadajúcich orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov 
poplatky. Uvedené poplatky pokrývajú v 

1. Členský štát, v ktorom sú 
orgány/subjekty zriadené/usadené, vyberá 
od žiadajúcich orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov 
poplatky. Uvedené poplatky pokrývajú v 
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plnej miere alebo čiastočne náklady 
súvisiace s činnosťami, ktoré vykonávajú 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty v súlade s týmto 
nariadením.

plnej miere alebo čiastočne náklady 
súvisiace s činnosťami, ktoré vykonávajú 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty v súlade s týmto 
nariadením.

Komisia určí výšku poplatkov. Sú to 
štandardné poplatky vyberané vo všetkých 
členských štátoch rovnako.

Or. de

Odôvodnenie

Nesmie existovať žiadna konkurencia v tejto citlivej oblasti. Cenový tlak nesmie slúžiť na 
oslabenie bezpečnosti pacientov. Určenie jednotného poplatku presunie konkurenciu do 
oblasti kvalifikácie notifikovaných subjektov.

Pozmeňujúci návrh 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom sú 
orgány/subjekty zriadené/usadené, vyberá 
od žiadajúcich orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov 
poplatky. Uvedené poplatky pokrývajú v 
plnej miere alebo čiastočne náklady 
súvisiace s činnosťami, ktoré vykonávajú 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty v súlade s týmto 
nariadením.

1. Členský štát, v ktorom sú 
orgány/subjekty zriadené/usadené, vyberá 
od žiadajúcich orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov 
poplatky. Uvedené poplatky pokrývajú v 
plnej miere alebo čiastočne náklady 
súvisiace s činnosťami, ktoré vykonávajú 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty v súlade s týmto 
nariadením. Poplatky sú transparentné 
a primerané, a podľa pracovných trhov
členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavná spravodajkyňa navrhuje harmonizovanú štruktúru poplatkov pre notifikované 
subjekty, ktorá nebude zohľadňovať  miestne rozdiely na pracovných trhoch. To môže viesť 
k vyšším poplatkom pre MSP.
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Pozmeňujúci návrh 534
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aspoň 14 dní pred prijatím akéhokoľvek 
rozhodnutia príslušný orgán úradne 
oznamuje Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky a Komisii svoje 
plánované rozhodnutie.

Aspoň 14 dní pred prijatím akéhokoľvek 
rozhodnutia príslušný orgán úradne 
oznamuje Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky a Komisii svoje 
plánované rozhodnutie.

Konečné rozhodnutie sa sprístupňuje 
v Európskej databáze.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 535
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť o 
uplatňovaní kritérií klasifikácie 
stanovených v prílohe VII na danú 
pomôcku alebo kategóriu či skupinu 
pomôcok s cieľom stanoviť ich 
klasifikáciu.

Komisia môže na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť o 
uplatňovaní kritérií klasifikácie 
stanovených v prílohe VII na danú 
pomôcku alebo kategóriu či skupinu 
pomôcok s cieľom stanoviť ich 
klasifikáciu. Takéto rozhodnutie by sa 
predovšetkým malo prijať na vyriešenie 
rozdielov v rozhodovaní medzi členskými 
štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Thomas Ulmer
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Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť o 
uplatňovaní kritérií klasifikácie 
stanovených v prílohe VII na danú 
pomôcku alebo kategóriu či skupinu 
pomôcok s cieľom stanoviť ich 
klasifikáciu.

Komisia môže na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť o 
uplatňovaní kritérií klasifikácie 
stanovených v prílohe VII na danú 
pomôcku alebo kategóriu či skupinu 
pomôcok s cieľom stanoviť ich 
klasifikáciu.

Rozhodnutia tohto typu by sa mali 
prijímať predovšetkým s cieľom zaistiť, 
aby členské štáty neuplatňovali na danú 
pomôcku alebo kategóriu či skupinu 
pomôcok rozdielne klasifikačné kritériá.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 537
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3. Pred prijatím 
vykonávacích aktov Komisia uskutoční 
konzultácie s relevantnými 
zainteresovanými subjektmi a zohľadní 
ich návrhy.

Or. en

Odôvodnenie

Na zvýšenie transparentnosti procesu vedúceho k vykonávacím a delegovaným aktom by 
Komisia mala uskutočňovať konzultácie a zohľadňovať návrhy relevantných zainteresovaných 
subjektov.
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Pozmeňujúci návrh 538
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vzhľadom na technický pokrok a všetky 
informácie, ktoré sa sprístupňujú v 
priebehu činností spojených s vigilanciou a 
dohľadom nad trhom opísaných v článkoch 
61 až 75, je Komisia splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 89, pokiaľ ide o:

4. Vzhľadom na technický pokrok a všetky 
informácie, ktoré sa sprístupňujú v 
priebehu činností spojených s vigilanciou a 
dohľadom nad trhom opísaných v článkoch 
61 až 75, je Komisia splnomocnená 
prijímať vykonávacie akty v súlade s 
článkom 88, pokiaľ ide o:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 539
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zmenu a/alebo doplnenie kritérií 
klasifikácie stanovených v prílohe VII.

(b) zmenu a/alebo doplnenie kritérií 
klasifikácie stanovených v prílohe VII.
Pred prijatím delegovaných aktov Komisia 
uskutoční konzultácie s relevantnými 
zainteresovanými subjektmi a zohľadní 
ich návrhy.

Or. en

Odôvodnenie

Na zvýšenie transparentnosti procesu vedúceho k vykonávacím a delegovaným aktom by 
Komisia mala uskutočňovať konzultácie a zohľadňovať návrhy relevantných zainteresovaných 
subjektov.
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Pozmeňujúci návrh 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 41a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41 a
Všeobecné zásady povolenia na uvedenie 

na trh
1. Žiadna z týchto pomôcok nesmie byť 
uvedená na trh v Únii, ak jej nebolo 
udelené povolenie na uvedenie na trh 
Únie centralizovaným postupom:
- implantovateľné pomôcky a aktívne 
liečebné pomôcky určené na použitie 
v priamom styku so srdcom, centrálnym 
obehovým systémom, centrálnym 
nervovým systémom;
- pomôcky implantovateľné na úrovni 
chrbtice a bedrového, ramenného a 
kolenného kĺbu, s výnimkou nástrojov 
a príslušenstva osteosyntézy;
- implantovateľné a invazívne pomôcky 
na estetické účely.
2. Žiadna z týchto pomôcok nesmie byť 
uvedená na trh v členskom štáte, ak jej 
nebolo udelené povolenie na uvedenie na 
vnútroštátny trh príslušným orgánom 
členského štátu decentralizovaným 
postupom:
- pomôcky triedy IIb okrem pomôcok 
uvedených v článku 41a ods. 1;
- pomôcky triedy III okrem pomôcok 
uvedených v článku 41a ods. 1.

Or. xm

Odôvodnenie

Okrem odôvodnenia vysvetleného pri odôvodnení 42a bol tento systém navrhnutý už 
v uznesení Európskeho parlamentu o chybných silikónových prsníkových implantátoch 
vyrobených francúzskou spoločnosťou PIP (2012/2621(RSP)), v odseku 7: „vyzýva Komisiu, 
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aby prešla na systém povoľovania pred uvedením na trh v prípade niektorých kategórií 
zdravotníckych pomôcok vrátane aspoň zdravotníckych pomôcok triedy IIb a III“.

Pozmeňujúci návrh 541
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na výrobcov pomôcok klasifikovaných v 
triede III, s výnimkou pomôcok na mieru 
alebo skúšaných pomôcok, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality a preskúmaní spisu 
konštrukčného návrhu pomôcky, ako sa 
stanovuje v prílohe VIII. Ako alternatívu 
môže výrobca zvoliť posúdenie zhody na 
základe typového preskúmania, ako sa 
stanovuje v prílohe IX, spojené s 
posúdením zhody na základe overenia 
zhody výrobku, ako sa stanovuje v prílohe 
X.

Na výrobcov pomôcok klasifikovaných v 
triede III, s výnimkou pomôcok na mieru 
alebo skúšaných pomôcok, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody na základe typového 
preskúmania, ako sa stanovuje v prílohe 
IX, spojené s posúdením zhody na základe 
overenia zhody výrobku, ako sa stanovuje 
v prílohe X.

Or. en

Odôvodnenie

Zavedením typového preskúmania EÚ ako povinného postupu v rámci posudzovania zhody 
zdravotníckych pomôcok triedy III sa posilňuje prístup Európskej komisie založený na 
výrobkovom testovaní zdravotníckych pomôcok (priame testovanie výrobkov).

Pozmeňujúci návrh 542
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na výrobcov pomôcok klasifikovaných v 
triede III, s výnimkou pomôcok na mieru 
alebo skúšaných pomôcok, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 

Na výrobcov pomôcok klasifikovaných v 
triede IIb a III, s výnimkou pomôcok na 
mieru alebo skúšaných pomôcok, sa 
vzťahuje udeľovanie povolenia na 
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zabezpečení kvality a preskúmaní spisu 
konštrukčného návrhu pomôcky, ako sa 
stanovuje v prílohe VIII. Ako alternatívu 
môže výrobca zvoliť posúdenie zhody na 
základe typového preskúmania, ako sa 
stanovuje v prílohe IX, spojené s 
posúdením zhody na základe overenia 
zhody výrobku, ako sa stanovuje v prílohe 
X.

uvedenie na trh založené na úplnom 
zabezpečení kvality a preskúmaní 
prototypu a spisu konštrukčného návrhu 
pomôcky, ako sa stanovuje v prílohe VIII. 
Ako alternatívu môže výrobca zvoliť 
udeľovanie povolenia na uvedenie na trh
na základe typového preskúmania, ako sa 
stanovuje v prílohe IX, spojené s 
posúdením zhody na základe overenia 
zhody výrobku, ako sa stanovuje v prílohe 
X. Ak výrobca nemôže dodať prototyp, je 
zodpovednosťou výrobcu, aby to 
náležitým spôsobom odôvodnil.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede IIb, s výnimkou pomôcok na 
mieru alebo skúšaných pomôcok, sa 
vzťahuje posudzovanie zhody založené na 
úplnom zabezpečení kvality, ako sa 
stanovuje v prílohe VIII okrem jej 
kapitoly II, spolu s posudzovaním 
dokumentácie konštrukčného návrhu v 
rámci technickej dokumentácie na 
reprezentatívnom základe. Ako alternatívu 
môže výrobca zvoliť posúdenie zhody na 
základe typového preskúmania, ako sa 
stanovuje v prílohe IX, spojené s 
posúdením zhody na základe overenia 
zhody výrobkov, ako sa stanovuje v 
prílohe X.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 544
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede IIa, s výnimkou pomôcok na mieru 
alebo skúšaných pomôcok, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, ako sa stanovuje v 
prílohe VIII okrem jej kapitoly II, spolu s 
posudzovaním dokumentácie 
konštrukčného návrhu v rámci technickej 
dokumentácie na reprezentatívnom 
základe. Ako alternatívu môže výrobca 
zvoliť vypracovanie technickej 
dokumentácie stanovenej v prílohe II 
spojené s posúdením zhody na základe 
overenia zhody výrobkov, ako sa stanovuje 
v oddiele 7 časti A alebo oddiele 8 časti B 
prílohy X.

4. Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede IIa, s výnimkou pomôcok na mieru 
alebo skúšaných pomôcok, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, ako sa stanovuje v 
prílohe VIII okrem jej kapitoly II, spolu s 
posudzovaním prototypu a dokumentácie 
konštrukčného návrhu v rámci technickej 
dokumentácie na reprezentatívnom 
základe. Ako alternatívu môže výrobca 
zvoliť vypracovanie technickej 
dokumentácie stanovenej v prílohe II 
spojené s posúdením zhody na základe 
overenia zhody výrobkov, ako sa stanovuje 
v oddiele 7 časti A alebo oddiele 8 časti B 
prílohy X.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Členské štáty môžu rozhodnúť 
o minimálnej frekvencii neohlásených 
inšpekcií v továrňach a kontrol vzoriek, 
ktoré majú vykonať notifikované subjekty 
v súlade s oddielom 4.4 prílohy VII, 
pričom zohľadnia triedu rizika, typ 
pomôcky a osobitné faktory spojené 
s výrobcami v členskom štáte. V prípade 
prijatia takéhoto rozhodnutia by sa 
Komisia mala informovať.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 546
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 10 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov špecifikovať modality 
a aspekty postupu s cieľom zabezpečiť 
harmonizované uplatňovanie postupov 
posudzovania zhody zo strany 
notifikovaných subjektov v súvislosti s 
ktorýmkoľvek z nasledujúcich aspektov:

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov špecifikuje modality a aspekty 
postupu s cieľom zabezpečiť 
harmonizované uplatňovanie postupov 
posudzovania zhody zo strany 
notifikovaných subjektov v súvislosti s 
ktorýmkoľvek z nasledujúcich aspektov:

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaistiť, aby všetky notifikované subjekty uplatňovali 
postupy posudzovania zhody na stále rovnakej vysokej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 547
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 10 – pododsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– minimálna frekvencia neoznámených 
inšpekcií v podniku a kontrol vzoriek, 
ktoré majú vykonávať notifikované 
subjekty v súlade s oddielom 4.4 prílohy 
VIII pri zohľadnení rizikovej triedy a typu 
pomôcky,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Počet neohlásených inšpekcií podľa oddielu 4.4 prílohy VIII je nutné jasne vymedziť, aby sa 
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posilnila potrebná kontrola a zaručilo to, aby neohlásené inšpekcie mali rovnakú úroveň 
a frekvenciu vo všetkých členských štátoch. Preto by sa neohlásené inšpekcie mali uskutočniť 
aspoň raz za certifikačný cyklus a v prípade každého výrobcu a generickej skupiny pomôcok. 
Pretože je tento nástroj životne dôležitý, mali by sa rozsah a postupy neohlásených inšpekcií 
vymedziť v samotnom nariadení a nie v nadväzujúcich predpisoch, ako je vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh 548
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 10 – pododsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– minimálna frekvencia neoznámených 
inšpekcií v podniku a kontrol vzoriek, 
ktoré majú vykonávať notifikované 
subjekty v súlade s oddielom 4.4 prílohy 
VIII pri zohľadnení rizikovej triedy a typu 
pomôcky,

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Počet neohlásených inšpekcií podľa oddielu 4.4 prílohy VIII je nutné jasne vymedziť, aby sa 
posilnila potrebná kontrola a zaručilo to, aby neohlásené inšpekcie mali rovnakú úroveň 
a frekvenciu vo všetkých členských štátoch. Preto je vypustenie tejto zarážky v súlade 
s navrhovanou zmenou oddielu 4.4 prílohy VIII, ktorá tieto ustanovenia ozrejmuje.

Pozmeňujúci návrh 549
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 10 – pododsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– minimálna frekvencia neoznámených 
inšpekcií v podniku a kontrol vzoriek, 
ktoré majú vykonávať notifikované 
subjekty v súlade s oddielom 4.4 prílohy 
VIII pri zohľadnení rizikovej triedy a typu 
pomôcky,

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Vzhľadom na technický pokrok a 
akékoľvek informácie, ktoré sa 
sprístupnia v priebehu určovania alebo 
monitorovania notifikovaných subjektov 
podľa článkov 28 až 40, alebo na činnosti 
spojené s vigilanciou a dohľadom nad 
trhom opísané v článkoch 61 až 75, je 
Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa menia a/alebo dopĺňajú 
postupy posudzovania zhody stanovené v 
prílohách VIII až XI.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Vzhľadom na technický pokrok a 
akékoľvek informácie, ktoré sa 
sprístupnia v priebehu určovania alebo 
monitorovania notifikovaných subjektov 
podľa článkov 28 až 40, alebo na činnosti 
spojené s vigilanciou a dohľadom nad 
trhom opísané v článkoch 61 až 75, je 
Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa menia a/alebo dopĺňajú 
postupy posudzovania zhody stanovené v 

vypúšťa sa
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prílohách VIII až XI.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 552
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Vzhľadom na technický pokrok a 
akékoľvek informácie, ktoré sa sprístupnia 
v priebehu určovania alebo monitorovania 
notifikovaných subjektov podľa článkov 28 
až 40, alebo na činnosti spojené s 
vigilanciou a dohľadom nad trhom opísané 
v článkoch 61 až 75, je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 89, ktorými sa menia 
a/alebo dopĺňajú postupy posudzovania 
zhody stanovené v prílohách VIII až XI.

11. Vzhľadom na technický pokrok a 
akékoľvek informácie, ktoré sa sprístupnia 
v priebehu určovania alebo monitorovania 
notifikovaných subjektov podľa článkov 28 
až 40, alebo na činnosti spojené s 
vigilanciou a dohľadom nad trhom opísané 
v článkoch 61 až 75, je Komisia 
splnomocnená prijímať vykonávacie akty v 
súlade s článkom 88, ktorými sa menia 
a/alebo dopĺňajú postupy posudzovania 
zhody stanovené v prílohách VIII až XI.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 553
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. Podľa relevantnosti agentúra, 
vnútroštátny príslušný orgán alebo 
notifikované subjekty uchovávajú 
a skladujú jeden prototyp každej pomôcky, 
ktorú dostali od výrobcu a posudzovali, 
počas obdobia aspoň piatich rokov po 
skončení posudzovania.

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme odrádzania od akýchkoľvek výrobných podvodov ako v prípade škandálu 
spoločnosti PIP, a s cieľom uľahčiť dohľad nad trhom ako taký, je dôležité, aby bola možnosť 
porovnávať pomôcky na trhu s prototypom, ktorý bol použitý pri ich posudzovaní.

Pozmeňujúci návrh 554
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Ak postup posudzovania zhody vyžaduje 
zapojenie notifikovaného subjektu, 
výrobca môže požiadať notifikovaný 
subjekt podľa svojho výberu za 
predpokladu, že orgán je notifikovaný pre 
činnosti posudzovania zhody, postupy 
posudzovania zhody a príslušné pomôcky. 
Žiadosť nemôže byť podaná paralelne viac 
ako jednému notifikovanému subjektu v 
súvislosti s tou istou činnosťou 
posudzovania zhody. Výrobca musí 
vnútroštátny príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom má sídlo, informovať 
o mene alebo názve notifikovaného 
subjektu, ktorý si vybral.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 555
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný notifikovaný subjekt informuje 
ostatné notifikované subjekty o každom 
výrobcovi, ktorý stiahne svoju žiadosť pred 
tým, ako notifikovaný subjekt rozhodne o 

2. Príslušný notifikovaný subjekt informuje 
ostatné notifikované subjekty o každom 
výrobcovi, ktorý stiahne svoju žiadosť pred 
tým, ako notifikovaný subjekt rozhodne o 
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posudzovaní zhody. posudzovaní zhody. Okrem toho o tom 
ihneď informuje všetky vnútroštátne 
príslušné orgány.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 556
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Počas všetkých etáp procesu 
posudzovania zhody musí notifikovaný 
subjekt poverený hodnotením pred 
vydaním rozhodnutia o zhode uskutočniť 
aspoň jednu neohlásenú inšpekciu vo 
výrobných priestoroch výrobcu. 
Neohlásená inšpekcia predpokladá, že 
výrobca nebude nikdy informovaný 
o možnom termíne a čase tejto inšpekcie. 
O výsledkoch tejto inšpekcie informuje 
príslušný orgán dotknutého členského 
štátu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 557
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 558
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 559
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. de

Odôvodnenie

Navrhovaný postup by spomalil prístup na trh a vytvoril právnu neistotu výrobcov 
zdravotníckych pomôcok bez zlepšenia bezpečnosti pacientov.

Pozmeňujúci návrh 560
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 561
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa má zvýšiť bezpečnosť zdravotníckych pomôcok, je životne dôležité, aby sa posilnili 
notifikované subjekty. Používanie kontrolného postupu môže znamenať, že veľmi inovatívne 
zdravotnícke pomôcky sa stanú pre pacientov dostupné až po významnom zdržaní. 

Pozmeňujúci návrh 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 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.

Pozmeňujúci návrh 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Proces navrhovaný Komisiou povedie ku zdržaniam, zdvojeniam a dodatočným nákladom bez 
akéhokoľvek dôkazu o tom, že to môže priniesť pacientom ďalšiu ochranu. Dôraz by namiesto 
toho mal byť na zlepšovaní kvality notifikovaných subjektov a posúdení, ktoré uskutočňujú.

Pozmeňujúci návrh 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Takýto mechanizmus kontroly by viedol k predĺženiu posudzovania a zvýšeniu nákladov bez 
toho, aby to bolo vyvážené akýmkoľvek prínosom. Tento postup nezvyšuje úroveň bezpečnosti 
pacientov a taktiež poškodzuje MSP, ktoré nebudú schopné vyvíjať nové inovatívne výrobky.

Pozmeňujúci návrh 565
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mechanizmus kontroly určitých posúdení 
zhody

Vedecké posúdenie zabezpečené 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky
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Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 566
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 44 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mechanizmus kontroly určitých posúdení 
zhody

Oznamovanie niektorých posúdení zhody 
zdravotníckych pomôcok Komisii 
a Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 567
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Notifikované subjekty úradne oznamujú 
Komisii žiadosti o posúdenie zhody 
pomôcok klasifikovaných v triede III s 
výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
obnovenie existujúcich certifikátov. K 
oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 19.3 prílohy I a 
návrh súhrnu parametrov bezpečnosti a 
klinického výkonu uvedený v článku 26. 

1. Notifikované subjekty úradne oznamujú 
Komisii žiadosti o posúdenie zhody 
implantovateľných pomôcok 
klasifikovaných v triede III s výnimkou 
žiadostí o doplnenie alebo obnovenie 
existujúcich certifikátov. K oznámeniu je 
priložený návrh návodu na použitie 
uvedený v oddiele 19.3 prílohy I a návrh 
súhrnu parametrov bezpečnosti a 
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Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať. 
Komisia bezodkladne zašle oznámenie a 
sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.

klinického výkonu uvedený v článku 26. 
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať. 
Komisia bezodkladne zašle oznámenie a 
sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 568
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Notifikované subjekty úradne 
oznamujú Komisii žiadosti o posúdenie 
zhody pomôcok klasifikovaných v triede 
III s výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
obnovenie existujúcich certifikátov. K 
oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 19.3 prílohy I a 
návrh súhrnu parametrov bezpečnosti a 
klinického výkonu uvedený v článku 26. 
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať. 
Komisia bezodkladne zašle oznámenie a 
sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.

1. V prípade implantovateľných pomôcok 
klasifikovaných v triede III notifikovaný 
subjekt pred vydaním osvedčenia o zhode 
požiada o vedecké posúdenie zabezpečené 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky v oblasti klinického hodnotenia 
a ďalších klinických krokov 
nadväzujúcich na uvedenie na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Pomôcku klasifikovaná v triede III 
hodnotí výhradne príslušný notifikovaný 
subjekt, ktorý bol notifikovaný pre danú 
konkrétnu kategóriu alebo skupinu 
pomôcok triedy III.

1. Notifikované subjekty úradne oznamujú 
Komisii žiadosti o posúdenie zhody 
pomôcok klasifikovaných v triede III s 
výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
obnovenie existujúcich certifikátov. K 
oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 19.3 prílohy I a
návrh súhrnu parametrov bezpečnosti a 
klinického výkonu uvedený v článku 26. 
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať. 
Komisia bezodkladne zašle oznámenie a 
sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.

1. Notifikované subjekty informujú 
Komisiu o všetkých žiadostiach o 
posúdenie zhody pomôcok klasifikovaných 
v triede III, vrátane žiadostí, ktoré boli 
neskôr stiahnuté. 

K oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 19.3 prílohy I,
návrh súhrnu parametrov bezpečnosti a 
klinického výkonu uvedený v článku 26 
a meno klinického odborníka vybraného 
na účely hodnotenia zo zoznamu 
pripraveného Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky podľa článku 80 
písm. g) na revíziu výrobcom predloženej 
správy o klinickom hodnotení.
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať.
Komisia bezodkladne zašle oznámenie o 
žiadosti a sprievodnú dokumentáciu 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky.

1a. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže požiadať notifikovaný 
subjekt o predloženie úplnej správy 
o klinickom hodnotení predloženej 
výrobcom a jeho plánu klinických krokov 
nadväzujúcich na uvedenie na trh, ako aj 
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správy klinického odborníka. Pri výbere 
konkrétneho súboru, ktorý sa má 
predložiť, sa náležitým spôsobom 
zohľadňuje zásada rovnakého 
zaobchádzania.
1b. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť pripomienky 
k výrobcovmu plánu klinických krokov 
nadväzujúcich na uvedenie na trh.
Ak Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky predloží vyššie uvedené 
pripomienky, výrobca na pripomienky 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky odpovie do 30 dní.
1c. Komisia súhrn pripomienok 
predložených v súlade s odsekom 3 
a výsledok postupu posudzovania zhody 
sprístupní verejnosti. Nezverejní žiadne 
osobné údaje ani informácie, ktoré majú 
z obchodného hľadiska dôvernú povahu.
1d. Komisia vytvorí technickú 
infraštruktúru pre elektronickú výmenu 
údajov medzi notifikovanými subjektmi a 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky na účely tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Notifikované subjekty úradne 
oznamujú Komisii žiadosti o posúdenie 
zhody pomôcok klasifikovaných v triede 
III s výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
obnovenie existujúcich certifikátov. K 
oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 19.3 prílohy I a 
návrh súhrnu parametrov bezpečnosti a 

1. Posúdenie zhody zdravotníckych 
pomôcok klasifikovaných v triede III musí 
pod záštitou členských štátov vykonať 
výrobca. Výrobca musí dokázať 
zdravotnícke a socioekonomické prínosy 
novej pomôcky uvádzanej na trh. Okrem 
toho musí dokázať jej spoľahlivosť 
a bezpečnosť. Toto dokazovanie musí byť 
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klinického výkonu uvedený v článku 26. 
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať. 
Komisia bezodkladne zašle oznámenie a 
sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.

vedecké a nezávislé.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 571
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na článok 44 ods. 1 podods. 1 
sa táto požiadavka neuplatňuje na 
pomôcky, v prípade ktorých boli 
zverejnené špecifikácie uvedené 
v článkoch 6 a 7 na účely klinického 
hodnotenia a klinických krokov 
nadväzujúcich na uvedenie na trh, 
a pomôcky, v prípade ktorých je žiadosť 
o certifikáciu zameraná len na doplnenie 
alebo obnovu súčasných certifikátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 

vypúšťa sa
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zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo 
Komisie o takejto žiadosti v súlade s 
postupom stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza vedecky 
podložené zdravotné odôvodnenie výberu 
konkrétneho spisu na účely predloženia 
súhrnu predbežného posúdenia zhody. Pri 
výbere konkrétneho spisu na predloženie 
by sa mala riadne zohľadniť zásada 
rovnakého zaobchádzania.
Do 5 dní od prijatia žiadosti od 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky notifikovaný subjekt o nej 
informuje výrobcu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 573
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo 
Komisie o takejto žiadosti v súlade s 
postupom stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza vedecky 
podložené zdravotné odôvodnenie výberu 
konkrétneho spisu na účely predloženia 
súhrnu predbežného posúdenia zhody. Pri 

vypúšťa sa
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výbere konkrétneho spisu na predloženie 
by sa mala riadne zohľadniť zásada 
rovnakého zaobchádzania.
Do 5 dní od prijatia žiadosti od 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky notifikovaný subjekt o nej 
informuje výrobcu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 574
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo Komisie 
o takejto žiadosti v súlade s postupom 
stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza 
vedecky podložené zdravotné odôvodnenie 
výberu konkrétneho spisu na účely 
predloženia súhrnu predbežného posúdenia 
zhody. Pri výbere konkrétneho spisu na 
predloženie by sa mala riadne zohľadniť 
zásada rovnakého zaobchádzania.

Do 20 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo Komisie 
o takejto žiadosti v súlade s postupom 
stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza 
vedecky podložené zdravotné odôvodnenie 
výberu konkrétneho spisu na účely 
predloženia súhrnu predbežného posúdenia 
zhody. Pri výbere konkrétneho spisu na 
predloženie by sa mala riadne zohľadniť 
zásada rovnakého zaobchádzania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 575
Nora Berra
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Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo 
Komisie o takejto žiadosti v súlade s 
postupom stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza vedecky 
podložené zdravotné odôvodnenie výberu 
konkrétneho spisu na účely predloženia 
súhrnu predbežného posúdenia zhody. Pri 
výbere konkrétneho spisu na predloženie 
by sa mala riadne zohľadniť zásada 
rovnakého zaobchádzania.

Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky oznámi výsledky svojho 
vedeckého posúdenia najneskôr 45 dní po 
predložení správ z klinického hodnotenia 
uvedených v časti A prílohy XIII, vrátane 
výsledkov klinického skúšania pomôcky 
uvedeného v prílohe XIV; klinických 
krokov nadväzujúcich na uvedenie na trh 
podľa časti B prílohy XIII; návrhu 
návodu na použitie uvedeného v oddiele 
19.3 prílohy I a návrhu súhrnu informácií 
o bezpečnosti a klinickej výkonnosti 
uvedeného v článku 26 a technickej 
dokumentácie súvisiacej s prílohou XIII. 
V tejto časovej lehote a najneskôr 45 po 
predložení týchto dokumentov 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže požiadať o predloženie 
ďalších informácií potrebných pre 
vedecké posúdenie. Do predloženia 
ďalších informácií sa lehota 45 dní 
pozastavuje. Následné žiadosti 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky o ďalšie informácie 
nepozastavujú lehotu na vedecké 
posúdenie zabezpečené Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 

Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
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požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo Komisie 
o takejto žiadosti v súlade s postupom 
stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza 
vedecky podložené zdravotné odôvodnenie 
výberu konkrétneho spisu na účely 
predloženia súhrnu predbežného posúdenia 
zhody. Pri výbere konkrétneho spisu na 
predloženie by sa mala riadne zohľadniť 
zásada rovnakého zaobchádzania.

požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo Komisie 
o takejto žiadosti v súlade s postupom 
stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza 
vedecky podložené zdravotné odôvodnenie 
výberu konkrétneho spisu na účely 
predloženia súhrnu predbežného posúdenia 
zhody z tohto zoznamu: 

a) monitorovanie úrovne pozitívnych 
prínosov pre dokázané riziko v prípade 
príslušnej kategórie výrobkov;
b) zber údajov umožňujúcich vytvorenie 
STŠ alebo žiadosť o mandát Európskej 
komisie na vytvorenie harmonizovanej 
normy pre príslušnú kategóriu výrobkov;
c) posúdenie potrebných kompetencií 
alebo potreby odbornej prípravy 
notifikovaného subjektu a iných 
notifikovaných subjektov pre príslušnú 
kategóriu výrobkov;
d) vstupy do plánovaných monitorovacích 
činností notifikovaného subjektu;
e) vstupy do plánovaných činností 
v oblasti dohľadu nad trhom;
f) prebiehajúce overovanie zoznamu 
klinických odborníkov;
g) plánované verejné informačné 
kampane.
Pri výbere konkrétneho spisu na 
predloženie by sa mala riadne zohľadniť 
zásada rovnakého zaobchádzania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 577
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 5 dní od prijatia žiadosti od 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky notifikovaný subjekt o nej 
informuje výrobcu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 5 dní od prijatia žiadosti od 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky notifikovaný subjekt o nej 
informuje výrobcu.

Ihneď po prijatí žiadosti od Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky 
notifikovaný subjekt o nej informuje 
výrobcu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť pripomienky k 
súhrnu predbežného posúdenia zhody 
najneskôr 60 dní po predložení tohto 
súhrnu. Počas tejto lehoty a najneskôr 30 
dní po predložení môže Koordinačná 

vypúšťa sa
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skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať o predloženie dodatočných 
informácií, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
analýzu predbežného posúdenia zhody 
notifikovaným subjektom. Môže zahŕňať 
žiadosť o vzorky alebo návštevu priestorov 
výrobcu na mieste. Do predloženia 
požadovaných dodatočných informácií sa 
pozastavuje obdobie na pripomienkovanie 
uvedené v prvej vete tohto pododseku. 
Ďalšími žiadosťami o dodatočné 
informácie od Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky nepozastavujú 
obdobie na predkladanie pripomienok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 580
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť pripomienky k 
súhrnu predbežného posúdenia zhody 
najneskôr 60 dní po predložení tohto 
súhrnu. Počas tejto lehoty a najneskôr 30 
dní po predložení môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať o predloženie dodatočných 
informácií, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
analýzu predbežného posúdenia zhody 
notifikovaným subjektom. Môže zahŕňať 
žiadosť o vzorky alebo návštevu priestorov 
výrobcu na mieste. Do predloženia 
požadovaných dodatočných informácií sa 
pozastavuje obdobie na pripomienkovanie 
uvedené v prvej vete tohto pododseku. 
Ďalšími žiadosťami o dodatočné 
informácie od Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky nepozastavujú 

vypúšťa sa
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obdobie na predkladanie pripomienok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 581
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť pripomienky k 
súhrnu predbežného posúdenia zhody 
najneskôr 60 dní po predložení tohto 
súhrnu. Počas tejto lehoty a najneskôr 30 
dní po predložení môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať o predloženie dodatočných 
informácií, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
analýzu predbežného posúdenia zhody 
notifikovaným subjektom. Môže zahŕňať 
žiadosť o vzorky alebo návštevu priestorov 
výrobcu na mieste. Do predloženia 
požadovaných dodatočných informácií sa 
pozastavuje obdobie na pripomienkovanie 
uvedené v prvej vete tohto pododseku. 
Ďalšími žiadosťami o dodatočné 
informácie od Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky nepozastavujú 
obdobie na predkladanie pripomienok.

3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť kladné alebo 
záporné stanovisko k súhrnu predbežného 
posúdenia zhody najneskôr 40 dní po 
predložení tohto súhrnu. Ak v tejto lehote 
nepredloží žiadne stanovisko, má sa za to, 
že mlčky súhlasí. Počas tejto lehoty a 
najneskôr 20 dní po predložení môže 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky požiadať o predloženie 
dodatočných informácií, ktoré sú na 
základe vedecky podloženého odôvodnenia 
potrebné na analýzu predbežného 
posúdenia zhody notifikovaným 
subjektom. Môže zahŕňať žiadosť o vzorky 
alebo návštevu priestorov výrobcu na 
mieste. Do predloženia požadovaných 
dodatočných informácií sa pozastavuje 
obdobie na pripomienkovanie uvedené v
prvej vete tohto pododseku. Ďalšími 
žiadosťami o dodatočné informácie od 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky nepozastavujú obdobie na 
predkladanie pripomienok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 582
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť pripomienky k 
súhrnu predbežného posúdenia zhody 
najneskôr 60 dní po predložení tohto 
súhrnu. Počas tejto lehoty a najneskôr 30 
dní po predložení môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať o predloženie dodatočných 
informácií, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
analýzu predbežného posúdenia zhody 
notifikovaným subjektom. Môže zahŕňať 
žiadosť o vzorky alebo návštevu priestorov 
výrobcu na mieste. Do predloženia 
požadovaných dodatočných informácií sa 
pozastavuje obdobie na pripomienkovanie 
uvedené v prvej vete tohto pododseku. 
Ďalšími žiadosťami o dodatočné 
informácie od Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky nepozastavujú 
obdobie na predkladanie pripomienok.

3. Vedecké posúdenie zabezpečené 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky vychádza z posúdenia spisu 
vedeckou poradnou radou uvedenou 
v článku 80a. Ak v prípade príslušnej 
pomôcky požiadal výrobca o vedeckú radu 
postupom podľa článku 82a, výsledok 
tohto postupu sa predkladá spolu 
s notifikáciou alebo ihneď po dokončení 
postupu. Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky a Komisia vedecké 
rady pri uplatňovaní tohto článku 
náležitým spôsobom zohľadňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Notifikovaný subjekt venuje náležitú 
pozornosť všetkým pripomienkam 
doručeným v súlade s odsekom 3. 
Poskytne Komisii vysvetlenie, akým 
spôsobom boli pripomienky zohľadnené 
vrátane riadneho odôvodnenia, prečo sa 
podľa doručených pripomienok 
nepostupovalo, ako aj svoje konečné 
rozhodnutie týkajúce sa predmetného 
posúdenia zhody. Komisia bezodkladne 
zašle tieto informácie Koordinačnej 

vypúšťa sa
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skupine pre zdravotnícke pomôcky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 584
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Notifikovaný subjekt venuje náležitú 
pozornosť všetkým pripomienkam 
doručeným v súlade s odsekom 3. 
Poskytne Komisii vysvetlenie, akým 
spôsobom boli pripomienky zohľadnené 
vrátane riadneho odôvodnenia, prečo sa 
podľa doručených pripomienok 
nepostupovalo, ako aj svoje konečné 
rozhodnutie týkajúce sa predmetného 
posúdenia zhody. Komisia bezodkladne 
zašle tieto informácie Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.

4. Konečné rozhodnutie notifikovaného 
subjektu o posúdení zhody podlieha 
stanovisku podanému podľa odseku 3. 
Notifikovaný subjekt môže ku stanovisku 
predložiť výhrady Komisii, ktorá ich 
ihneď postúpi Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky.

Ak je stanovisko vydané podľa odseku 3 
záporné a po tom, ako o tom ihneď 
informuje výrobcu, má notifikovaný 
subjekt od prijatia stanoviska lehotu 15 
dní na vyžiadanie prehodnotenia.
V lehote 30 dní po prijatí žiadosti 
o prehodnotenie Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky zašle 
notifikovanému subjektu konečné 
stanovisko. Ku konečnému stanovisku je 
pripojená správa vysvetľujúca dôvody 
jeho záverov.
Ak je stanovisko vydané podľa odseku 3 
kladné, notifikovaný subjekt môže 
pristúpiť k udeleniu certifikátu. Ak však 
kladné stanovisko závisí od uplatnenia 
konkrétnych opatrení (ako prispôsobenie 
plánu klinických krokov nadväzujúcich
na uvedenie na trh alebo časovo 
obmedzená certifikácia), notifikovaný 
subjekt osvedčenie o zhode udelí len pod 
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podmienkou uskutočnenia týchto 
opatrení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 585
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Notifikovaný subjekt venuje náležitú 
pozornosť všetkým pripomienkam 
doručeným v súlade s odsekom 3. 
Poskytne Komisii vysvetlenie, akým 
spôsobom boli pripomienky zohľadnené 
vrátane riadneho odôvodnenia, prečo sa 
podľa doručených pripomienok 
nepostupovalo, ako aj svoje konečné 
rozhodnutie týkajúce sa predmetného 
posúdenia zhody. Komisia bezodkladne 
zašle tieto informácie Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.

4. V prípade priaznivého vedeckého 
stanoviska môže notifikovaný subjekt 
pristúpiť k udeleniu certifikátu. Ak však 
kladné stanovisko závisí od uplatnenia 
konkrétnych opatrení (ako prispôsobenie 
plánu klinických krokov nadväzujúcich 
na uvedenie na trh alebo časovo 
obmedzená certifikácia), notifikovaný 
subjekt osvedčenie o zhode udelí len pod 
podmienkou uskutočnenia týchto 
opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade nepriaznivého vedeckého 
posúdenia notifikovaný subjekt 
osvedčenie o zhode neudelí. Notifikovaný 
subjekt však môže predložiť nové 
informácie reagujúce na vysvetlenie, ktoré 
je súčasťou vedeckého posúdenia 
zabezpečeného Koordinačnou skupinou 
pre zdravotnícke pomôcky.
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Na žiadosť výrobcu Komisia zorganizuje 
vypočutie umožňujúce diskusiu 
o vedeckých dôvodoch nepriaznivého 
vedeckého posúdenia a akýchkoľvek 
krokoch, ktoré výrobca môže podniknúť, 
alebo údajoch, ktoré môže predložiť, 
v reakcii na obavy Koordinačnej skupiny 
pre zdravotnícke pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa to pokladá za potrebné z hľadiska 
ochrany bezpečnosti pacienta a verejného 
zdravia, Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť špecifické 
kategórie alebo skupiny pomôcok s 
výnimkou pomôcok triedy III, na ktoré sa 
vo vopred vymedzenom období uplatňujú 
odseky 1 až 4. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Ak sa to pokladá za potrebné z hľadiska 
ochrany bezpečnosti pacienta a verejného 
zdravia, Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť špecifické
pomôcky, kategórie alebo skupiny 
pomôcok s výnimkou pomôcok uvedených 
v odseku 1, na ktoré sa vo vopred 
vymedzenom období uplatňujú odseky 1 až 
4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa to pokladá za potrebné z hľadiska 
ochrany bezpečnosti pacienta a verejného 
zdravia, Komisia môže prostredníctvom 

Ak sa to pokladá za potrebné z hľadiska 
ochrany bezpečnosti pacienta a verejného 
zdravia, Komisia môže prostredníctvom 
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vykonávacích aktov určiť špecifické 
kategórie alebo skupiny pomôcok s 
výnimkou pomôcok triedy III, na ktoré sa 
vo vopred vymedzenom období uplatňujú 
odseky 1 až 4. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

vykonávacích aktov určiť špecifické 
kategórie alebo skupiny pomôcok s 
výnimkou pomôcok triedy III, na ktoré sa 
vo vopred vymedzenom období uplatňujú 
odseky 1 až 4. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 589
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa to pokladá za potrebné z hľadiska 
ochrany bezpečnosti pacienta a verejného 
zdravia, Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť špecifické 
kategórie alebo skupiny pomôcok s 
výnimkou pomôcok triedy III, na ktoré sa 
vo vopred vymedzenom období uplatňujú 
odseky 1 až 4. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Ak sa to pokladá za potrebné z hľadiska 
ochrany bezpečnosti pacienta a verejného 
zdravia, Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť špecifické 
kategórie alebo skupiny pomôcok s 
výnimkou pomôcok triedy III, na ktoré sa 
vo vopred vymedzenom období uplatňuje 
odsek 1. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 590
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) novátorstvo pomôcky alebo 
technológie, na ktorej je založená, a jej 
významný klinický vplyv alebo vplyv na 
verejné zdravie;

(a) technologické novátorstvo alebo nové 
liečebné použitie, ktoré môže mať 
významný klinický vplyv alebo vplyv na 
verejné zdravie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia urobí súhrn pripomienok
predložených v súlade s odsekom 3 a 
výsledok postupu posúdenia zhody 
sprístupní verejnosti. Neuverejňuje žiadne 
osobné údaje ani dôverné informácie 
obchodnej povahy.

6. Komisia urobí súhrn stanovísk
predložených v súlade s odsekom 3 a 
výsledok postupu posúdenia zhody 
sprístupní verejnosti. Neuverejňuje žiadne 
osobné údaje ani dôverné informácie 
obchodnej povahy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 592
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia urobí súhrn pripomienok 
predložených v súlade s odsekom 3 a 
výsledok postupu posúdenia zhody 
sprístupní verejnosti. Neuverejňuje žiadne 
osobné údaje ani dôverné informácie 
obchodnej povahy.

6. Komisia urobí súhrn pripomienok 
predložených v súlade s odsekom 3 a 
výsledok postupu posúdenia zhody 
sprístupní verejnosti. Neuverejňuje žiadne 
osobné údaje ani dôverné informácie 
priemyselnej povahy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 593
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia zavedie technickú 
infraštruktúru na elektronickú výmenu 
údajov medzi notifikovanými subjektmi a 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky na účely tohto článku.

7. Komisia zavedie technickú 
infraštruktúru na elektronickú výmenu 
údajov medzi sebou, notifikovanými 
subjektmi a Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky na účely tohto 
článku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 594
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia môže prijať prostredníctvom 
vykonávacích aktov modality a aspekty 
postupu týkajúce sa predkladania a 
analýzy súhrnu predbežného posúdenia 
zhody v súlade s odsekmi 2 a 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 88 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 595
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia môže prijať prostredníctvom 
vykonávacích aktov modality a aspekty 
postupu týkajúce sa predkladania a 
analýzy súhrnu predbežného posúdenia 
zhody v súlade s odsekmi 2 a 3. Tieto 

8. Komisia môže prijať prostredníctvom 
vykonávacích aktov modality a aspekty 
postupu týkajúce sa uplatňovania tohto 
článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
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vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

uvedeným v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 44a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 44a
Kontrola notifikovaných subjektov 

a partnerské preskúmanie vnútroštátnych 
príslušných orgánov zodpovedných za 

notifikované subjekty
1. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky zabezpečuje:
a) zosúladenie počiatočného 
posudzovania, kvalifikácie, notifikácie 
a dohľadu notifikovaných subjektov;
b) monitorovanie súčasnej kvality 
a kompetencie notifikovaných subjektov 
triedy III a ich posúdení; a
c) činnosti vnútroštátnych príslušných 
orgánov zodpovedných za notifikované 
subjekty v oblasti notifikácie a dohľadu 
prostredníctvom partnerského 
preskúmania uvedeného v článku 28 ods. 
8.
2. Na dosiahnutie cieľa uvedeného
v odseku 1 písm. a) Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky:
a) musí mať k dispozícii dostatočný počet 
kompetentných pracovníkov 
kvalifikovaných v oblasti posudzovania 
orgánov posudzovania zhody 
a notifikovaných orgánov. Aspoň dvaja 
takíto odborníci a zástupca Komisie sa 
podieľajú na práci spoločných skupín pre 
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posudzovanie pri posudzovaní orgánov 
posudzovania zhody podľa článku 32 ods. 
3 a notifikovaných subjektov podľa 
článku 35 ods. 4;
b) preveruje stanovisko spoločnej skupiny 
pre posudzovanie vo veci správy 
o posúdení a návrhu notifikácie podľa 
článku 32 ods. 6 a rozhoduje o kladnom 
alebo zápornom odporúčaní. Toto 
odporúčanie sa podáva Komisii 
a vnútroštátnemu orgánu zodpovednému 
za notifikovaný subjekt;
c) zavádza podrobné kvalifikačné 
požiadavky pre svojich odborníkov na 
posudzovanie orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov;
d) zavádza podrobné harmonizované 
pravidlá pre notifikované subjekty 
a posúdenia a úlohy vykonávané 
notifikovanými subjektmi, ktoré sa 
povinne uplatňujú a monitorujú v rámci 
počiatočného posudzovania orgánov 
posudzovania zhody a monitorovania ich 
notifikácie ako notifikovaných subjektov. 
Tieto pravidlá zahŕňajú:
i. predpoklady pre posúdenie a notifikáciu 
ako notifikovaný subjekt vrátane 
požiadaviek na organizáciu, systém 
riadenia kvality a procesy riadenia 
kvality;
ii. požiadavky na potrebné zdroje, vrátane 
kvalifikácie a odbornej prípravy;
iii. osobitné požiadavky na audítorov 
a technických posudzovateľov 
notifikovaných subjektov triedy III;
iv. osobitné požiadavky na skúšobné 
laboratóriá vrátane subdodávateľov;
v. konkrétne požiadavky na 
kompetentnosť v oblastiach sterilizačných 
procesov; biokompatibility; pomôcok 
obsahujúcich liečivé látky, tkanivá 
a bunky ľudského a zvieracieho pôvodu; 
a klinické hodnotenie;
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vi. požiadavky na nezávislosť, 
nestrannosť a dôvernosť;
vii. podrobné pravidlá pre počiatočné 
posúdenia a dozorné posúdenia výrobcov 
a iných hospodárskych subjektov 
notifikovanými subjektmi, s osobitnými 
a vhodnými ustanoveniami pre 
posudzovanie pomôcok triedy III 
a novátorských pomôcok;
viii. frekvenciu dozorných posúdení 
výrobcov zo strany notifikovaných 
subjektov, ktoré sa musia uskutočňovať 
pravidelne, a v prípade výrobcov 
zdravotníckych pomôcok zaradených do 
triedy III aspoň raz ročne;
ix. rozsah dozorných posúdení vrátane 
požiadavky na uskutočňovanie posúdení 
na mieste pokrývajúcich posúdenie 
systémov riadenia kvality vrátane 
vigilancie, overenie platnosti typových 
skúmaní a certifikátov z preskúmaní spisu 
konštrukčného návrhu, klinických 
hodnotení a plánov dohľadu po uvedení 
na trh;
x. pravidlá a kritériá pre dozorné 
posúdenia; kvôli primeranému 
podozreniu sa takéto posúdenia 
uskutočňujú predovšetkým bez ohlásenia;
xi. pravidlá pre obmedzenie alebo 
stiahnutie notifikácií;
xii. pravidlá pre arbitrážne konanie 
v prípade nedosiahnutia dohody na 
zápornom odporúčaní počiatočného 
posúdenia alebo obmedzenia či stiahnutia 
notifikácie.
3. Na dosiahnutie cieľa uvedeného 
v odseku 1 písm. b) vykonáva tri roky po 
notifikovaní notifikovaného subjektu a 
potom každé tri roky Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky a 
spoločná skupina pre posudzovanie, 
ustanovená v súlade s postupom opísaným 
v článku 32 ods. 3 a 4, posúdenie, na 
základe ktorého sa zistí, či notifikovaný 
subjekt naďalej spĺňa požiadavky 
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stanovené v prílohe VI. Na žiadosť 
Komisie alebo členského štátu môže 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky iniciovať postup posudzovania 
opísaný v tomto odseku kedykoľvek, keď 
vznikne opodstatnená obava súvisiaca s 
trvalým plnením požiadaviek stanovených 
v prílohe VI zo strany notifikovaného 
subjektu. V prípade notifikovaných 
orgánov, ktoré sú notifikované vo vzťahu 
k pomôckam triedy III, sa toto posúdenie 
uskutočňuje každý rok a okrem iného 
zahŕňa revíziu vzoriek posúdení spisu 
konštrukčného návrhu uskutočnených 
notifikovaným subjektom s cieľom určiť, 
či je notifikovaný subjekt naďalej 
kompetentný  posudzovať zdravotnícke 
pomôcky zaradené do triedy III a ako 
kvalitné sú jeho posúdenia.
4. V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného 
v odseku 1 písm. c) Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky zavedie 
podrobné pravidlá pre partnerské 
preverovanie vnútroštátnych subjektov 
zodpovedných za notifikované subjekty, 
ako je vymedzené v článku 28 ods. 8. Tieto 
pravidlá sa povinne uplatňujú na všetky 
partnerské posudzovania, ktoré sa vo 
vzťahu k vnútroštátnym príslušným 
orgánom zodpovedným za notifikované 
subjekty uskutočňujú každé dva roky 
podľa ročného plánu partnerského 
posudzovania, ako sa to vyžaduje v článku 
28 ods. 8.
5. Členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky vrátane aspoň 
jedného zástupcu Komisie sa podieľajú 
na partnerskom preverovaní 
vnútroštátnych príslušných orgánov 
zodpovedných za notifikované subjekty 
v zmysle článku 28 ods. 8.
6. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky určí podrobné požiadavky na 
kvalifikáciu svojich audítorských 
odborníkov umožňujúcu účasť na 
partnerskom preverovaní v zmysle článku 
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28 ods. 8.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 44a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 44a
Notifikácia pred uvedením na trh

1. Notifikované subjekty oznamujú 
Komisii žiadosti o posúdenie zhody 
pomôcok klasifikovaných v triede III s 
výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
obnovenie existujúcich certifikátov. K 
týmto oznámeniam je priložený návrh 
návodu na použitie uvedený v oddiele 19.3 
prílohy I a návrh súhrnu parametrov 
bezpečnosti a klinického výkonu uvedený 
v článku 26. Notifikovaný subjekt vo 
svojich oznámeniach uvádza 
predpokladaný dátum, do ktorého by sa 
posúdenie zhody malo vykonať. Komisia 
bezodkladne zašle oznámenie a 
sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.
2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa rozširuje rozsah pomôcok, 
ktoré musia byť oznámené pred uvedením 
na trh, ako sa uvádza v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Oznámenie pred uvedením na trh, ako je stanovené v článku 44 ods. 1. a ods. 5 prvom 
pododseku návrhu Komisie, by sa malo zachovať v novom článku, aby Komisia mala 
vedomosti o trhu a mohla vykonávať dohľad.
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Pozmeňujúci návrh 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Návrh nariadenia
Článok 44a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 44a
Inšpekčné konanie pre notifikované 

subjekty a vnútroštátne orgány 
zodpovedné za notifikované subjekty 

1. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky je zodpovedná za štandardizáciu 
postupov počiatočného posudzovania, 
notifikácie a monitorovania 
notifikovaných subjektov a za notifikáciu 
a monitorovanie činností vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za notifikované 
subjekty
2. V záujme dosiahnutia cieľov 
uvedených odseku 1, ktoré sa týkajú 
štandardizácie práce vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za notifikované 
subjekty, Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky zavedie jasné
pravidlá pre partnerské preverovanie 
vnútroštátnych subjektov zodpovedných za 
notifikované subjekty, v súlade s článkom 
28 ods. 8. Tieto pravidlá musia byť 
záväzné pre všetky partnerské 
posudzovania, ktoré vnútroštátne orgány
zodpovedné za notifikované subjekty 
uskutočňujú každé dva roky podľa 
ročného plánu uvedeného v článku 28 
ods. 8.
3. Členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky sa na tomto 
partnerskom preverovaní vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za notifikované 
subjekty uskutočňovanom v súlade 
s článkom 28 ods. 8 podieľajú.
4. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky určí podrobné požiadavky na 
kvalifikáciu svojich audítorských 
odborníkov, ktorí vykonávajú partnerské 
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preverovanie vnútroštátnych orgánov 
zodpovedných za notifikované subjekty 
v súlade s článkom 28 ods. 8.
5. V záujme dosiahnutia cieľov 
uvedených odseku 1, ktoré sa týkajú 
štandardizácie práce notifikovaných 
subjektov, Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky zahŕňa odborníkov 
na prácu orgánov posudzovania zhody 
a notifikovaných subjektov. Aspoň dvaja 
títo odborníci sú súčasťou spoločnej 
skupiny pre posudzovanie uvedenej 
v článku 32 ods. 3 vytvorenej na 
monitorovanie orgánov posudzovania 
konformity a notifikovaných subjektov 
v súlade s článkom 35 ods. 4.
6. V záujme dosiahnutia cieľov 
uvedených odseku 1, ktoré sa týkajú 
štandardizácie práce notifikovaných 
subjektov, Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky určí podrobné 
požiadavky na kvalifikáciu odborníkov 
zodpovedných za monitorovanie práce 
orgánov posudzovania zhody 
a notifikovaných subjektov.
7. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky posúdi stanovisko o správe 
z posúdenia a návrhu notifikácie, ktoré 
vypracovala spoločná skupina pre 
posudzovanie podľa článku 32 ods. 6, 
a rozhodne, či vydá kladné alebo záporné 
odporúčanie. Toto odporúčanie sa 
postupuje Komisii a vnútroštátnym 
orgánom zodpovedným za notifikované 
subjekty.
8. Taktiež v záujme dosiahnutie cieľa 
uvedeného v odseku 1 Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
vypracuje podrobné, záväzné pravidlá 
posudzovania orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov.
Tieto pravidlá zahŕňajú:
(a) kritériá pre posudzovanie a notifikáciu 
notifikovaných subjektov:
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- požiadavky na ich organizáciu, kvalitu, 
systémy riadenia a riadiace procesy;
- požiadavky na vyžadované zdroje, 
vrátane kvalifikácie a špecializovanej 
odbornej prípravy ich pracovníkov;
- osobitné požiadavky, ktoré majú plniť 
audítori pracujúci pre notifikované 
subjekty a osoby vykonávajúce technické 
posudzovanie pracujúce pre notifikované 
subjekty;
- osobitné požiadavky na laboratóriá 
a subdodávateľov;
- požiadavky na nezávislosť, objektívnosť 
a diskrétnosť;
b) podrobné pravidlá počiatočného 
posudzovania a následných posúdení: 
- následné posúdenia sa uskutočňujú 
pravidelne, a aspoň raz za rok;
- následné posúdenia sa uskutočňujú na 
mieste a pokrývajú posúdenie certifikátov 
riadenia kvality, typového monitorovania 
a spisu konštrukčného návrhu, klinické 
testy a monitorovanie po uvedení na trh, 
a osobitným dôrazom na pomôcky 
zaradené do triedy III a nové pomôcky;
c) pravidlá a kritériá pre následné 
posudzovanie uskutočnené na základe 
odôvodnených obáv; tieto posúdenia sa 
podľa možností uskutočňujú bez
ohlásenia;
d) pravidlá pre obmedzenie a odvolanie 
rozhodnutia;
e) pravidlá pre arbitrážne konanie 
v prípade nedosiahnutia dohody na 
zápornom odporúčaní vo vzťahu k 
počiatočnému posúdeniu alebo 
obmedzenia či odvolania rozhodnutia.

Or. de
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