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Predlog spremembe 450
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja elektronski 
sistem za zbiranje in obdelavo informacij, 
ki so potrebne in sorazmerne za opis in 
identifikacijo pripomočka in proizvajalca 
ter, kadar je ustrezno, pooblaščenega 
predstavnika in uvoznika. Podrobnosti o 
informacijah, ki jih predložijo gospodarski 
subjekti, so določene v delu A Priloge V.

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja elektronski 
sistem za zbiranje in obdelavo informacij, 
ki so potrebne in sorazmerne za opis in 
identifikacijo pripomočka in proizvajalca 
ter, kadar je ustrezno, pooblaščenega 
predstavnika in uvoznika. Podrobnosti o 
informacijah, ki jih predložijo gospodarski 
subjekti, so določene v delu A Priloge V.
Komisija določi en skupni jezik kot 
splošno zavezujoči jezik za registracijo.

Or. en

Obrazložitev

En zavezujoči jezik za registracijo se zdi ustrezna možnost.

Predlog spremembe 451
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
predstavnik pred dajanjem pripomočka na 
trg, razen pripomočka, izdelanega za 
posameznega uporabnika, ali pripomočka 
za klinične raziskave, v elektronski sistem 
sporoči informacije iz odstavka 1.

2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
predstavnik pred dajanjem pripomočka na 
trg, razen pripomočka, izdelanega za 
posameznega uporabnika, ali pripomočka 
za klinične raziskave, v elektronski sistem 
sporoči informacije iz odstavka 1.

Sprejmejo se ukrepi za zagotovitev, da 
dodatni nacionalni postopki registracije 
niso potrebni.

Or. de
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Predlog spremembe 452
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 25 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zadevni gospodarski subjekt potrdi 
točnost podatkov najpozneje dve leti po 
predložitvi informacij v skladu z 
odstavkoma 2 in 3 ter nato vsako drugo
leto. Če podatkov ne potrdi v šestih 
mesecih po roku, lahko katera koli država 
članica sprejme ukrepe za zadržanje 
dostopnosti zadevnega pripomočka na 
svojem ozemlju ali jo drugače omeji, 
dokler obveznost iz tega odstavka ni 
izpolnjena.

5. Zadevni gospodarski subjekt potrdi 
točnost podatkov najpozneje pet let po 
predložitvi informacij v skladu z 
odstavkoma 2 in 3 ter nato vsako peto leto.
Če podatkov ne potrdi v šestih mesecih po 
roku, lahko katera koli država članica 
sprejme ukrepe za zadržanje dostopnosti 
zadevnega pripomočka na svojem ozemlju 
ali jo drugače omeji, dokler obveznost iz 
tega odstavka ni izpolnjena.

Or. de

Predlog spremembe 453
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog uredbe
Člen 26 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Povzetek varnosti in klinične učinkovitosti Poročilo o varnosti in klinični
učinkovitosti

Or. es

Predlog spremembe 454
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Člen 26 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Povzetek varnosti in klinične učinkovitosti Poročilo o varnosti in klinični
učinkovitosti

Or. en

Predlog spremembe 455
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 26 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Povzetek varnosti in klinične učinkovitosti Poročilo o varnosti in klinični
učinkovitosti

Or. en

Predlog spremembe 456
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen
pripomočkov, izdelanih za posameznega 
uporabnika, ali pripomočkov za klinične 
raziskave, pripravi povzetek varnosti in 
klinične učinkovitosti. Sestavljen je tako, 
da je razumljiv predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen za
pripomočke, izdelane za posameznega 
uporabnika, ali pripomočke za klinične 
raziskave, pripravi povzetek varnosti in 
klinične učinkovitosti in ga dopolni z 
ugotovitvami iz poročila o kliničnem 
spremljanju po dajanju na trg iz točke 3 
dela B Priloge XIII. Sestavljen je tako, da 
je razumljiv predvidenemu uporabniku in v 
jeziku države, v kateri je medicinski 
pripomoček na voljo na trgu. Osnutek tega 
povzetka je del dokumentacije, ki jo je 
treba predložiti priglašenemu organu, 
vključenemu v ugotavljanje skladnosti v 
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skladu s členom 42, in ki jo navedeni organ 
potrdi.

Or. en

Predlog spremembe 457
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen
pripomočkov, izdelanih za posameznega 
uporabnika, ali pripomočkov za klinične 
raziskave, pripravi povzetek varnosti in
klinične učinkovitosti. Sestavljen je tako, 
da je razumljiv predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen za
pripomočke, izdelane za posameznega 
uporabnika, ali pripomočke za klinične 
raziskave, pripravi poročilo o varnosti in
klinični učinkovitosti, ki podaja vse 
izsledke kliničnih preskušanj in študij.
Sestavljeno je tako, da je razumljivo
predvidenemu uporabniku. Osnutek tega 
poročila je del dokumentacije, ki jo je 
treba predložiti priglašenemu organu, 
vključenemu v ugotavljanje skladnosti v 
skladu s členom 42, in ki jo navedeni organ 
potrdi.

Or. fr

Predlog spremembe 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen
pripomočkov, izdelanih za posameznega 
uporabnika, ali pripomočkov za klinične 
raziskave, pripravi povzetek varnosti in
klinične učinkovitosti. Sestavljen je tako, 

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen za
pripomočke, izdelane za posameznega 
uporabnika, ali pripomočke za klinične 
raziskave, pripravi poročilo o varnosti in
klinični učinkovitosti, ki podaja rezultate 
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da je razumljiv predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.

kliničnih študij in preskušanj. Sestavljeno
je tako, da je razumljivo predvidenemu 
uporabniku. Osnutek tega poročila je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.

Or. de

Obrazložitev

Vsi tehnični in klinični podatki o medicinskem pripomočku, razen zaščitene intelektualne 
lastnine, bi morali biti na voljo pacientom in zdravstvenim delavcem. Zdravniki in kirurgi take 
informacije potrebujejo, da lahko medicinske pripomočke izbirajo na podlagi njihove 
učinkovitosti in varnosti.

Predlog spremembe 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen
pripomočkov, izdelanih za posameznega 
uporabnika, ali pripomočkov za klinične 
raziskave, pripravi povzetek varnosti in
klinične učinkovitosti. Sestavljen je tako, 
da je razumljiv predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen za
pripomočke, izdelane za posameznega 
uporabnika, ali pripomočke za klinične 
raziskave, zagotovi poročilo o varnosti in
klinični učinkovitosti, vključno s 
popolnimi rezultati kliničnih študij in 
preskušanj. Sestavljeno je tako, da je
razumljivo predvidenemu uporabniku, pri 
čemer razlikuje med potrebami po 
informacijah pacientov in zdravstvenih 
delavcev. Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.
Povzetek se tudi objavi.

Or. en
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Predlog spremembe 460
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen
pripomočkov, izdelanih za posameznega 
uporabnika, ali pripomočkov za klinične 
raziskave, pripravi povzetek varnosti in
klinične učinkovitosti. Sestavljen je tako, 
da je razumljiv predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen za
pripomočke, izdelane za posameznega 
uporabnika, ali pripomočke za klinične 
raziskave, pripravi popolno poročilo o
varnosti in klinični učinkovitosti, vključno 
z rezultati kliničnih preskušanj in ocen.
Sestavljeno je tako, da je razumljivo
predvidenemu uporabniku. Osnutek tega 
poročila je del dokumentacije, ki jo je 
treba predložiti priglašenemu organu, 
vključenemu v ugotavljanje skladnosti v 
skladu s členom 42, in ki jo navedeni organ 
potrdi.

Or. es

Predlog spremembe 461
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen
pripomočkov, izdelanih za posameznega 
uporabnika, ali pripomočkov za klinične 
raziskave, pripravi povzetek varnosti in
klinične učinkovitosti. Sestavljen je tako, 
da je razumljiv predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen za 
pripomočke, izdelane za posameznega 
uporabnika, ali pripomočke za klinične 
raziskave, pripravi poročilo o varnosti in
kliničnih informacijah, zbranih med 
klinično raziskavo, ter celovit in lahko
razumljiv povzetek. Osnutek tega poročila
je del dokumentacije, ki jo je treba 
predložiti priglašenemu organu, 
vključenemu v ugotavljanje skladnosti v 
skladu s členom 42, in ki jo navedeni organ 
potrdi. Povzetek poročila o varnosti in 
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klinični učinkovitosti je javno dostopen v 
evropski banki podatkov iz člena 27.

Or. en

Predlog spremembe 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen
pripomočkov, izdelanih za posameznega 
uporabnika, ali pripomočkov za klinične 
raziskave, pripravi povzetek varnosti in 
klinične učinkovitosti. Sestavljen je tako, 
da je razumljiv predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.

1. Proizvajalec za pripomočke, ki jih 
predloži v postopek za izdajo dovoljenja za 
promet, razen za pripomočke, izdelane za
posameznega uporabnika, ali pripomočke
za klinične raziskave, pripravi poročilo o 
varnosti in klinične učinkovitosti in njegov 
povzetek . Sestavljeno je tako, da je 
razumljivo predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega poročila je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti
nacionalnemu organu ali Agenciji, kar je 
ustrezno, ki je vključen(-a) v postopek za 
izdajo dovoljenja za promet.

Or. en

Predlog spremembe 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Javnosti se omogoči dostop do 
celotnega poročila in povzetka prek banke 
podatkov Euramed.

Or. en
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Predlog spremembe 464
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
določi obliko in predstavitev podatkovnih 
elementov, ki morajo biti vključeni v 
povzetek varnosti in klinične učinkovitosti.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 88(2).

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
določi obliko in predstavitev podatkovnih 
elementov, ki morajo biti vključeni v
poročilo in povzetek varnosti in kliničnih 
informacij. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 88(2).

Or. en

Predlog spremembe 465
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zdravniki in zdravstveni delavci 
morajo imeti dostop do vseh področij 
banke podatkov Eudamed.

Or. de

Predlog spremembe 466
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Eudamed preveri in oceni sporočene 
podatke, preden se javno objavijo.

Or. de
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Predlog spremembe 467
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javnosti ustrezne informacije o 
pripomočkih, danih na trg, ustreznih 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
in ustreznih gospodarskih subjektih;

(a) javnosti ustrezne informacije o 
pripomočkih, danih na trg, ustreznih 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
in ustreznih gospodarskih subjektih, pod 
pogojem, da lahko proizvajalci ohranijo 
poslovno zaupnost na tem zelo 
inovativnem trgu;

Or. de

Predlog spremembe 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javnosti ustrezne informacije o 
pripomočkih, danih na trg, ustreznih 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
in ustreznih gospodarskih subjektih;

(a) javnosti ustrezne informacije prek 
centralne informacijske točke, kjer 
pacienti lahko zaprosijo za, iščejo in 
najdejo informacije o pripomočkih, danih 
na trg, ustreznih certifikatih, ki jih izdajo 
priglašeni organi, in ustreznih 
gospodarskih subjektih.
Komisija v posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi, vključno s 
pristojnimi organi držav članic, 
raziskovalno skupnostjo ter 
organizacijami pacientov in potrošnikov, 
pripravi smernice ter določi točno vsebino 
in obliko informacij, ki jih je treba 
objaviti;

Or. en
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Predlog spremembe 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javnosti ustrezne informacije o 
pripomočkih, danih na trg, ustreznih 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
in ustreznih gospodarskih subjektih;

(a) javnosti ustrezne informacije o 
pripomočkih, danih na trg, in pripomočkih, 
ki so bili s trga odstranjeni, ustreznih 
certifikatih, ki jih izdajo priglašeni organi, 
in ustreznih gospodarskih subjektih;

Or. en

Obrazložitev

Za varnost pacientov ter preprečitev nepotrebnega javnega bremena in stroškov je zelo 
pomembno sledenje pripomočkov, ki so dani iz prometa.

Predlog spremembe 470
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) javnosti ustrezne informacije o 
kliničnih raziskavah in sponzorjem 
kliničnih raziskav, ki se izvajajo v več kot 
eni državi članici, da izpolnjujejo 
obveznosti obveščanja iz členov od 50 
do 60;

(c) javnosti ustrezne informacije o 
kliničnih raziskavah, zdravstvenim 
delavcem ustrezen dostop do rezultatov 
kliničnih raziskav in sponzorjem kliničnih 
raziskav, ki se izvajajo v več kot eni državi 
članici, da izpolnjujejo obveznosti 
obveščanja iz členov od 50 do 60;

Or. en

Obrazložitev

Evropska banka podatkov je glavni portal za dostop do bistvenih informacij, povezanih z 
javnim zdravjem. Informacije o kliničnih raziskavah bi morale biti na voljo splošni javnosti in 
zdravstvenim delavcem.
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Predlog spremembe 471
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) javnosti in zdravstvenim delavcem 
pregled podatkov o vigilanci in dejavnosti 
nadzora trga;

Or. en

Obrazložitev

Evropska banka podatkov bi morala zagotoviti reden splošen pregled podatkov o vigilanci in 
dejavnosti nadzora trga.

Predlog spremembe 472
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. elektronski sistem za registracijo 
pomožnih organov in podizvajalcev iz 
člena 29a;

Or. en

Predlog spremembe 473
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f a) elektronski sistem za poročila o 
varnosti in kliničnih podatkih ter povzetke 
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poročil o varnosti in kliničnih podatkih iz 
člena 26.

Or. en

Predlog spremembe 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatke v banko podatkov Eudamed
vnesejo države članice, priglašeni organi, 
gospodarski subjekti in sponzorji, kot je 
opredeljeno v določbah o elektronskih 
sistemih iz odstavka 2.

3. Podatke v banko podatkov Eudamed
vnašajo Agencija, države članice, 
priglašeni organi, gospodarski subjekti, 
sponzorji, zdravstveni delavci in pacienti, 
kot je opredeljeno v določbah o 
elektronskih sistemih iz odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 475
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v 
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne priglašenim organom, 
gospodarskim subjektom, sponzorjem in 
javnosti v obsegu, opredeljenem v 
določbah iz odstavka 2.

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v 
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne priglašenim organom, 
gospodarskim subjektom, sponzorjem, 
zdravstvenim delavcem in javnosti v 
obsegu, opredeljenem v določbah iz 
odstavka 2.

Or. fr
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Predlog spremembe 476
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v 
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne priglašenim organom, 
gospodarskim subjektom, sponzorjem in 
javnosti v obsegu, opredeljenem v 
določbah iz odstavka 2.

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v 
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne priglašenim organom, 
gospodarskim subjektom, sponzorjem, 
zdravstvenim delavcem in javnosti v 
obsegu, opredeljenem v določbah iz 
odstavka 2.

Or. de

Obrazložitev

Zdravstveni delavci morajo imeti dostop do vseh podatkov o medicinskih pripomočkih, da 
lahko na podlagi njihove učinkovitosti in varnosti izberejo, katere želijo uporabiti, pri čemer 
morajo biti obveščeni tudi o možnih stranskih učinkih in odpoklicih izdelkov.

Predlog spremembe 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne priglašenim organom, 
gospodarskim subjektom, sponzorjem in 
javnosti v obsegu, opredeljenem v 
določbah iz odstavka 2.

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v 
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne priglašenim organom, 
gospodarskim subjektom, zdravstvenim 
delavcem, sponzorjem in javnosti v 
obsegu, opredeljenem v določbah iz 
odstavka 2.

Or. en



PE510.766v01-00 16/88 AM\936127SL.doc

SL

Predlog spremembe 478
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v 
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne priglašenim organom, 
gospodarskim subjektom, sponzorjem in 
javnosti v obsegu, opredeljenem v 
določbah iz odstavka 2.

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v 
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne Agenciji, priglašenim 
organom, gospodarskim subjektom, 
sponzorjem, zdravstvenim delavcem in 
javnosti v obsegu, opredeljenem v 
določbah iz odstavka 2.

Or. es

Predlog spremembe 479
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Informacije, zbrane v evropski banki 
podatkov, so zanesljive, pregledne in 
uporabnikom prijazne, pri čemer javnosti 
in zdravstvenim delavcem omogočajo 
primerjavo informacij o registriranih
pripomočkih, gospodarskih subjektih, 
kliničnih raziskavah, vigilanci in 
dejavnostih nadzora trga.

Or. en

Obrazložitev

Evropska banka podatkov je glavni portal za dostop do bistvenih informacij, povezanih z 
javnim zdravjem. Informacije o registriranih pripomočkih, gospodarskih subjektih, kliničnih 
raziskavah, vigilanci in dejavnostih nadzora trga bi morale biti na voljo splošni javnosti in 
zdravstvenim delavcem.
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Predlog spremembe 480
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija se pri oblikovanju evropske
banke podatkov posvetuje s skupinami 
pacientov in zdravstvenimi delavci.

Or. en

Obrazložitev

Evropska banka podatkov je glavni portal za dostop do bistvenih informacij, povezanih z 
javnim zdravjem. Informacije o registriranih pripomočkih, gospodarskih subjektih, kliničnih 
raziskavah, vigilanci in dejavnostih nadzora trga bi morale biti na voljo splošni javnosti in 
zdravstvenim delavcem.

Predlog spremembe 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Država članica lahko odloči, da 
ocenjevanje in spremljanje iz odstavka 1 
izvaja nacionalni akreditacijski organ v 
smislu in v skladu z Uredbo (ES) št. 
765/2008.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 482
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, ščiti zaupnost pridobljenih 
informacij. Vendar informacije o 
priglašenem organu izmenjuje z drugimi 
državami članicami in Komisijo.

5. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, ščiti zaupne elemente pridobljenih 
informacij. Vendar informacije o 
priglašenem organu izmenjuje z drugimi 
državami članicami in Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 483
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice Komisiji in drugim 
državam članicam posredujejo informacije 
o svojih postopkih za ocenjevanje, 
določanje in priglasitev organov za 
ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 
priglašenih organov ter o kakršni koli 
spremembi navedenih informacij.

7. Za priglašene organe in nacionalni 
organ, odgovoren za priglašene organe, je 
odgovorna država članica, v kateri imajo 
sedež. Država članica mora preveriti, ali 
imenovani nacionalni organ, odgovoren 
za priglašene organe, ustrezno opravlja 
svoje delo v zvezi z ocenjevanjem, 
imenovanjem in priglasitvijo organov za 
ugotavljanje skladnosti ter spremljanjem 
priglašenih organov ter ali imenovani 
nacionalni organ, odgovoren za 
priglašene organe, svoje delo opravlja 
nepristransko in objektivno. Države 
članice Komisiji in drugim državam 
članicam posredujejo informacije o svojih 
postopkih za ocenjevanje, določanje in 
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priglasitev organov za ugotavljanje 
skladnosti ter spremljanje priglašenih 
organov ter o kakršni koli spremembi 
navedenih informacij.

Or. da

Predlog spremembe 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice Komisiji in drugim 
državam članicam posredujejo informacije 
o svojih postopkih za ocenjevanje, 
določanje in priglasitev organov za 
ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 
priglašenih organov ter o kakršni koli 
spremembi navedenih informacij.

7. Države članice Komisiji in drugim 
državam članicam posredujejo informacije 
o svojih postopkih za ocenjevanje, 
določanje in priglasitev organov za 
ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 
priglašenih organov ter o kakršni koli 
spremembi navedenih informacij.

Tovrstni podatki so javno dostopni.

Or. en

Predlog spremembe 485
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a
Priglašeni organ objavi seznam svojega 
osebja, odgovornega za ugotavljanje 
skladnosti in potrjevanje medicinskih 
pripomočkov. Ta seznam vključuje vsaj 
kvalifikacije, življenjepis in izjavo o 
navzkrižju interesov za vsakega člana 
osebja. Seznam se pošlje nacionalnemu 
organu, odgovornemu za priglašene 
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organe, ki preveri, ali osebje izpolnjuje 
pravila iz te uredbe. Seznam se pošlje tudi 
Komisiji.

Or. da

Predlog spremembe 486
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29 a
Elektronski sistem za registracijo 
pomožnih organov in podizvajalcev
1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja 
elektronski sistem za zbiranje in obdelavo 
informacij o podizvajalcih in pomožnih 
organih ter posebnih nalogah, za katere 
so odgovorni.
2. Pred dejanskim sklepanjem pogodb z 
javnimi subjekti ali zunanjimi 
strokovnjaki priglašeni organ, ki 
namerava skleniti pogodbe s podizvajalci 
za izvajanje posebnih nalog, povezanih z 
ugotavljanjem skladnosti, ali želi za 
posebne naloge, povezane z ugotavljanjem 
skladnosti, uporabiti pomožne organe, 
registrira njihova imena skupaj z 
njihovimi posebnimi nalogami.
3. Zadevni gospodarski subjekt posodobi 
podatke v elektronskem sistemu 
najpozneje en teden po vsaki spremembi 
podatkov iz odstavka 1.
4. Podatki iz elektronskega sistema so 
dostopni javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 487
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglašeni organi izpolnjujejo 
organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 
njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. Minimalne zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati priglašeni organi, 
so določene v Prilogi VI.

1. Priglašeni organi izpolnjujejo 
organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 
njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. Zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati priglašeni organi, so določene 
v Prilogi VI.

Or. de

Obrazložitev

Če naj bi se določile enotne zahteve za priglašene organe v vseh državah članicah in 
zagotovili pošteni pogoji, bi bilo treba govoriti o „zahtevah“ in ne „minimalnih zahtevah“, ki 
jih morajo izpolnjevati priglašeni organi. Poleg tega je to terminologija iz Sklepa 
št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o priglašenih organih.

Predlog spremembe 488
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglašeni organi izpolnjujejo 
organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 
njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. Minimalne zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati priglašeni organi, 
so določene v Prilogi VI.

1. Priglašeni organi izpolnjujejo 
organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 
njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. V zvezi s tem je 
ključnega pomena stalno „notranje“ 
upravno, tehnično in znanstveno osebje z 
medicinskim, tehničnim in, kjer je to 
mogoče, farmakološkim znanjem. 
Uporabi se stalno „notranje“ osebje, 
vendar mora biti priglašenim organom 



PE510.766v01-00 22/88 AM\936127SL.doc

SL

zagotovljena prožnost, da za posamezne 
naloge po potrebi začasno najamejo 
zunanje strokovnjake. Minimalne zahteve, 
ki jih morajo izpolnjevati priglašeni organi, 
so določene v Prilogi VI.

Or. en

Predlog spremembe 489
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo minimalne 
zahteve iz Priloge VI zaradi tehničnega 
napredka in ob upoštevanju minimalnih 
zahtev, potrebnih za oceno posebnih 
pripomočkov, kategorij ali skupin 
pripomočkov.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 490
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki
spreminjajo ali dopolnjujejo minimalne
zahteve iz Priloge VI zaradi tehničnega 
napredka in ob upoštevanju minimalnih
zahtev, potrebnih za oceno posebnih 
pripomočkov, kategorij ali skupin 
pripomočkov.

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
dopolnjujejo zahteve iz Priloge VI zaradi 
tehničnega napredka in ob upoštevanju 
zahtev, potrebnih za oceno posebnih 
pripomočkov, kategorij ali skupin 
pripomočkov.
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Or. de

Obrazložitev

Če naj bi se določile enotne zahteve za priglašene organe v vseh državah članicah in 
zagotovili pošteni pogoji, bi bilo treba govoriti o „zahtevah“ in ne „minimalnih zahtevah“, ki 
jih morajo izpolnjevati priglašeni organi. Za spreminjanje zahtev iz Priloge VI sta 
pooblaščena le sozakonodajalca in ne Komisija. Komisija lahko dopolni te zahteve.

Predlog spremembe 491
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Letna ocena priglašenih organov iz 
člena 35(3) vključuje preverjanje 
skladnosti podizvajalcev ali pomožnih 
organov priglašenih organov z zahtevami 
iz Priloge VI.

Or. en

Predlog spremembe 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 V vlogi se opredelijo dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, postopki za 
ugotavljanje skladnosti in pripomočki, za 
katere organ trdi, da je pristojen, priložena 
pa ji je dokumentacija, ki dokazuje 
skladnost z vsemi zahtevami iz Priloge VI.

Vlogi sta priložena opis dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, postopkov za 
ugotavljanje skladnosti in pripomočkov, za 
katere organ trdi, da je pristojen, ter 
potrdilo o akreditaciji, če obstaja, ki ga 
izda nacionalni akreditacijski organ, ki 
potrjuje, da organ za ugotavljanje 
skladnosti izpolnjuje zahteve iz 
Priloge VI, ali dokumentacija, ki dokazuje 
skladnost z vsemi zahtevami iz priloge VI.
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Or. en

Predlog spremembe 493
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Za organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti iz 
oddelkov 1 in 2 Priloge VI se lahko 
ustrezna dokumentacija predloži v obliki 
veljavnega certifikata in ustreznega 
poročila o oceni, ki ga nacionalni 
akreditacijski organ predloži v skladu z 
Uredbo (ES) št. 765/2008. Za organ za 
ugotavljanje skladnosti se domneva, da je 
skladen z zahtevami, ki jih zajema 
certifikat, ki ga je tak akreditacijski organ 
izdal.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 494
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v 14 dneh po predložitvi iz 
odstavka 2 imenuje skupno ocenjevalno 
ekipo, ki jo sestavljata najmanj dva 
strokovnjaka s seznama strokovnjakov, 
usposobljenih za ocenjevanje organov za 
ugotavljanje skladnosti. Komisija seznam 
sestavi v sodelovanju s Koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke. Vsaj 
eden od navedenih strokovnjakov je 
predstavnik Komisije, ki skupno 
ocenjevalno ekipo vodi.

3. Komisija v 14 dneh po predložitvi iz 
odstavka 2 imenuje skupno ocenjevalno 
ekipo, ki jo sestavljata najmanj dva 
strokovnjaka s seznama strokovnjakov, 
usposobljenih za ocenjevanje organov za 
ugotavljanje skladnosti, pri katerih ni 
navzkrižja interesov z organom za 
ugotavljanje skladnosti, ki je vložil vlogo.
Komisija seznam sestavi v sodelovanju s 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke. Vsaj eden od navedenih 
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strokovnjakov je predstavnik Komisije, ki 
skupno ocenjevalno ekipo vodi.

Or. en

Predlog spremembe 495
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v 14 dneh po predložitvi iz 
odstavka 2 imenuje skupno ocenjevalno 
ekipo, ki jo sestavljata najmanj dva 
strokovnjaka s seznama strokovnjakov, 
usposobljenih za ocenjevanje organov za 
ugotavljanje skladnosti. Komisija seznam 
sestavi v sodelovanju s Koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke. Vsaj 
eden od navedenih strokovnjakov je 
predstavnik Komisije, ki skupno
ocenjevalno ekipo vodi.

3. Komisija v 14 dneh po predložitvi iz 
odstavka 2 imenuje skupno ocenjevalno 
ekipo, ki jo sestavljajo najmanj trije 
strokovnjaki s seznama strokovnjakov, 
usposobljenih za ocenjevanje organov za 
ugotavljanje skladnosti. Komisija seznam 
sestavi v sodelovanju s Koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke. Vsaj 
eden od navedenih strokovnjakov je 
predstavnik Komisije in vsaj eden od 
drugih predstavnikov prihaja iz države 
članice, ki ni država, v kateri ima organ 
za ugotavljanje skladnosti, ki je vložil 
vlogo, svoj sedež. Skupno ocenjevalno 
ekipo vodi predstavnik Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi bolj objektivnega odločanja bi moral pri ocenjevanju poleg predstavnika Komisije 
sodelovati tudi strokovnjak iz druge države članice. Ekipa bi morala biti vedno sestavljena iz 
vodje in vsaj dveh strokovnjakov.

Predlog spremembe 496
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ugotovitve o neskladnosti organa z 
zahtevami iz Priloge VI se navedejo med 
postopkom ocenjevanja, kasneje pa o njih 
razpravljata nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, in skupna ocenjevalna 
ekipa, da bi se strinjala glede ocene vloge.
Različna mnenja se navedejo v poročilu o 
oceni pristojnega nacionalnega organa.

Ugotovitve o neskladnosti organa z 
zahtevami iz Priloge VI se navedejo med 
postopkom ocenjevanja, kasneje pa o njih 
razpravljata nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, in skupna ocenjevalna 
ekipa, da bi se strinjala glede ocene vloge.
V primeru spora se poročilu o oceni 
pristojnega nacionalnega organa priloži 
ločeno mnenje ocenjevalne ekipe, v 
katerem so navedeni njeni pridržki glede 
priglasitve.

Or. de

Obrazložitev

Če se ocenjevalna ekipa in pristojni nacionalni organ ne moreta dogovoriti o oceni vloge, bi 
morala ocenjevalna ekipa navesti svoje razloge v ločenem mnenju, ki ga predloži Komisiji in 
Koordinacijski skupini za medicinske pripomočke.

Predlog spremembe 497
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, predloži poročilo o oceni in 
osnutek priglasitve Komisiji, ki navedene 
dokumente takoj pošlje Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke in 
članom skupne ocenjevalne ekipe. Organ 
navedene dokumente na zahtevo Komisije 
predloži v največ treh uradnih jezikih 
Unije.

5. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, predloži poročilo o oceni in 
osnutek priglasitve Komisiji, ki navedene 
dokumente takoj pošlje Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke in 
članom skupne ocenjevalne ekipe. Če 
ocenjevalna ekipa pripravi ločeno mnenje, 
se tudi to predloži Komisiji, ki ga 
posreduje Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke. Organ navedene 
dokumente na zahtevo Komisije predloži v 
največ treh uradnih jezikih Unije.

Or. de
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Obrazložitev

Če se ocenjevalna ekipa in pristojni nacionalni organ ne moreta dogovoriti o oceni vloge, bi 
morala ocenjevalna ekipa navesti svoje razloge v ločenem mnenju, ki ga predloži Komisiji in 
Koordinacijski skupini za medicinske pripomočke.

Predlog spremembe 498
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Skupna ocenjevalna ekipa predloži 
mnenje o poročilu o oceni in osnutku 
priglasitve v 21 dneh od prejema 
navedenih dokumentov, Komisija pa to 
mnenje nemudoma predloži Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke.
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke v 21 dneh po prejemu mnenja 
skupne ocenjevalne ekipe izda priporočilo 
glede osnutka priglasitve, ki jo zadevni 
nacionalni organ ustrezno upošteva pri 
svoji odločitvi o imenovanju priglašenega 
organa.

6. Skupna ocenjevalna ekipa predloži
končno mnenje o poročilu o oceni in 
osnutku priglasitve ter, kjer je ustrezno, 
ločenem poročilu ocenjevalne ekipe v 
21 dneh od prejema navedenih 
dokumentov, Komisija pa to mnenje 
nemudoma predloži Koordinacijski skupini 
za medicinske pripomočke. Koordinacijska 
skupina za medicinske pripomočke v 
21 dneh po prejemu mnenja skupne 
ocenjevalne ekipe izda priporočilo glede 
osnutka priglasitve, ki jo zadevni 
nacionalni organ ustrezno upošteva pri 
svoji odločitvi o imenovanju priglašenega 
organa. Če zadevni nacionalni organ pri 
sprejemanju svoje odločitve ravna v 
nasprotju s priporočilom Koordinacijske 
skupine za medicinske pripomočke, mora 
Komisiji pisno pojasniti razloge za tako 
ravnanje.

Or. de

Obrazložitev

Odločitev o priglasitvi, ki je v nasprotju s priporočilom Koordinacijske skupine za medicinske 
pripomočke, se lahko dovoli le na podlagi jasno opredeljene in objektivne utemeljitve.

Predlog spremembe 499
Christel Schaldemose
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Predlog uredbe
Člen 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33a
Komisija sprejme smernice o najkrajšem 
trajanju postopka ugotavljanja skladnosti 
ter navede predvideni povprečni čas 
postopka ugotavljanja skladnosti za 
posamezno vrsto medicinskih 
pripomočkov.

Or. en

Predlog spremembe 500
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko priglasijo samo 
organe za ugotavljanje skladnosti, ki 
izpolnjujejo zahteve iz Priloge VI.

2. Države članice lahko priglasijo samo 
organe za ugotavljanje skladnosti, ki 
izpolnjujejo zahteve iz Priloge VI in 
zahteve, ki jih določi skupna ocenjevalna 
ekipa iz člena 32(3), ter so prejeli 
pozitivno oceno Koordinacijske skupine 
za medicinske pripomočke (člen 44a 
(novo)).

Or. de

Predlog spremembe 501
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko priglasijo samo 
organe za ugotavljanje skladnosti, ki 

2. Države članice priglasijo samo organe za 
ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo 
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izpolnjujejo zahteve iz Priloge VI. zahteve iz Priloge VI.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se zagotovilo enotno izvajanje postopka priglasitve za priglašene organe na evropski 
ravni, bi moralo biti za priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti obvezno izpolnjevanje 
zahtev iz Priloge VI.

Predlog spremembe 502
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar vložnik trdi, da je pristojen za 
pripomočke razreda III, pripomočke za 
vsaditev, pripomočke, ki vsebujejo snov, ki 
se šteje za zdravilo, ali pripomočke, ki 
uporabljajo neživa človeška ali živalska 
tkiva ali celice ali njihove derivate, lahko 
države članice priglasijo le organe za 
ugotavljanje skladnosti, ki so jih skupaj 
ocenili Komisija, Koordinacijska skupine 
za medicinske pripomočke in nacionalni 
organ, odgovoren za priglašene organe 
države članice, v kateri ima vložnik sedež. 

Or. en

Predlog spremembe 503
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V priglasitvi so jasno določeni področje 
uporabe imenovanja, ki navaja dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, postopki za 

V priglasitvi so jasno določeni področje 
uporabe imenovanja, ki navaja dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, postopki za 
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ugotavljanje skladnosti in vrsta 
pripomočka, za ocenjevanje katerega je 
priglašeni organ pooblaščen.

ugotavljanje skladnosti, razred tveganja in 
vrsta pripomočka, za ocenjevanje katerega 
je priglašeni organ pooblaščen.

Or. de

Obrazložitev

Navedba razreda tveganja je bistvena, če naj bi se priglašeni organi in njihova področja 
specializacije priglasili, nadzorovali in spremljali celovito in strogo.

Predlog spremembe 504
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če v skladu s členom 7 ni ugovorov ali 
če Skupina ali Komisija, s katerima je bil 
opravljen posvet v skladu z odstavkom 8, 
meni, da se lahko priglasitev sprejme v 
celoti ali delno, Komisija objavi ustrezno 
priglasitev.

9. Če v skladu s členom 7 ni ugovorov ali 
če Skupina ali Komisija, s katerima je bil 
opravljen posvet v skladu z odstavkom 8, 
meni, da se lahko priglasitev sprejme v 
celoti, Komisija objavi ustrezno priglasitev
in informacije v zvezi s priglasitvijo 
priglašenega organa vnese tudi v 
elektronski sistem iz člena 27(2).

Or. en

Predlog spremembe 505
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če v skladu s členom 7 ni ugovorov ali 
če Skupina ali Komisija, s katerima je bil 
opravljen posvet v skladu z odstavkom 8, 
meni, da se lahko priglasitev sprejme v 
celoti ali delno, Komisija objavi ustrezno 
priglasitev.

9. Če v skladu s členom 7 ni ugovorov ali 
če Skupina ali Komisija, s katerima je bil 
opravljen posvet v skladu z odstavkom 8, 
meni, da se lahko priglasitev sprejme v 
celoti ali delno, Komisija objavi ustrezno 
priglasitev.
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Komisija vnese informacije o priglasitvi 
priglašenega organa tudi v elektronski 
sistem iz člena 27(2)(e). Tej informaciji se 
priloži končno poročilo o oceni 
nacionalnega organa, pristojnega za 
priglašene organe, mnenje skupne 
ocenjevalne ekipe in priporočilo 
Koordinacijske skupine za medicinske 
pripomočke, kot je določeno v tem členu.
Informacije v elektronskem sistemu so 
dostopne državam članicam in Komisiji.

Or. fr

Obrazložitev

Postopek objave priglasitve, ki jo izda Komisija, je treba pojasniti. Informacije o priglasitvi, 
ki so objavljene, bi morale vključevati poročila in mnenja, na katerih temelji odločitev.

Predlog spremembe 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če v skladu s členom 7 ni ugovorov ali 
če Skupina ali Komisija, s katerima je bil 
opravljen posvet v skladu z odstavkom 8, 
meni, da se lahko priglasitev sprejme v 
celoti ali delno, Komisija objavi ustrezno 
priglasitev.

9. Če v skladu s členom 7 ni ugovorov ali 
če Skupina ali Komisija, s katerima je bil 
opravljen posvet v skladu z odstavkom 8, 
meni, da se lahko priglasitev sprejme v 
celoti ali delno, Komisija objavi ustrezno 
priglasitev.

Podrobnosti priglasitve, kot so razred in 
vrsta pripomočkov, so javno dostopne.

Or. en

Predlog spremembe 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če v skladu s členom 7 ni ugovorov ali 
če Skupina ali Komisija, s katerima je bil 
opravljen posvet v skladu z odstavkom 8, 
meni, da se lahko priglasitev sprejme v 
celoti ali delno, Komisija objavi ustrezno 
priglasitev.

9. Če v skladu s členom 7 ni ugovorov ali 
če Skupina ali Komisija, s katerima je bil 
opravljen posvet v skladu z odstavkom 8, 
meni, da se lahko priglasitev sprejme v 
celoti ali delno, Komisija objavi ustrezno 
priglasitev.

Vse podrobnosti priglasitve, vključno s 
prilogami, so javno dostopne. 

Or. en

Predlog spremembe 508
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija dodeli identifikacijsko številko 
vsakemu priglašenemu organu, za katerega 
je priglasitev sprejeta v skladu s 
členom 33. Dodeli mu eno identifikacijsko 
številko, tudi če je organ priglašen v skladu 
z več akti Unije.

1. Komisija dodeli identifikacijsko številko 
vsakemu priglašenemu organu, za katerega 
je priglasitev sprejeta v skladu s 
členom 33. Dodeli mu eno identifikacijsko 
številko, tudi če je organ priglašen v skladu 
z več akti Unije. Če so organi, priglašeni v 
skladu z Direktivo 90/385/EGS in 
Direktivo 93/42/EGS, uspešno ponovno 
priglašeni, obdržijo identifikacijsko 
številko, ki jim je bila dodeljena.

Or. de

Obrazložitev

Če so obstoječi priglašeni organi ponovno priglašeni, bi morali obdržati identifikacijsko 
številko, ki jim je bila dodeljena. S tem bi se preprečili nepotrebne upravne formalnosti, kot je 
vnos novih identifikacijskih številk v različne evropske zbirke podatkov, in drag postopek 
spreminjanja oznak izdelkov.

Predlog spremembe 509
Christel Schaldemose
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Predlog uredbe
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
Države članice zagotovijo veljaven sistem 
sankcij, ki ga uporabijo, če priglašeni 
organi ne izpolnijo minimalnih zahtev. 
Sistem je pregleden ter sorazmeren z vrsto 
in stopnjo neskladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 510
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, vsaj enkrat letno oceni, ali vsak 
priglašeni organ v njegovi pristojnosti še 
vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI. Ta 
ocena vključuje obisk na kraju samem pri 
vsakem priglašenem organu.

3. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, vsaj enkrat letno oceni, ali vsak 
priglašeni organ v njegovi pristojnosti še 
vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI, 
vključno z oceno, ali njegov podizvajalec 
ali podizvajalci in pomožni organ ali 
organi izpolnjuje te zahteve. Ta ocena 
vključuje obisk na kraju samem pri vsakem 
priglašenem organu.

Or. en

Predlog spremembe 511
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 3. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
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organe, vsaj enkrat letno oceni, ali vsak 
priglašeni organ v njegovi pristojnosti še 
vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI. Ta 
ocena vključuje obisk na kraju samem pri 
vsakem priglašenem organu.

organe, vsaj enkrat letno oceni, ali vsak 
priglašeni organ v njegovi pristojnosti še 
vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI. Ta 
ocena vključuje obisk na kraju samem pri 
vsakem priglašenem organu. Ocena 
vključuje tudi pregled vzorcev ocen 
projektnega dosjeja, ki jih je izvedel 
priglašeni organ, da se določijo trenutne 
kompetence priglašenega organa in 
kakovost njegovih ocen, zlasti zmožnost 
priglašenega organa za vrednotenje in 
oceno kliničnih dokazov.

Or. en

Predlog spremembe 512
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, vsaj enkrat letno oceni, ali vsak 
priglašeni organ v njegovi pristojnosti še 
vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI. Ta 
ocena vključuje obisk na kraju samem pri 
vsakem priglašenem organu.

3. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, vsaj enkrat letno oceni, ali vsak 
priglašeni organ v njegovi pristojnosti še 
vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI in 
ali te zahteve izpolnjujejo tudi pomožni 
organi in podizvajalci priglašenega 
organa. Ta ocena vključuje obisk na kraju 
samem pri vsakem priglašenem organu ter 
morebitnem njegovem pomožnem organu 
ali podizvajalcu v Uniji ali zunaj nje.

Or. fr

Obrazložitev

Ocena priglašenih organov bi morala zajemati tudi njihove pomožne organe in podizvajalce.

Predlog spremembe 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, vsaj enkrat letno oceni, ali vsak 
priglašeni organ v njegovi pristojnosti še 
vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI. Ta 
ocena vključuje obisk na kraju samem pri 
vsakem priglašenem organu.

3. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, vsaj enkrat letno oceni, ali vsak 
priglašeni organ v njegovi pristojnosti še 
vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI. Ta 
ocena vključuje nenapovedan obisk na 
kraju samem pri vsakem priglašenem 
organu.

Or. en

Predlog spremembe 514
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe države članice, v kateri je organ
ustanovljen in skupna ocenjevalna ekipa 
imenovana v skladu s postopkom iz 
člena 32(3) in 32(4), tri leta po priglasitvi 
priglašenega organa in nato vsako tretje 
leto oceni, ali priglašeni organ še vedno 
izpolnjuje zahteve iz Priloge VI.
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko na zahtevo Komisije ali 
države članice sproži postopek 
ocenjevanja, opisan v tem odstavku, kadar 
obstaja utemeljen pomislek, ali je 
priglašeni organ še vedno skladen z 
zahtevami iz Priloge VI.

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe države članice, v kateri ima
priglašeni organ sedež in je skupna 
ocenjevalna ekipa imenovana v skladu s 
postopkom iz člena 32(3) in 32(4), tri leta 
po priglasitvi priglašenega organa in nato 
vsako tretje leto oceni, ali priglašeni organ 
še vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI.
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko na zahtevo Komisije ali 
države članice sproži postopek 
ocenjevanja, opisan v tem odstavku, kadar 
obstaja utemeljen pomislek, ali je 
priglašeni organ ali pomožni organ oz. 
podizvajalec priglašenega organa še 
vedno skladen z zahtevami iz Priloge VI.

Or. en

Predlog spremembe 515
Gilles Pargneaux
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Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe države članice, v kateri je organ
ustanovljen in skupna ocenjevalna ekipa 
imenovana v skladu s postopkom iz 
člena 32(3) in 32(4), tri leta po priglasitvi 
priglašenega organa in nato vsako tretje 
leto oceni, ali priglašeni organ še vedno 
izpolnjuje zahteve iz Priloge VI.
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko na zahtevo Komisije ali 
države članice sproži postopek 
ocenjevanja, opisan v tem odstavku, kadar 
obstaja utemeljen pomislek, ali je 
priglašeni organ še vedno skladen z 
zahtevami iz Priloge VI.

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe države članice, v kateri ima
priglašeni organ sedež in je skupna 
ocenjevalna ekipa imenovana v skladu s 
postopkom iz člena 32(3) in 32(4), tri leta 
po priglasitvi priglašenega organa in nato 
vsako tretje leto oceni, ali priglašeni organ 
še vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI.
Koordinacijska skupina za medicinske
pripomočke lahko na zahtevo Komisije ali 
države članice sproži postopek 
ocenjevanja, opisan v tem odstavku, kadar 
obstaja utemeljen pomislek, ali je 
priglašeni organ ali pomožni organ oz. 
podizvajalec priglašenega organa še 
vedno skladen z zahtevami iz Priloge VI.

Or. fr

Obrazložitev

Ocena priglašenih organov bi morala zajemati tudi njihove pomožne organe in podizvajalce.

Predlog spremembe 516
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe države članice, v kateri je organ
ustanovljen in skupna ocenjevalna ekipa 
imenovana v skladu s postopkom iz 
člena 32(3) in 32(4), tri leta po priglasitvi 
priglašenega organa in nato vsako tretje
leto oceni, ali priglašeni organ še vedno 
izpolnjuje zahteve iz Priloge VI.
Koordinacijska skupina za medicinske 

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe države članice, v kateri ima
priglašeni organ sedež in je skupna 
ocenjevalna ekipa imenovana v skladu s 
postopkom iz člena 32(3) in 32(4), dve leti
po priglasitvi priglašenega organa in nato 
vsako drugo leto oceni, ali priglašeni organ 
še vedno izpolnjuje zahteve iz Priloge VI.
Koordinacijska skupina za medicinske 
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pripomočke lahko na zahtevo Komisije ali 
države članice sproži postopek 
ocenjevanja, opisan v tem odstavku, kadar 
obstaja utemeljen pomislek, ali je 
priglašeni organ še vedno skladen z 
zahtevami iz Priloge VI.

pripomočke lahko na zahtevo Komisije ali 
države članice sproži postopek 
ocenjevanja, opisan v tem odstavku, kadar 
obstaja utemeljen pomislek, ali je 
priglašeni organ še vedno skladen z 
zahtevami iz Priloge VI.

Or. en

Predlog spremembe 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe države članice, v kateri je organ
ustanovljen in skupna ocenjevalna ekipa 
imenovana v skladu s postopkom iz 
člena 32(3) in 32(4), tri leta po priglasitvi 
priglašenega organa in nato vsako tretje 
leto oceni, ali priglašeni organ še vedno
izpolnjuje zahteve iz Priloge VI.
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko na zahtevo Komisije ali 
države članice sproži postopek 
ocenjevanja, opisan v tem odstavku, kadar 
obstaja utemeljen pomislek, ali je 
priglašeni organ še vedno skladen z 
zahtevami iz Priloge VI.

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe države članice, v kateri ima
priglašeni organ sedež in je skupna 
ocenjevalna ekipa imenovana v skladu s 
postopkom iz člena 32(3) in 32(4), tri leta 
po priglasitvi priglašenega organa in nato 
vsako tretje leto oceni, ali priglašeni organ
in njegovi pomožni organi ali podizvajalci
še vedno izpolnjujejo zahteve iz
Priloge VI. Koordinacijska skupina za 
medicinske pripomočke lahko na zahtevo 
Komisije ali države članice sproži postopek 
ocenjevanja, opisan v tem odstavku, kadar 
obstaja utemeljen pomislek, ali je 
priglašeni organ še vedno skladen z 
zahtevami iz Priloge VI.

Rezultati ocen se v celoti objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Pomožni organi in podizvajalci priglašenih organov bi morali biti vključeni v triletno 
ocenjevanje za zagotovitev, da organi izvedejo celovito oceno priglašenega organa in 
njegovih dejavnosti. Poleg tega je za vse zainteresirane strani v smislu zaupanja in 
preglednosti pomembno, da so rezultati vseh ocen javni.
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Predlog spremembe 518
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za organe za ugotavljanje skladnosti, 
ki so priglašeni za pripomočke 
razreda III, se ocena iz odstavka 4 tega 
člena izvede vsako leto. Ocena vključuje 
pregled vzorcev ocen projektnega dosjeja, 
ki jih je izvedel priglašeni organ, da se 
določijo trenutne kompetence 
priglašenega organa in kakovost njegovih 
ocen, zlasti zmožnost priglašenega organa 
za vrednotenje in oceno kliničnih 
dokazov.

Or. en

Obrazložitev

Ocene medicinskih pripomočkov razreda III z najvišjim tveganjem pred dajanjem na trg, ki 
jih izvedejo priglašeni organi, morajo biti čim bolj kakovostne. Da se zagotovi strog nadzor 
držav članic in Komisije, je treba priglašene organe, odobrene za oceno pripomočkov 
razreda III, spremljati pogosteje, in sicer enkrat letno namesto enkrat vsaka tri leta, pri čemer 
mora spremljanje vključevati zlasti pregled primerov medicinskih pripomočkov, ki so jih 
odobrili.

Predlog spremembe 519
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Priglašeni organi vsako leto 
posredujejo letno poročilo o dejavnostih z 
informacijami iz točke 5 Priloge VI 
pristojnemu organu, pod katerega 
spadajo, in Komisiji, ki ga posreduje 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke.
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Or. fr

Obrazložitev

Od priglašenih organov bi se moralo zahtevati, da pošljejo letno poročilo o dejavnostih 
pristojnemu organu in Komisiji.

Predlog spremembe 520
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, ugotovi, da priglašeni 
organ ne izpolnjuje več zahtev iz 
Priloge VI ali da ne izpolnjuje svojih 
obveznosti, organ glede na resnost 
neizpolnjevanja navedenih zahtev ali 
nespoštovanja obveznosti zadrži, omeji 
oziroma v celoti ali delno prekliče 
priglasitev. Zadržanje ne sme presegati 
obdobja enega leta, ki se lahko enkrat 
podaljša za enako obdobje. Če je 
priglašeni organ prenehal z dejavnostjo, 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, priglasitev umakne.

Če nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, ugotovi, da priglašeni 
organ ne izpolnjuje več zahtev iz 
Priloge VI ali da ne izpolnjuje svojih 
obveznosti, organ glede na resnost 
neizpolnjevanja navedenih zahtev ali 
nespoštovanja obveznosti zadrži, omeji 
oziroma v celoti ali delno prekliče 
priglasitev. Zadržanje velja, dokler 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke ne sprejme odločitve, ki
razveljavi zadržanje, pri čemer Skupina 
upošteva oceno skupne ocenjevalne ekipe, 
imenovane v skladu s postopkom iz 
člena 30(3) in (4). Če je priglašeni organ 
prenehal z dejavnostjo, nacionalni organ, 
pristojen za priglašene organe, priglasitev 
umakne.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 521
Gilles Pargneaux
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, o vsakem zadržanju, omejitvi ali 
preklicu priglasitve takoj obvesti Komisijo
in druge države članice.

Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, o vsakem zadržanju, omejitvi ali 
preklicu priglasitve takoj obvesti Komisijo,
druge države članice ter zadevne 
proizvajalce in zdravstvene delavce.

Or. fr

Obrazložitev

O zadržanju, omejitvi ali preklicu priglasite je treba obvestiti tudi zadevne proizvajalce in 
zdravstvene delavce.

Predlog spremembe 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica v primeru zadržanja, 
omejitve ali preklica priglasitve sprejme 
ustrezne ukrepe za zagotovitev, da 
dokumente zadevnega priglašenega organa 
obdela drug priglašeni organ ali da so na 
voljo nacionalnim organom, pristojnim za 
priglašene organe ter na njihovo zahtevo za 
nadzor trga.

3. Država članica v primeru zadržanja, 
omejitve ali preklica priglasitve
nemudoma obvesti Komisijo, ki sprejme 
ustrezne ukrepe za zagotovitev, da 
dokumente zadevnega priglašenega organa 
obdela drug priglašeni organ ali da so na 
voljo nacionalnim organom, pristojnim za 
priglašene organe ter na njihovo zahtevo za 
nadzor trga.

Or. en

Obrazložitev

V primeru omejitve, zadržanja ali umika bi morala biti namesto držav članic odgovorna 
Komisija.
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Predlog spremembe 523
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, oceni, ali razlogi za spremembo
priglasitve vplivajo na certifikate, ki jih je 
izdal priglašeni organ, in v treh mesecih po 
priglasitvi sprememb priglasitve Komisiji 
in drugim državam članicam predloži 
poročilo o ugotovitvah. Kadar je treba
zagotoviti varnost pripomočkov na trgu, 
navedeni organ priglašenemu organu da 
navodila, da v razumnem roku, ki ga določi 
organ, zadrži ali prekliče vse neupravičeno 
izdane certifikate. Če priglašeni organ tega 
v določenem časovnem obdobju ne stori ali 
je prenehal z dejavnostjo, neupravičeno 
izdane certifikate zadrži ali prekliče 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, oceni, ali razlogi za zadržanje, 
preklic ali omejitev priglasitve vplivajo na 
certifikate, ki jih je izdal priglašeni organ, 
in v treh mesecih po priglasitvi sprememb 
priglasitve Komisiji in drugim državam 
članicam predloži poročilo o ugotovitvah.
Kadar je to potrebno za zagotovitev 
varnosti pripomočkov na trgu, navedeni 
organ priglašenemu organu da navodila, da 
v razumnem roku, ki ga določi organ, 
zadrži ali prekliče vse neupravičeno izdane 
certifikate. Če priglašeni organ tega v 
določenem časovnem obdobju ne stori ali 
je prenehal z dejavnostjo, neupravičeno 
izdane certifikate zadrži ali prekliče 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.

Or. fr

Obrazložitev

Poudariti je treba različne oblike spremembe priglasitve (zadržanje, omejitev in preklic).

Predlog spremembe 524
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, oceni, ali razlogi za spremembo 
priglasitve vplivajo na certifikate, ki jih je 
izdal priglašeni organ, in v treh mesecih po 
priglasitvi sprememb priglasitve Komisiji 

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, oceni, ali razlogi za spremembo 
priglasitve vplivajo na certifikate, ki jih je 
izdal priglašeni organ, in v treh mesecih po 
priglasitvi sprememb priglasitve Komisiji 
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in drugim državam članicam predloži 
poročilo o ugotovitvah. Kadar je treba
zagotoviti varnost pripomočkov na trgu, 
navedeni organ priglašenemu organu da 
navodila, da v razumnem roku, ki ga določi 
organ, zadrži ali prekliče vse neupravičeno 
izdane certifikate. Če priglašeni organ tega 
v določenem časovnem obdobju ne stori ali 
je prenehal z dejavnostjo, neupravičeno 
izdane certifikate zadrži ali prekliče 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.

in drugim državam članicam predloži 
poročilo o ugotovitvah. Kadar je to 
potrebno za zagotovitev varnosti
pripomočkov na trgu, navedeni organ 
priglašenemu organu da navodila, da v 
razumnem roku, ki ga določi organ, zadrži 
ali prekliče vse neupravičeno izdane 
certifikate. Če priglašeni organ tega v 
določenem časovnem obdobju ne stori ali 
je prenehal z dejavnostjo, neupravičeno 
izdane certifikate zadrži ali prekliče 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.

Z namenom ugotoviti, ali imajo razlogi za 
zadržanje, omejitev ali preklic priglasitve 
posledice za izdane certifikate, pristojni 
nacionalni organ pozove zadevne 
proizvajalce, naj posredujejo dokaze o 
skladnosti v času priglasitve, pri čemer 
imajo proizvajalci 30 dni časa za odgovor 
na to zahtevo.

Or. fr

Obrazložitev

V večini primerov mali in zelo mali proizvajalci v tem sektorju tržijo le en izdelek. Tudi 
začasno zadržanje njihovih certifikatov bi pomenilo, da bi se prodaja ustavila, podjetje pa bi 
bilo treba zapreti. Vzpostaviti je treba ravnovesje med potrebo, da taka podjetja še naprej 
poslujejo, in varnostjo pacientov. Zato bi lahko pred morebitnim zadržanjem certifikata ali 
njegovim preklicem na podlagi napačne izdaje lahko predvideli kratko obdobje, v katerem se 
lahko predložijo dokazila o skladnosti.

Predlog spremembe 525
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primeru zadržanja priglasitve: pod 
pogojem, da v treh mesecih od zadržanja
pristojni organ za medicinske pripomočke 
iz države članice, v kateri ima sedež 
proizvajalec pripomočka, ki ga certifikat 

(a) v primeru zadržanja priglasitve: pod 
pogojem, da v treh mesecih od zadržanja 
drug priglašeni organ pisno potrdi, da 
prevzema naloge priglašenega organa v 
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zajema, ali drug priglašeni organ pisno 
potrdi, da prevzema naloge priglašenega 
organa v obdobju zadržanja;

obdobju zadržanja;

Or. de

Obrazložitev

Pristojni organi v državah članicah praviloma ne bi smeli in dejansko ne morejo prevzeti dela 
priglašenega organa, ker nimajo potrebnih organizacijskih virov ali osebja.

Predlog spremembe 526
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija ugotovi, da priglašeni 
organ ne izpolnjuje več zahtev za 
priglasitev, o tem obvesti državo članico 
priglasiteljico in od nje zahteva, da sprejme 
potrebne popravljalne ukrepe, po potrebi
vključno z zadržanjem, omejitvijo ali 
preklicem priglasitve.

Kadar Komisija ob posvetovanju s 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke odloči, da priglašeni organ ne 
izpolnjuje več zahtev za priglasitev, o tem 
obvesti državo članico priglasiteljico in od 
nje zahteva, da sprejme potrebne 
popravljalne ukrepe v skladu s členom 
36(2), vključno z zadržanjem, omejitvijo 
ali preklicem priglasitve.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija ugotovi, da priglašeni 
organ ne izpolnjuje več zahtev za 
priglasitev, o tem obvesti državo članico 
priglasiteljico in od nje zahteva, da sprejme 
potrebne popravljalne ukrepe, po potrebi 
vključno z zadržanjem, omejitvijo ali 
preklicem priglasitve.

Kadar Komisija ugotovi, da priglašeni 
organ ne izpolnjuje več zahtev za 
priglasitev, o tem obvesti državo članico 
priglasiteljico in od nje zahteva, da sprejme 
potrebne popravljalne ukrepe, po potrebi 
vključno z zadržanjem, omejitvijo ali 
preklicem priglasitve. Evropska komisija 
da poročilo z mnenji držav članic po oceni 
na voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 528
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi, da je ustrezno 
usklajevanje in sodelovanje med 
priglašenimi organi vzpostavljeno in deluje 
kot koordinacijska skupina priglašenih 
organov na področju medicinskih 
pripomočkov, vključno z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki.

Komisija ob posvetovanju s 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke zagotovi, da je ustrezno 
usklajevanje in sodelovanje med 
priglašenimi organi vzpostavljeno in deluje 
kot koordinacijska skupina priglašenih 
organov na področju medicinskih 
pripomočkov, vključno z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina bi morala biti učinkovit prostor za razprave in omogočati izmenjavo 
izkušenj med priglašenimi organi ter tudi med priglašenimi organi in pristojnimi organi.

Predlog spremembe 529
Rebecca Taylor
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Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupina se sestane vsakih šest mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina bi morala biti učinkovit prostor za razprave ter Komisiji in pristojnim 
organom omogočati nadzor. Najmanjše število sestankov bi bilo treba določiti v besedilu.

Predlog spremembe 530
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ali Koordinacijska skupina za 
medicinske pripomočke lahko zahteva 
udeležbo katerega koli priglašenega 
organa.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina bi morala biti učinkovit prostor za razprave ter Komisiji in pristojnim 
organom omogočati nadzor. Pojasniti bi bilo treba, da je udeležba obvezna, če tako zahteva 
Komisija ali Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke.

Predlog spremembe 531
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki določajo načine delovanja 
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koordinacijske skupine priglašenih 
organov iz tega člena. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 84(3).

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina bi morala biti učinkovit prostor za razprave in omogočati izmenjavo 
izkušenj med priglašenimi organi ter tudi med priglašenimi organi in pristojnimi organi. 
Načini delovanja koordinacijske skupine bi se morali dodatno določiti z izvedbenimi akti.

Predlog spremembe 532
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, v katerih imajo organi 
sedež, zaračunavajo takse organom za 
ugotavljanje skladnosti, ki so vložili vlogo, 
in priglašenim organom. Te pristojbine v 
celoti ali delno krijejo stroške, povezane z 
dejavnostmi, ki jih izvajajo nacionalni 
organi, pristojni za priglašene organe v 
skladu s to uredbo.

1. Države članice, v katerih imajo organi 
sedež, od organov za ugotavljanje 
skladnosti, ki so vložili vlogo, in
priglašenih organov pobirajo pristojbine.
Te pristojbine v celoti ali delno krijejo 
stroške, povezane z dejavnostmi, ki jih 
izvajajo nacionalni organi, pristojni za 
priglašene organe v skladu s to uredbo.

Komisija določi višino pristojbin. To so 
standardne pristojbine, ki se v vseh 
državah članicah zbirajo na enak način.

Or. de

Obrazložitev

Na tem občutljivem področju ne sme biti konkurence. Cenovni pritisk ne sme ogrožati 
varnosti pacientov. Določitev enotne pristojbine bo prenesla konkurenco na področje 
kvalifikacij priglašenih organov. 

Predlog spremembe 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach



AM\936127SL.doc 47/88 PE510.766v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, v katerih imajo organi 
sedež, zaračunavajo takse organom za 
ugotavljanje skladnosti, ki so vložili vlogo, 
in priglašenim organom. Te pristojbine v 
celoti ali delno krijejo stroške, povezane z 
dejavnostmi, ki jih izvajajo nacionalni 
organi, pristojni za priglašene organe v 
skladu s to uredbo.

1. Države članice, v katerih imajo organi 
sedež, zaračunavajo takse organom za 
ugotavljanje skladnosti, ki so vložili vlogo, 
in priglašenim organom. Te pristojbine v 
celoti ali delno krijejo stroške, povezane z 
dejavnostmi, ki jih izvajajo nacionalni 
organi, pristojni za priglašene organe v 
skladu s to uredbo. Pristojbine so 
pregledne in sorazmerne po svoji naravi 
ter odvisne od trgov dela držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Glavni poročevalec predlaga usklajeno strukturo pristojbin za priglašene organe, ki ne bo 
upoštevala lokalnih razlik na trgih dela. To lahko pomeni višje pristojbine za mala in srednje 
velika podjetja.

Predlog spremembe 534
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ najmanj 14 dni pred 
vsakršno odločitvijo o predvideni odločitvi 
obvesti Koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke in Komisijo.

Pristojni organ najmanj 14 dni pred 
vsakršno odločitvijo o predvideni odločitvi 
obvesti Koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke in Komisijo.

Končna odločitev se objavi v evropski 
podatkovni zbirki.

Or. de

Predlog spremembe 535
Nora Berra
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Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na zahtevo države članice 
ali na lastno pobudo z izvedbenimi akti 
odloči o uporabi meril za razvrstitev iz 
Priloge VII za določen pripomoček 
oziroma kategorijo ali skupino 
pripomočkov, da jih razvrsti.

Komisija lahko na zahtevo države članice 
ali na lastno pobudo z izvedbenimi akti 
odloči o uporabi meril za razvrstitev iz 
Priloge VII za določen pripomoček 
oziroma kategorijo ali skupino 
pripomočkov, da jih razvrsti. Take 
odločitve bi morali sprejemati zlasti v 
primerih, ko se odločitve držav članic med 
seboj razhajajo.

Or. en

Predlog spremembe 536
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na zahtevo države članice 
ali na lastno pobudo z izvedbenimi akti 
odloči o uporabi meril za razvrstitev iz 
Priloge VII za določen pripomoček 
oziroma kategorijo ali skupino 
pripomočkov, da jih razvrsti.

Komisija lahko na zahtevo države članice 
ali na lastno pobudo z izvedbenimi akti 
odloči o uporabi meril za razvrstitev iz 
Priloge VII za določen pripomoček 
oziroma kategorijo ali skupino 
pripomočkov, da jih razvrsti.

Take odločitve se sprejemajo zlasti za 
zagotovitev, da države članice ne 
uporabljajo različnih meril za razvrstitev 
za dani pripomoček ali kategorijo ali 
skupino pripomočkov.

Or. de

Predlog spremembe 537
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3). Preden Komisija sprejme izvedbene 
akte, se posvetuje z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi in upošteva 
njihove predloge.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izboljšala preglednost postopka sprejemanja izvedbenih in delegiranih aktov, bi se 
morala Komisija posvetovati z ustreznimi zainteresiranimi stranmi in upoštevati njihove 
predloge.

Predlog spremembe 538
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je zaradi tehničnega napredka 
in vseh informacij, ki so na voljo v okviru 
vigilance in nadzora trga, opisanih v členih 
od 61 do 75, pooblaščena za sprejemanje
delegiranih aktov v skladu s členom 89 v 
zvezi z:

4. Komisija je zaradi tehničnega napredka 
in vseh informacij, ki so na voljo v okviru 
vigilance in nadzora trga, opisanih v členih 
od 61 do 75, pooblaščena za sprejemanje
izvedbenih aktov v skladu s členom 88 v 
zvezi z:

Or. fr

Predlog spremembe 539
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spreminjanjem ali dopolnjevanjem (b) spreminjanjem ali dopolnjevanjem 
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meril razvrščanja iz Priloge VII. meril razvrščanja iz Priloge VII. Preden 
Komisija sprejme delegirane akte, se 
posvetuje z zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi in upošteva njihove predloge.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izboljšala preglednost postopka sprejemanja izvedbenih in delegiranih aktov, bi se 
morala Komisija posvetovati z ustreznimi zainteresiranimi stranmi in upoštevati njihove 
predloge.

Predlog spremembe 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41a
Splošna načela v zvezi z dovoljenjem za 

promet
1. Noben od naslednjih pripomočkov se ne 
sme dati na trg v Uniji, razen če je bilo po 
centraliziranem postopku izdano 
dovoljenje za promet s pripomočkom v 
Uniji:
– pripomočki za vsaditev in aktivni 
terapevtski pripomočki, namenjeni za 
neposredni stik s srcem, centralnim 
krvožilnim sistemom ali centralnim 
živčnim sistemom;
– pripomočki za vsaditev za hrbtenjačo in 
kolke, rame in kolenski sklep, razen 
instrumentov in pripomočkov za 
osteosintezo;
– pripomočki za vsaditev in invazivni 
pripomočki za estetske namene.
2. Noben od naslednjih pripomočkov se ne 
sme dati na trg v državi članici, razen če 
je pristojni organ države članice po 
decentraliziranem postopku izdal 
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nacionalno dovoljenje za promet s 
pripomočkom:
– pripomočki razreda IIb, razen 
pripomočkov iz odstavka 1 člena 41a;
– pripomočki razreda III, razen 
pripomočkov iz odstavka 1 člena 41a.

Or. xm

Obrazložitev

Ta sistem je bil poleg utemeljitve v uvodni izjavi 42a predlagan že v odstavku 7 resolucije 
Evropskega parlamenta o silikonskih prsnih vsadkih neustrezne kakovosti francoskega 
podjetja PIP (2012/2621(RSP)): „poziva Komisijo, naj preide na sistem za predhodno 
odobritev za trg za nekatere vrste medicinskih pripomočkov, vsaj za medicinske pripomočke 
razredov IIb in III.“

Predlog spremembe 541
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci pripomočkov, razvrščenih v 
razred III, razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, so predmet 
ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti in 
pregleda projektnega dosjeja, kot je 
določeno v Prilogi VIII. Proizvajalec se 
lahko namesto tega odloči, da bo uporabil 
ugotavljanje skladnosti, ki temelji na 
pregledu tipa, kot je določeno v Prilogi IX, 
v kombinaciji z ugotavljanjem skladnosti, 
ki temelji na preverjanju skladnosti 
izdelka, kot je določeno v Prilogi X.

Proizvajalci pripomočkov, razvrščenih v 
razred III, razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, so predmet 
ugotavljanja skladnosti, ki temelji na 
pregledu tipa, kot je določeno v Prilogi IX, 
v kombinaciji z ugotavljanjem skladnosti, 
ki temelji na preverjanju skladnosti 
izdelka, kot je določeno v Prilogi X.

.

Or. en
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Obrazložitev

Z uvedbo EU-pregleda tipa kot obveznega postopka v okviru ugotavljanja skladnosti 
medicinskih pripomočkov razreda III se je okrepil pristop z izdelkom povezanega preskušanja 
medicinskih pripomočkov („praktičen izdelek“), ki ga uporablja Komisija.

Predlog spremembe 542
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalci pripomočkov, razvrščenih v
razred III, razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, so predmet 
ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti in 
pregleda projektnega dosjeja, kot je 
določeno v Prilogi VIII. Proizvajalec se 
lahko namesto tega odloči, da bo uporabil
ugotavljanje skladnosti, ki temelji na 
pregledu tipa, kot je določeno v Prilogi IX, 
v kombinaciji z ugotavljanjem skladnosti,
ki temelji na preverjanju skladnosti 
izdelka, kot je določeno v Prilogi X.

Za proizvajalce pripomočkov, razvrščenih 
v razred IIb in III, razen pripomočkov, 
izdelanih za posameznega uporabnika, ali 
pripomočkov za klinične raziskave, velja 
obveznost pridobitve dovoljenja za promet
na podlagi celovitega zagotavljanja 
kakovosti in pregleda prototipa in
projektnega dosjeja, kot je določeno v 
Prilogi VIII. Proizvajalec se lahko namesto 
tega odloči, da bo uporabil dovoljenje za 
promet, ki temelji na pregledu tipa, kot je 
določeno v Prilogi IX, v kombinaciji z 
ugotavljanjem skladnosti, ki temelji na 
preverjanju skladnosti izdelka, kot je 
določeno v Prilogi X. Če proizvajalec ne 
more zagotoviti prototipa, to ustrezno 
utemelji.

Or. en

Predlog spremembe 543
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalci pripomočkov iz 
razreda IIb, razen pripomočkov, izdelanih 

črtano
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za posameznega uporabnika, ali 
pripomočkov za klinične raziskave, so 
predmet ugotavljanja skladnosti na 
podlagi celovitega zagotavljanja 
kakovosti, kot je določeno v Prilogi VIII, 
razen poglavja II, z oceno projektne 
dokumentacije v okviru tehnične 
dokumentacije na reprezentativni podlagi. 
Proizvajalec se lahko namesto tega odloči, 
da bo uporabil ugotavljanje skladnosti, ki 
temelji na pregledu tipa, kot je določeno v 
Prilogi IX, v kombinaciji z ugotavljanjem 
skladnosti, ki temelji na preverjanju 
skladnosti izdelka, kot je določeno v 
Prilogi X.

Or. en

Predlog spremembe 544
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Proizvajalci pripomočkov iz razreda IIa, 
razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, so predmet 
ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti, kot je 
določeno v Prilogi VIII, razen poglavja II, 
z oceno projektne dokumentacije v okviru 
tehnične dokumentacije na reprezentativni 
podlagi. Proizvajalec se lahko namesto 
tega odloči, da bo pripravil tehnično 
dokumentacijo iz Priloge II skupaj z 
ugotavljanjem skladnosti, ki temelji na 
preverjanju skladnosti izdelka, kot je 
določeno v oddelku 7 dela A ali oddelku 8 
dela B Priloge X.

4. Proizvajalci pripomočkov iz razreda IIa, 
razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, so predmet 
ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti, kot je 
določeno v Prilogi VIII, razen poglavja II, 
z oceno prototipa in projektne 
dokumentacije v okviru tehnične 
dokumentacije na reprezentativni podlagi.
Proizvajalec se lahko namesto tega odloči, 
da bo pripravil tehnično dokumentacijo iz 
Priloge II skupaj z ugotavljanjem 
skladnosti, ki temelji na preverjanju
skladnosti izdelka, kot je določeno v 
oddelku 7 dela A ali oddelku 8 dela B 
Priloge X.

Or. en
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Predlog spremembe 545
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Države članice lahko določijo 
minimalno pogostost nenapovedanih 
inšpekcijskih pregledov v tovarnah in 
pregledov vzorcev, ki jih priglašeni organi 
izvajajo v skladu z oddelkom 4.4 
Priloge VIII, pri čemer se upoštevajo 
razred tveganja, vrsta pripomočka in 
posebni dejavniki, povezani s proizvajalci 
v državi članici. Če države članice 
sprejmejo takšno odločitev, o tem 
obvestijo Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 546
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 10 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 
načine in postopkovne vidike z namenom 
zagotavljanja usklajene uporabe postopkov 
ugotavljanja skladnosti, ki jih opravljajo 
priglašeni organi, za naslednje vidike:

Komisija z izvedbenimi akti določi načine 
in postopkovne vidike z namenom 
zagotavljanja usklajene uporabe postopkov 
ugotavljanja skladnosti, ki jih opravljajo 
priglašeni organi, za naslednje vidike:

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je zagotoviti, da vsi priglašeni organi uporabljajo postopke 
ugotavljanja skladnosti na enako visoki ravni.
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Predlog spremembe 547
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 10 – pododstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– minimalna pogostost nenapovedanih 
inšpekcijskih pregledov v tovarnah in 
pregledov vzorcev, ki jih priglašeni organi 
izvajajo v skladu z oddelkom 4.4 
Priloge VIII, pri čemer se upošteva razred 
tveganja in vrsta pripomočka;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Število nenapovedanih inšpekcijskih pregledov v točki 4.4 Priloge VIII mora biti jasno 
določeno, da se okrepijo potrebni nadzori in zagotovi, da se nenapovedane inšpekcije v vseh 
državah članicah izvajajo na isti ravni in enako pogosto. Glede na to bi bilo treba 
nenapovedane inšpekcijske preglede izvajati vsaj enkrat na ciklus izdaje certifikata ter za 
vsakega proizvajalca in pripomočke iste generične skupine. Ta instrument je bistvenega 
pomena, zato bi bilo treba obseg in postopek nenapovedanih inšpekcijskih pregledov določiti 
že z uredbo in ne v izpeljanih pravilih, kot so izvedbeni akti.

Predlog spremembe 548
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 10 – pododstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

minimalna pogostost nenapovedanih 
inšpekcijskih pregledov v tovarnah in 
pregledov vzorcev, ki jih priglašeni organi 
izvajajo v skladu z oddelkom 4.4 
Priloge VIII, pri čemer se upošteva razred 
tveganja in vrsta pripomočka;

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Število nenapovedanih inšpekcijskih pregledov v točki 4.4 Priloge VIII mora biti jasno 
določeno, da se okrepijo potrebni nadzori in zagotovi, da se nenapovedane inšpekcije v vseh 
državah članicah izvajajo na isti ravni in enako pogosto.Število nenapovedanih inšpekcijskih 
pregledov v oddelku 4.4 Priloge VIII mora biti jasno določeno, da se okrepijo potrebni 
nadzori in zagotovi, da se nenapovedane inšpekcije v vseh državah članicah izvajajo na isti 
ravni in enako pogosto. Zato je črtanje te alinee v skladu s predlogom spremembe oddelka 
4.4. Priloge VIII, ki pojasnjuje določbe.

Predlog spremembe 549
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 10 – pododstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– minimalna pogostost nenapovedanih 
inšpekcijskih pregledov v tovarnah in 
pregledov vzorcev, ki jih priglašeni organi 
izvajajo v skladu z oddelkom 4.4 
Priloge VIII, pri čemer se upošteva razred 
tveganja in vrsta pripomočka;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 550
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Komisija je zaradi tehničnega 
napredka in vseh informacij, ki so na 
voljo pri imenovanju ali spremljanju 
priglašenih organov iz členov od 28 do 40 
ali pri vigilanci in nadzoru trga iz členov 
od 61 do 75, pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo postopke 
ugotavljanja skladnosti iz prilog od VIII 

črtano
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do XI.

Or. cs

Predlog spremembe 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Komisija je zaradi tehničnega 
napredka in vseh informacij, ki so na 
voljo pri imenovanju ali spremljanju 
priglašenih organov iz členov od 28 do 40 
ali pri vigilanci in nadzoru trga iz členov 
od 61 do 75, pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo postopke 
ugotavljanja skladnosti iz prilog od VIII 
do XI.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 552
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Komisija je zaradi tehničnega napredka 
in vseh informacij, ki so na voljo pri 
imenovanju ali spremljanju priglašenih 
organov iz členov od 28 do 40 ali pri 
vigilanci in nadzoru trga iz členov od 61 
do 75, pooblaščena za sprejemanje
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo postopke 
ugotavljanja skladnosti iz prilog od VIII 
do XI.

11. Komisija je zaradi tehničnega napredka 
in vseh informacij, ki so na voljo pri 
imenovanju ali spremljanju priglašenih 
organov iz členov od 28 do 40 ali pri 
vigilanci in nadzoru trga iz členov od 61 
do 75, pooblaščena za sprejemanje
izvedbenih aktov v skladu s členom 88, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo postopke 
ugotavljanja skladnosti iz prilog od VIII 
do XI.
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Or. fr

Predlog spremembe 553
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Agencija, nacionalni pristojni organ 
ali priglašeni organi, kot je ustrezno, 
imajo in hranijo prototip vsakega 
pripomočka, ki so ga prejeli od 
proizvajalca in ocenili, vsaj pet let po 
koncu ocenjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Za preprečevanje prevar proizvajalcev, kot je bil škandal podjetja Poly Implant Prothèse, in 
splošno izboljšanje nadzora trga je pomembno, da se omogoči primerjava naprav na trgu in 
prototipa, ki je bil ocenjen.

Predlog spremembe 554
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Kadar postopek ugotavljanja skladnosti 
zahteva vključitev priglašenega organa, 
lahko proizvajalec vloži vlogo pri 
priglašenem organu, ki ga sam izbere, pod 
pogojem, da je organ priglašen za 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, 
postopke ugotavljanja skladnosti in 
zadevne pripomočke. Vloge za isto 
dejavnost ugotavljanja skladnosti ni možno 
vložiti hkrati pri več kot enem priglašenem 
organu. Proizvajalec posreduje ime 
priglašenega organa, ki ga je izbral, 
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pristojnemu nacionalnemu organu države 
članice, v kateri ima sedež.

Or. fr

Predlog spremembe 555
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni priglašeni organ druge 
priglašene organe obvesti o vsakem 
proizvajalcu, ki svojo vlogo umakne pred 
sklepom priglašenega organa glede 
ugotavljanja skladnosti.

2. Zadevni priglašeni organ druge 
priglašene organe obvesti o vsakem 
proizvajalcu, ki svojo vlogo umakne pred 
sklepom priglašenega organa glede 
ugotavljanja skladnosti. O tem nemudoma 
obvesti tudi vse pristojne nacionalne 
organe.

Or. fr

Predlog spremembe 556
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Priglašeni organ v vseh fazah 
postopka ugotavljanja skladnosti izvede 
vsaj en nenapovedan inšpekcijski pregled 
proizvajalca na kraju samem, preden 
sprejme sklep o skladnosti. Nenapovedani 
inšpekcijski pregled je pregled, glede 
katerega proizvajalec ni vnaprej obveščen 
o možnih datumih in urah pregleda. 
Priglašeni organ obvesti pristojni organ 
zadevne države članice o izsledkih tega
inšpekcijskega pregleda.

Or. fr
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Predlog spremembe 557
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 558
Milan Cabrnoch

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. cs

Predlog spremembe 559
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlagani postopek bi upočasnil dostop do trga in ustvaril pravno negotovost za 
proizvajalce medicinskih pripomočkov, pri čemer ne bi izboljšal varnosti pacientov.
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Predlog spremembe 560
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. de

Predlog spremembe 561
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. de

Obrazložitev

Če želimo povečati varnost medicinskih pripomočkov, je bistveno okrepiti priglašene organe. 
Uporaba postopka nadzora lahko pomeni, da bodo zelo inovativni medicinski pripomočki 
pacientom na voljo s precejšnjo zamudo.

Predlog spremembe 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Postopek, ki ga predlaga Komisija, bo povzročil zamude, podvajanje in dodatne stroške, pri 
čemer ni dokazov, da bo lahko pacientom nudil dodatno zaščito. Namesto tega bi se bilo treba 
osredotočiti na izboljšanje kakovosti priglašenih organov in ocene, ki jih izvajajo.

Predlog spremembe 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Tak mehanizem nadzora bi privedel do podaljšanja ocenjevanja in povečanja stroškov, ne da 
bi to prinašalo kakršnokoli korist. Ta postopek ne izboljšuje ravni varnosti za paciente ter 
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škodi malim in srednje velikim podjetjem, ki ne bodo mogla razvijati novih inovativnih 
izdelkov.

Predlog spremembe 565
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 44 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Mehanizmi za nadzor nekaterih 
postopkov ugotavljanja skladnosti

Znanstvena ocena, ki jo opravi 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 566
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 44 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Mehanizmi za nadzor nekaterih postopkov 
ugotavljanja skladnosti

Priglasitev nekaterih ugotavljanj
skladnosti medicinskih pripomočkov 
Komisiji in Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke

Or. fr
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Predlog spremembe 567
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglašeni organi Komisijo uradno 
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke, razvrščene v 
razred III, razen vlog za dopolnitev ali 
obnovo obstoječih certifikatov. Obvestilu 
mora biti priložen osnutek navodil za 
uporabo, naveden v oddelku 19.3 Priloge I, 
in osnutek povzetka klinične varnosti in 
učinkovitosti, naveden v členu 26.
Priglašeni organ v priglasitvi navede 
predvideni datum, do katerega je treba 
opraviti ugotavljanje skladnosti. Komisija 
priglasitev in spremne dokumente 
nemudoma pošlje Koordinacijski skupini 
za medicinske pripomočke.

1. Priglašeni organi Komisijo uradno 
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke za vsaditev, 
razvrščene v razred III, razen vlog za 
dopolnitev ali obnovo obstoječih 
certifikatov. Obvestilu mora biti priložen 
osnutek navodil za uporabo, naveden v 
oddelku 19.3 Priloge I, in osnutek povzetka 
klinične varnosti in učinkovitosti, naveden 
v členu 26. Priglašeni organ v priglasitvi 
navede predvideni datum, do katerega je 
treba opraviti ugotavljanje skladnosti.
Komisija priglasitev in spremne 
dokumente nemudoma pošlje 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke.

Or. fr

Predlog spremembe 568
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglašeni organi Komisijo uradno 
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke, razvrščene v
razred III, razen vlog za dopolnitev ali 
obnovo obstoječih certifikatov. Obvestilu 
mora biti priložen osnutek navodil za 
uporabo, naveden v oddelku 19.3 
Priloge I, in osnutek povzetka klinične 
varnosti in učinkovitosti, naveden v 
členu 26. Priglašeni organ v priglasitvi 
navede predvideni datum, do katerega je 

1. Priglašeni organ za pripomočke za 
vsaditev, razvrščene v razred III, pred 
izdajo certifikata o skladnosti zahteva 
znanstveno oceno Koordinacijske skupine
za medicinske pripomočke v zvezi s 
kliničnim ocenjevanjem in kliničnim 
spremljanjem po dajanju na trg.



AM\936127SL.doc 65/88 PE510.766v01-00

SL

treba opraviti ugotavljanje skladnosti. 
Komisija priglasitev in spremne 
dokumente nemudoma pošlje 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke.

Or. en

Predlog spremembe 569
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Pripomoček razreda III oceni 
izključno ustrezen priglašeni organ, ki je 
bil priglašen za to posebno kategorijo ali 
skupino pripomočkov razreda III.

1. Priglašeni organi Komisijo uradno
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke, razvrščene v 
razred III, razen vlog za dopolnitev ali 
obnovo obstoječih certifikatov. Obvestilu
mora biti priložen osnutek navodil za 
uporabo, naveden v oddelku 19.3 
Priloge I, in osnutek povzetka klinične 
varnosti in učinkovitosti, naveden v
členu 26. Priglašeni organ v priglasitvi 
navede predvideni datum, do katerega je 
treba opraviti ugotavljanje skladnosti.
Komisija priglasitev in spremne 
dokumente nemudoma pošlje 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke.

1. Priglašeni organi Komisijo obvestijo o
vseh vlogah za ugotavljanje skladnosti za 
pripomočke, razvrščene v razred III,
vključno z vlogami, ki so pozneje 
umaknjene. 

Obvestilu se priložijo osnutek navodil za 
uporabo, naveden v oddelku 19.3 Priloge 
I, osnutek povzetka klinične varnosti in 
učinkovitosti, naveden v členu 26, ter ime 
kliničnega strokovnjaka, ki je bil za 
ocenjevanje izbran s seznama, ki ga je 
pripravila Koordinacijska skupina za 
medicinske pripomočke v skladu s 
členom 80(g), ki bo pregledal poročilo 
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proizvajalca o kliničnem ocenjevanju.
Priglašeni organ v priglasitvi navede 
predvideni datum, do katerega je treba 
opraviti ugotavljanje skladnosti.

Komisija vlogo in spremne dokumente 
nemudoma pošlje Koordinacijski skupini 
za medicinske pripomočke.

1a. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko zahteva, da priglašeni 
organ predloži celovito poročilo 
proizvajalca o kliničnem ocenjevanju in 
načrt kliničnega spremljanja po dajanju 
na trg ter poročilo kliničnega 
strokovnjaka. Pri izbiri posebne datoteke 
za predložitev se upošteva načelo enakega 
obravnavanja.
1b. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko predloži pripombe o 
načrtu proizvajalca za klinično 
spremljanje po dajanju na trg.
Kadar Koordinacijska skupina za 
medicinske pripomočke predloži 
pripombe, kot je navedeno zgoraj, 
proizvajalec nanje odgovori v 30 dneh.
1c. Komisija javno objavi povzetek 
pripomb, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, in rezultate postopka 
ugotavljanja skladnosti. Ne razkrije 
osebnih podatkov ali informacij tržno 
zaupne narave.
1d. Komisija za namene tega člena 
vzpostavi tehnično infrastrukturo za 
elektronsko izmenjavo podatkov med 
priglašenimi organi in Koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke.

Or. en

Predlog spremembe 570
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglašeni organi Komisijo uradno 
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke, razvrščene v 
razred III, razen vlog za dopolnitev ali 
obnovo obstoječih certifikatov. Obvestilu 
mora biti priložen osnutek navodil za 
uporabo, naveden v oddelku 19.3 
Priloge I, in osnutek povzetka klinične 
varnosti in učinkovitosti, naveden v 
členu 26. Priglašeni organ v priglasitvi 
navede predvideni datum, do katerega je 
treba opraviti ugotavljanje skladnosti. 
Komisija priglasitev in spremne 
dokumente nemudoma pošlje 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke.

1. Ugotavljanje skladnosti za pripomočke, 
razvrščene v razred III, izvedejo 
proizvajalci pod vodstvom držav članic. 
Proizvajalci so dolžni zagotoviti dokaze o 
medicinskih in družbeno-gospodarskih 
koristih novih pripomočkov, ki so dani na 
trg. Zagotoviti morajo tudi dokaze o 
njihovi zanesljivosti in varnosti. To 
dokazovanje mora biti znanstveno in 
nepristransko.

Or. fr

Predlog spremembe 571
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na pododstavek 1 člena 44(1) ta 
zahteva ne velja za pripomočke, za katere 
so bile objavljene specifikacije, navedene 
v členih 6 in 7, za klinično ocenjevanje in 
klinično spremljanje po dajanju na trg, in 
pripomočke, za katere se vloga za izdajo 
certifikata vloži samo za dopolnitev ali 
obnovo obstoječih potrdil.

Or. en

Predlog spremembe 572
Philippe Juvin
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Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko v 28 dneh po prejemu 
informacij iz odstavka 1 od priglašenega 
organa zahteva, da pred izdajo certifikata 
predloži povzetek predhodnega 
ugotavljanja skladnosti. Skupina na 
predlog katere koli članice ali Komisije 
odloča o vlaganju takih zahtevkov v 
skladu s postopkom iz člena 78(4). V 
svojem zahtevku Skupina navede 
znanstveno veljavne zdravstvene razloge 
za izbor posebne datoteke za predložitev 
ali povzetka predhodnega ugotavljanja 
skladnosti. Pri izbiri posebne datoteke za 
predložitev se upošteva načelo enakega 
obravnavanja.

črtano

Priglašeni organ v 5 dneh po prejemu 
zahteve Skupine o tem obvesti 
proizvajalca.

Or. fr

Predlog spremembe 573
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko v 28 dneh po prejemu 
informacij iz odstavka 1 od priglašenega 
organa zahteva, da pred izdajo certifikata 
predloži povzetek predhodnega 
ugotavljanja skladnosti. Skupina na 
predlog katere koli članice ali Komisije 
odloča o vlaganju takih zahtevkov v 
skladu s postopkom iz člena 78(4). V 
svojem zahtevku Skupina navede 
znanstveno veljavne zdravstvene razloge 

črtano
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za izbor posebne datoteke za predložitev 
ali povzetka predhodnega ugotavljanja 
skladnosti. Pri izbiri posebne datoteke za 
predložitev se upošteva načelo enakega 
obravnavanja.
Priglašeni organ v 5 dneh po prejemu 
zahteve Skupine o tem obvesti 
proizvajalca.

Or. fr

Predlog spremembe 574
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko v 28 dneh po prejemu 
informacij iz odstavka 1 od priglašenega 
organa zahteva, da pred izdajo certifikata 
predloži povzetek predhodnega 
ugotavljanja skladnosti. Skupina na 
predlog katere koli članice ali Komisije 
odloča o vlaganju takih zahtevkov v skladu 
s postopkom iz člena 78(4). V svojem 
zahtevku Skupina navede znanstveno 
veljavne zdravstvene razloge za izbor 
posebne datoteke za predložitev ali 
povzetka predhodnega ugotavljanja 
skladnosti. Pri izbiri posebne datoteke za 
predložitev se upošteva načelo enakega 
obravnavanja.

Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko v 20 dneh po prejemu 
informacij iz odstavka 1 od priglašenega 
organa zahteva, da pred izdajo certifikata 
predloži povzetek predhodnega 
ugotavljanja skladnosti. Skupina na 
predlog katere koli članice ali Komisije 
odloča o vlaganju takih zahtevkov v skladu 
s postopkom iz člena 78(4). V svojem 
zahtevku Skupina navede znanstveno 
veljavne zdravstvene razloge za izbor 
posebne datoteke za predložitev ali 
povzetka predhodnega ugotavljanja 
skladnosti. Pri izbiri posebne datoteke za 
predložitev se upošteva načelo enakega 
obravnavanja.

Or. fr

Predlog spremembe 575
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko v 28 dneh po prejemu
informacij iz odstavka 1 od priglašenega 
organa zahteva, da pred izdajo certifikata 
predloži povzetek predhodnega 
ugotavljanja skladnosti. Skupina na 
predlog katere koli članice ali Komisije 
odloča o vlaganju takih zahtevkov v 
skladu s postopkom iz člena 78(4). V 
svojem zahtevku Skupina navede
znanstveno veljavne zdravstvene razloge 
za izbor posebne datoteke za predložitev 
ali povzetka predhodnega ugotavljanja 
skladnosti. Pri izbiri posebne datoteke za 
predložitev se upošteva načelo enakega 
obravnavanja.

Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke sporoči rezultate svoje 
znanstvene ocene najkasneje 45 dni po 
predložitvi poročila o kliničnem 
ocenjevanju v skladu z delom A Priloge 
XIII, vključno z rezultati kliničnih 
raziskav v skladu s Prilogo XIV; 
kliničnim spremljanjem po dajanju na trg 
v skladu s Prilogo XIII; osnutkom navodil 
za uporabo, navedenim v oddelku 19.3 
Priloge I, in osnutkom povzetka klinične 
varnosti in učinkovitosti, navedenim v 
členu 26, in tehnično dokumentacijo, 
povezano s Prilogo XIII. Skupina lahko v
tem obdobju in najpozneje 45 dni po 
predložitvi teh dokumentov zahteva 
predložitev dodatnih informacij, ki so 
potrebne za znanstveno oceno. Do 
predložite dodatnih informacij se ta 
časovni rok 45 dni zadrži. Naslednji 
zahtevki Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke ne zadržijo roka 
za znanstveno oceno te skupine.

Or. en

Predlog spremembe 576
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko v 28 dneh po prejemu 
informacij iz odstavka 1 od priglašenega 
organa zahteva, da pred izdajo certifikata 
predloži povzetek predhodnega 
ugotavljanja skladnosti. Skupina na 
predlog katere koli članice ali Komisije 
odloča o vlaganju takih zahtevkov v skladu 
s postopkom iz člena 78(4). V svojem 

Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko v 28 dneh po prejemu 
informacij iz odstavka 1 od priglašenega 
organa zahteva, da pred izdajo certifikata 
predloži povzetek predhodnega 
ugotavljanja skladnosti. Skupina na 
predlog katere koli članice ali Komisije 
odloča o vlaganju takih zahtevkov v skladu 
s postopkom iz člena 78(4). V svojem 
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zahtevku Skupina navede znanstveno 
veljavne zdravstvene razloge za izbor 
posebne datoteke za predložitev ali 
povzetka predhodnega ugotavljanja 
skladnosti. Pri izbiri posebne datoteke za 
predložitev se upošteva načelo enakega 
obravnavanja.

zahtevku Skupina navede znanstveno 
veljavne zdravstvene razloge za izbor 
posebne datoteke za predložitev ali 
povzetka predhodnega ugotavljanja 
skladnosti z naslednjega seznama: 

(a) spremljanje dokazov o razmerju med 
koristmi in tveganji za zadevno kategorijo 
izdelkov;
(b) zbiranje podatkov, da se omogoči 
priprava skupnih tehničnih specifikacij, 
ali poziv Evropske komisije za pripravo 
usklajenega standarda za zadevno 
kategorijo izdelkov;
(c) ocena potrebnih kompetenc ali potreba 
po usposabljanju priglašenega organa in 
drugih priglašenih organov za zadevno 
kategorijo izdelkov;
d) vložek za načrtovano dejavnost 
spremljanja priglašenega organa;
(e) vložek za načrtovano dejavnost 
nadzora trga;
(f) tekoče preverjanje seznama kliničnih 
strokovnjakov;
(g) načrtovane kampanje za obveščanje 
javnosti. 
Pri izbiri posebne datoteke za predložitev 
se upošteva načelo enakega obravnavanja.

Or. en

Predlog spremembe 577
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Priglašeni organ v 5 dneh po prejemu 
zahteve Skupine o tem obvesti 

črtano
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proizvajalca.

Or. en

Predlog spremembe 578
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priglašeni organ v 5 dneh po prejemu 
zahteve Skupine o tem obvesti 
proizvajalca.

Priglašeni organ nemudoma po prejemu 
zahteve Skupine o tem obvesti 
proizvajalca.

Or. en

Predlog spremembe 579
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko predloži pripombe na 
povzetek predhodnega ugotavljanja 
skladnosti najpozneje 60 dni po predložitvi 
tega povzetka. Skupina lahko v tem 
obdobju in najpozneje 30 dni po 
predložitvi zahteva predložitev dodatnih 
informacij, ki so zaradi znanstveno 
veljavne podlage potrebne za analizo 
predhodnega ugotavljanja skladnosti 
priglašenega organa. To lahko vključuje 
zahtevo za vzorce ali obisk na kraju 
samem v prostorih proizvajalca. Rok za 
pripombe iz prvega stavka tega 
pododstavka se odloži do predložitve 
zahtevanih dodatnih informacij. Naslednji 
zahtevki Skupine za dodatne informacije 
ne zadržijo roka za predložitev pripomb.

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 580
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko predloži pripombe na 
povzetek predhodnega ugotavljanja 
skladnosti najpozneje 60 dni po predložitvi 
tega povzetka. Skupina lahko v tem 
obdobju in najpozneje 30 dni po 
predložitvi zahteva predložitev dodatnih 
informacij, ki so zaradi znanstveno 
veljavne podlage potrebne za analizo 
predhodnega ugotavljanja skladnosti 
priglašenega organa. To lahko vključuje 
zahtevo za vzorce ali obisk na kraju 
samem v prostorih proizvajalca. Rok za 
pripombe iz prvega stavka tega 
pododstavka se odloži do predložitve 
zahtevanih dodatnih informacij. Naslednji 
zahtevki Skupine za dodatne informacije 
ne zadržijo roka za predložitev pripomb.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 581
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko predloži pripombe na 
povzetek predhodnega ugotavljanja 
skladnosti najpozneje 60 dni po predložitvi 
tega povzetka. Skupina lahko v tem 

3. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko poda pozitivno ali 
negativno mnenje o povzetku predhodnega 
ugotavljanja skladnosti najpozneje 40 dni 
po predložitvi tega povzetka. Če mnenja 
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obdobju in najpozneje 30 dni po 
predložitvi zahteva predložitev dodatnih 
informacij, ki so zaradi znanstveno 
veljavne podlage potrebne za analizo 
predhodnega ugotavljanja skladnosti 
priglašenega organa. To lahko vključuje 
zahtevo za vzorce ali obisk na kraju samem 
v prostorih proizvajalca. Rok za pripombe 
iz prvega stavka tega pododstavka se 
odloži do predložitve zahtevanih dodatnih 
informacij. Naslednji zahtevki Skupine za 
dodatne informacije ne zadržijo roka za 
predložitev pripomb.

ne poda v navedenih 40 dneh, se šteje, da 
je njeno mnenje pozitivno. Skupina lahko 
v tem obdobju in najpozneje 20 dni po 
predložitvi zahteva predložitev dodatnih 
informacij, ki so zaradi znanstveno 
veljavne podlage potrebne za analizo 
predhodnega ugotavljanja skladnosti 
priglašenega organa. To lahko vključuje 
zahtevo za vzorce ali obisk na kraju samem 
v prostorih proizvajalca. Rok za pripombe 
iz prvega stavka tega pododstavka se 
odloži do predložitve zahtevanih dodatnih 
informacij. Naslednji zahtevki Skupine za 
dodatne informacije ne zadržijo roka za 
predložitev pripomb.

Or. fr

Predlog spremembe 582
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko predloži pripombe na 
povzetek predhodnega ugotavljanja 
skladnosti najpozneje 60 dni po predložitvi
tega povzetka. Skupina lahko v tem 
obdobju in najpozneje 30 dni po 
predložitvi zahteva predložitev dodatnih 
informacij, ki so zaradi znanstveno 
veljavne podlage potrebne za analizo 
predhodnega ugotavljanja skladnosti 
priglašenega organa. To lahko vključuje 
zahtevo za vzorce ali obisk na kraju 
samem v prostorih proizvajalca. Rok za 
pripombe iz prvega stavka tega 
pododstavka se odloži do predložitve 
zahtevanih dodatnih informacij. Naslednji 
zahtevki Skupine za dodatne informacije 
ne zadržijo roka za predložitev pripomb.

3. Znanstvena ocena Koordinacijske 
skupine za medicinske pripomočke temelji 
na oceni dosjeja znanstvenega 
svetovalnega odbora iz člena 80a. Če je za 
zadevni pripomoček proizvajalec zahteval 
znanstveno svetovanje v skladu s 
postopkom iz člena 82a, se izid tega 
postopka priloži priglasitvi oziroma 
posreduje takoj po končanem postopku. 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke in Komisija pri izvajanju tega
člena ustrezno upoštevata znanstveno 
svetovanje.

Or. en
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Predlog spremembe 583
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Priglašeni organ ustrezno upošteva 
kakršne koli pripombe, prejete v skladu z 
odstavkom 3. Komisiji pojasni, kako so 
bile upoštevane, vključno z ustrezno 
utemeljitvijo za neupoštevanje prejetih 
pripomb, in končno odločitvijo v zvezi z 
zadevnim ugotavljanjem skladnosti. 
Komisija te informacije nemudoma 
posreduje Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 584
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Priglašeni organ ustrezno upošteva 
kakršne koli pripombe, prejete v skladu z 
odstavkom 3. Komisiji pojasni, kako so 
bile upoštevane, vključno z ustrezno 
utemeljitvijo za neupoštevanje prejetih 
pripomb, in končno odločitvijo v zvezi z 
zadevnim ugotavljanjem skladnosti. 
Komisija te informacije nemudoma
posreduje Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke.

4. Končna odločitev priglašenega organa
v zvezi z ugotavljanjem skladnosti je 
odvisna od mnenja, podanega v skladu z 
odstavkom 3. Priglašeni organ lahko 
predloži pripombe glede mnenja Komisiji, 
ki te informacije takoj posreduje 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke.

Če je mnenje, podano v skladu z 
odstavkom 3, negativno, priglašeni organ 
o tem takoj obvesti proizvajalca, v 15 dneh 
po prejemu mnenja pa lahko zaprosi za 
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pregled.
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke v 30 dneh po prejemu vloge 
za pregled priglašenemu organu 
posreduje končno mnenje. Končnemu 
mnenju je priloženo poročilo, v katerem 
so utemeljeni sklepi Skupine.
Če je mnenje, podano v skladu z 
odstavkom 3, pozitivno, lahko priglašeni 
organ nadaljuje s potrjevanjem. Če pa je 
pozitivno mnenje odvisno od sprejetja 
posebnih ukrepov (kot je prilagoditev 
načrta kliničnega spremljanja po dajanju 
na trg ali potrditev s časovno omejitvijo), 
izda priglašeni organ certifikat o 
skladnosti le, če se ti ukrepi sprejmejo.

Or. fr

Predlog spremembe 585
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Priglašeni organ ustrezno upošteva 
kakršne koli pripombe, prejete v skladu z
odstavkom 3. Komisiji pojasni, kako so 
bile upoštevane, vključno z ustrezno 
utemeljitvijo za neupoštevanje prejetih 
pripomb, in končno odločitvijo v zvezi z 
zadevnim ugotavljanjem skladnosti. 
Komisija te informacije nemudoma 
posreduje Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke.

4. Če je znanstvena ocena pozitivna,
priglašeni organ lahko nadaljuje s 
potrjevanjem. Če pa je pozitivna 
znanstvena ocena odvisna od izvedbe 
posebnih ukrepov (na primer sprememba 
načrta kliničnega spremljanja po dajanju 
na trg, potrditev s časovno omejitvijo), 
izda priglašeni organ certifikat o 
skladnosti le pod pogojem, da se ti ukrepi 
izvedejo.

Or. en

Predlog spremembe 586
Nora Berra
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Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 4 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je znanstvena ocena negativna, 
priglašeni organ ne izda certifikata o 
skladnosti. Vendar pa priglašeni organ 
lahko predloži nove informacije v odgovor 
na pojasnilo, ki je del znanstvene ocene 
Koordinacijske skupine za medicinske 
pripomočke.
Komisija na zahtevo proizvajalca 
organizira predstavitev, ki omogoči 
znanstveno utemeljeno razpravo o 
razlogih za negativno znanstveno oceno in 
o ukrepih, ki bi jih lahko sprejel 
proizvajalec, oziroma podatkih, ki se 
lahko predložijo, da bi se odpravili 
pomisleki Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke.

Or. en

Predlog spremembe 587
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je to potrebno za varovanje pacientov 
in javnega zdravja, lahko Komisija z 
izvedbenimi akti določi posebne kategorije 
ali skupine pripomočkov, razen 
pripomočkov razreda III, za katere se za 
vnaprej določeno obdobje uporabljajo
odstavki 1 do 4. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

Če je to potrebno za varovanje pacientov in 
javnega zdravja, lahko Komisija z 
izvedbenimi akti določi posebne
pripomočke, kategorije ali skupine 
pripomočkov, razen pripomočkov iz 
odstavka 1, za katere se za vnaprej 
določeno obdobje uporabljajo odstavki 
od 1 do 4. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

Or. en
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Predlog spremembe 588
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je to potrebno za varovanje pacientov 
in javnega zdravja, lahko Komisija z 
izvedbenimi akti določi posebne kategorije 
ali skupine pripomočkov, razen 
pripomočkov razreda III, za katere se za 
vnaprej določeno obdobje uporabljajo 
odstavki 1 do 4. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 589
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je to potrebno za varovanje pacientov 
in javnega zdravja, lahko Komisija z 
izvedbenimi akti določi posebne kategorije 
ali skupine pripomočkov, razen 
pripomočkov razreda III, za katere se za 
vnaprej določeno obdobje uporabljajo 
odstavki 1 do 4. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

Če je to potrebno za varovanje pacientov in 
javnega zdravja, lahko Komisija z 
izvedbenimi akti določi posebne kategorije 
ali skupine pripomočkov, razen 
pripomočkov razreda III, za katere se za 
vnaprej določeno obdobje uporablja 
odstavek 1. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

Or. fr

Predlog spremembe 590
Nora Berra
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Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 5 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) novost pripomočka ali tehnologije, na 
katerih temelji, ter njen pomemben
kliničen učinek ali učinek na javno 
zdravje;

(a) tehnološka novost ali nova terapevtska 
uporaba, ki bi lahko imela pomemben
klinični učinek ali učinek na javno zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 591
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija javno objavi povzetek 
pripomb, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, in rezultate postopka 
ugotavljanja skladnosti. Ne razkrije 
osebnih podatkov ali informacij tržno 
zaupne narave.

6. Komisija javno objavi podana mnenja v 
skladu z odstavkom 3 in rezultate postopka 
ugotavljanja skladnosti. Ne razkrije 
osebnih podatkov ali informacij tržno 
zaupne narave.

Or. fr

Predlog spremembe 592
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija javno objavi povzetek 
pripomb, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, in rezultate postopka 
ugotavljanja skladnosti. Ne razkrije 
osebnih podatkov ali informacij tržno
zaupne narave.

6. Komisija javno objavi povzetek 
pripomb, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, in rezultate postopka 
ugotavljanja skladnosti. Ne razkrije 
osebnih podatkov ali zaupnih informacij
industrijske narave.
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Or. fr

Predlog spremembe 593
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija za namene tega člena 
vzpostavi tehnično infrastrukturo za 
elektronsko izmenjavo podatkov med 
priglašenimi organi in Koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke.

7. Komisija za namene tega člena 
vzpostavi tehnično infrastrukturo za 
elektronsko izmenjavo podatkov med
seboj, priglašenimi organi in 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke.

Or. fr

Predlog spremembe 594
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme pravila in postopkovne vidike v 
zvezi s predložitvijo in analizo povzetka 
predhodnega ugotavljanja skladnosti v 
skladu z odstavkoma 2 in 3. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 595
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme pravila in postopkovne vidike v 
zvezi s predložitvijo in analizo povzetka 
predhodnega ugotavljanja skladnosti v 
skladu z odstavkoma 2 in 3. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3).

8. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme pravila in postopkovne vidike, ki 
so potrebni za uporabo tega člena.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

Or. en

Predlog spremembe 596
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 44 a
Nadzor priglašenih organov in 

strokovnega pregleda nacionalnih 
pristojnih organov, odgovornih za 

priglašene organe
1. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke zagotovi:
(a) usklajenost začetnega ocenjevanja, 
kvalifikacij, priglasitve in nadzora 
priglašenih organov;
(b) spremljanje trenutne kakovosti in 
kompetenc priglašenih organov za izdelke 
razreda III in njihovih ocen ter
(c) priglasitvene in nadzorne dejavnosti 
nacionalnih pristojnih organov, 
odgovornih za priglašene organe, s 
strokovnim pregledom iz člena 28(8).
2. Za izpolnitev cilja iz odstavka 1(a) 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke:
(a) poseduje zadostno število strokovnega 
osebja, ki je usposobljeno za ocenjevanje 
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organov za ugotavljanje skladnosti in 
priglašenih organov. Vsaj dva taka 
strokovnjaka in predstavnik Komisije so 
člani skupnih ocenjevalnih ekip za 
ocenjevanje organov za ugotavljanje 
skladnosti v skladu s členom 32(3) in 
priglašenih organov v skladu s 
členom 35(4);
(b) pregleda mnenje skupne ocenjevalne 
ekipe o poročilu o oceni in osnutku 
priglasitve v skladu s členom 32(6) ter 
izreče pozitivno ali negativno priporočilo. 
To priporočilo se predloži Komisiji in 
nacionalnemu organu, odgovornemu za 
priglašeni organ;
(c) določi podrobne zahteve za 
kvalifikacije strokovnjakov za ocenjevanje 
organov za ugotavljanje skladnosti in 
priglašenih organov;
(d) določi podrobna usklajena pravila za 
priglašene organe, ocene in naloge, ki jih 
izvajajo priglašeni organi, pri čemer se ta 
pravila obvezno uporabljajo in spremljajo 
v okviru začetne ocene organov za 
ugotavljanje skladnosti in spremljanja 
njihovih priglasitev za priglašene organe. 
Ta pravila zajemajo:
i. predpogoje za ocenjevanje in priglasitev 
za priglašeni organ, vključno z zahtevami 
glede njegove strukture, sistema vodenja 
kakovosti in postopkov;
ii. zahteve glede potrebnih virov, vključno 
s kvalifikacijami in usposabljanjem;
iii. posebne zahteve glede revizorjev in 
tehničnih ocenjevalcev priglašenih 
organov za pripomočke razreda III;
iv. posebne zahteve glede preskusnih 
laboratorijev, vključno s podizvajalci;
v. posebne zahteve glede kompetenc na 
področjih postopkov sterilizacije, 
biokompatibilnosti, pripomočkov, ki 
vsebujejo tkiva in celice človeškega in 
živalskega izvora, ter kliničnega 
ocenjevanja;
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vi. zahteve po neodvisnosti, 
nepristranskosti in zaupnosti;
vii. podrobna pravila za začetne ocene in 
ocene nadzora proizvajalcev in drugih 
gospodarskih subjektov, ki jih izvedejo
priglašeni organi, s posebnimi in 
ustreznimi predpisi za ocenjevanje novih 
pripomočkov razreda III;
viii. pogostost ocen nadzora proizvajalcev, 
ki jih redno in vsaj enkrat letno izvaja 
priglašeni organ, za proizvajalce 
medicinskih pripomočkov razreda III;
ix. obseg ocen nadzora, vključno z zahtevo 
za izvajanje na kraju samem, ki zajemajo 
ocenjevanje sistemov vodenja kakovosti, 
vključno z vigilanco, preverjanjem 
veljavnosti pregledov tipa in certifikatov o 
pregledu projektnega dosjeja, kliničnimi 
ocenjevanji in načrti nadzora po dajanju 
na trg;
x. pravila in merila za ocenjevanje 
nadzora; zaradi utemeljenega suma se 
take ocene izvajajo predvsem 
nenapovedano;
xi. pravila za omejevanje priglasitev ali 
njihov preklic;
xii. pravila za arbitražni postopek v 
primeru spora glede negativnega 
priporočila iz začetne ocene ali omejitve 
ali preklica priglasitve.
3. Za doseganje cilja iz odstavka 1(b) 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke in skupna ocenjevalna ekipa, 
imenovana v skladu s postopkom iz
člena 32(3) in (4), tri leta po priglasitvi 
priglašenega organa in nato vsako tretje 
leto ocenita, ali priglašeni organ še vedno 
izpolnjuje zahteve iz Priloge VI. 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko na zahtevo Komisije ali 
države članice sproži postopek 
ocenjevanja, opisan v tem odstavku, kadar 
obstaja utemeljen pomislek, ali je 
priglašeni organ še vedno skladen z 
zahtevami iz Priloge VI. Za priglašene 
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organe, ki so priglašeni za pripomočke 
razreda III, se ta ocena izvede vsako leto 
in med drugim vključuje pregled vzorcev 
ocen projektnega dosjeja, ki jih je izvedel 
priglašeni organ, za preverjanje stalne 
kakovosti in kompetenc za ocenjevanje 
medicinskih pripomočkov razreda III.
4. Za doseganje cilja iz odstavka 1(c) 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke določi podrobna pravila za 
strokovne preglede nacionalnih organov, 
odgovornih za priglašene organe, kot jih 
določa člen 28(8). Ta pravila se obvezno 
uporabljajo za vse strokovne preglede, ki 
jih vsako drugo leto izvedejo nacionalni 
pristojni organi, odgovorni za priglašene 
organe, glede na letni načrt za strokovne 
preglede, kot jih določa člen 28(8).
5. Člani Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke, vključno z vsaj 
enim predstavnikom Komisije, sodelujejo 
pri strokovnih pregledih nacionalnih 
pristojnih organov, odgovornih za 
priglašene organe, kot jih določa 
člen 28(8).
6. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke določi podrobne zahteve za 
kvalifikacije revizorjev, ki sodelujejo pri 
strokovnih pregledih, kot jih določa člen 
28(8).

Or. en

Predlog spremembe 597
Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 44 a
Priglasitev pred dajanjem na trg



AM\936127SL.doc 85/88 PE510.766v01-00

SL

1. Priglašeni organi Komisijo uradno 
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke, razvrščene v 
razred III, razen vlog za dopolnitev ali 
obnovo obstoječih certifikatov. Obvestilom 
se priložita osnutek navodil za uporabo, 
naveden v oddelku 19.3 Priloge I, in 
osnutek povzetka klinične varnosti in 
učinkovitosti, naveden v členu 26. 
Priglašeni organ v priglasitvah navede 
predvideni datum, do katerega je treba 
opraviti ugotavljanje skladnosti. Komisija 
priglasitev in spremne dokumente 
nemudoma pošlje Koordinacijski skupini 
za medicinske pripomočke.
2. Komisija je v skladu s členom 89 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi razširi obseg 
pripomočkov, ki jih je treba priglasiti pred 
dajanjem na trg, kot določa odstavek 1.

Or. en

Obrazložitev

Priglasitev pred dajanjem na trg, ki jo predvideva člen 44 v odstavku 1 in prvem pododstavku 
odstavka 5 predloga Komisije, je treba ohraniti tudi v novem členu, da se tako Komisiji 
omogoči poznavanje trga in nadzor nad njim.

Predlog spremembe 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 44a
Inšpekcijski postopek za priglašene 

organe in nacionalne organe, odgovorne 
za priglašene organe

1. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke je odgovorna za 
standardizacijo postopkov za začetno 
ocenjevanje, priglasitve in spremljanja 
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priglašenih organov ter priglasitvenih in 
nadzornih dejavnosti nacionalnih 
organov, odgovornih za priglašene 
organe.
2. Za doseganje ciljev iz odstavka 1 glede 
standardizacije dela nacionalnih organov, 
odgovornih za priglašene organe, 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke v skladu s členom 28(8) 
določi jasna pravila za strokovni pregled 
nacionalnih organov, pristojnih za 
priglašene organe. Ta pravila morajo biti 
zavezujoča za vse strokovne preglede, ki 
jih v skladu z letnim načrtom iz 
člena 28(8) vsaki dve leti izvedejo 
nacionalni organi, odgovorni za 
priglašene organe.
3. Člani Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke sodelujejo pri tem 
strokovnem pregledu nacionalnih 
organov, odgovornih za priglašene 
organe, ki se izvede v skladu s 
členom 28(8). 
4. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke določi podrobne zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati revizorji, ki v 
skladu s členom 28(8) izvajajo strokovni 
pregled nacionalnih organov, odgovornih 
za priglašene organe.
5. Za doseganje ciljev iz odstavka 1 glede 
standardizacije dela priglašenih organov 
sodelujejo v Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke strokovnjaki za 
delo organov za ugotavljanje skladnosti in 
priglašenih organov. Vsaj dva taka 
strokovnjaka sta člana skupne 
ocenjevalne ekipe iz člena 32(3), ki je 
vzpostavljena za spremljanje organov za 
ugotavljanje skladnosti in priglašenih 
organov v skladu s členom 35(4).
6. Za doseganje ciljev iz odstavka 1 glede 
standardizacije dela priglašenih organov 
določi Koordinacijska skupina za 
medicinske pripomočke podrobne zahteve 
glede kvalifikacij strokovnjakov, 
odgovornih za spremljanje dela organov 
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za ugotavljanje skladnosti in priglašenih 
organov.
7. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke obravnava mnenje o poročilu 
o oceni in osnutku priglasitve, ki ga 
pripravi skupna ocenjevalna ekipa v 
skladu s členom 32(6), ter izreče pozitivno 
ali negativno priporočilo. To priporočilo 
se posreduje Komisiji in nacionalnim 
organom, odgovornim za priglašene 
organe.
8. Poleg tega Koordinacijska skupina za 
medicinske pripomočke pripravi za 
doseganje cilja iz odstavka 1 tudi 
podrobna in zavezujoča pravila za 
ocenjevanje organov za ugotavljanje 
skladnosti in priglašenih organov.
Ta pravila vključujejo:
(a) merila za ocenjevanje in priglasitev 
priglašenih organov:
– zahteve glede njihove organizacije, 
sistemov kakovosti in upravljanja ter 
postopkov;
– zahteve glede potrebnih virov, vključno s 
kvalifikacijami in posebnim 
usposabljanjem njihovega osebja;
– posebne zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati revizorji in tehnični 
ocenjevalci, ki delajo za priglašene 
organe;
– posebne zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati laboratoriji in podizvajalci; 
– zahteve glede neodvisnosti, objektivnosti 
in diskretnosti;
(b) podrobna pravila za začetno 
ocenjevanje in naknadne ocene: 
– naknadne ocene se izvajajo redno in 
vsaj enkrat na leto;
– naknadne ocene se izvajajo na kraju 
samem ter vključujejo oceno certifikatov 
za vodenje kakovosti, spremljanja tipa in 
projektnega dosjeja, kliničnih 
preskušanja ter spremljanje nadzora po 
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dajanju na trg, pri čemer je posebna 
pozornost namenjena pripomočkom 
razreda III in novim pripomočkom;
(c) pravila in merila za naknadne ocene, 
ki se izvajajo na podlagi utemeljenih 
pomislekov; take ocene se prvenstveno 
opravijo nenapovedano;
(d) pravila za omejitev in preklic 
priglasitve;
(e) pravila za arbitražni postopek v 
primeru spora glede negativnega 
priporočila iz začetne ocene ali omejitve 
ali preklica priglasitve.

Or. de


