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Pozměňovací návrh 599
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Certifikáty vydané oznámenými 
subjekty v souladu s přílohami VIII, IX a X 
jsou v úředním jazyce Unie, který stanoví 
členský stát, v němž je oznámený subjekt 
usazen, nebo případně v úředním jazyce 
Unie, který je pro oznámený subjekt 
přijatelný. Minimální obsah certifikátů je 
stanoven v příloze XII.

1. Certifikáty vydané oznámenými 
subjekty v souladu s přílohami VIII, IX a X 
jsou v úředním jazyce Unie, který je pro 
oznámený subjekt přijatelný. Minimální 
obsah certifikátů je stanoven v příloze XII.

Or. cs

Pozměňovací návrh 600
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Certifikáty vydané oznámenými 
subjekty v souladu s přílohami VIII, IX a X 
jsou v úředním jazyce Unie, který stanoví 
členský stát, v němž je oznámený subjekt 
usazen, nebo případně v úředním jazyce 
Unie, který je pro oznámený subjekt 
přijatelný. Minimální obsah certifikátů je 
stanoven v příloze XII.

1. Oznámený subjekt, který provádí
posouzení shody, musí před vydáním 
certifikátu vzít v úvahu výsledky obsažené 
ve zprávě o klinické zkoušce uvedené v čl. 
59 odst. 4 tohoto nařízení. Certifikáty 
vydané oznámenými subjekty v souladu s 
přílohami VIII, IX a X jsou v úředním 
jazyce Unie, který stanoví členský stát, v 
němž je oznámený subjekt usazen, nebo 
případně v úředním jazyce Unie, který je 
pro oznámený subjekt přijatelný. 
Minimální obsah certifikátů je stanoven v 
příloze XII.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 601
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Během doby platnosti certifikátu o 
shodě musí příslušný oznámený subjekt 
alespoň jednou za rok provést
neohlášenou kontrolu v místě výroby 
zdravotnického prostředku, za jehož 
posouzení je odpovědný. Tato neohlášená 
kontrola předpokládá, že výrobce nebude 
předem informován o možném datu a 
času této kontroly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 602
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že 
výrobce již nesplňuje požadavky tohoto 
nařízení, s ohledem na zásadu 
proporcionality pozastaví nebo odvolá 
vydaný certifikát nebo na něj uloží jakékoli 
omezení, dokud není vhodnými 
nápravnými opatřeními přijatými výrobce 
v rámci příslušné lhůty stanovené 
oznámeným subjektem zajištěno dosažení 
souladu s takovými požadavky. Oznámený 
subjekt své rozhodnutí zdůvodní.

3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že 
výrobce již nesplňuje požadavky tohoto 
nařízení, s ohledem na zásadu 
proporcionality pozastaví nebo odvolá 
vydaný certifikát nebo na něj uloží jakékoli 
omezení, dokud není vhodnými 
nápravnými opatřeními přijatými výrobce 
v rámci příslušné lhůty stanovené 
oznámeným subjektem zajištěno dosažení 
souladu s takovými požadavky. Oznámený 
subjekt své rozhodnutí zdůvodní a 
informuje o tom příslušné orgány 
členských států, na jejichž území se 
zdravotnický prostředek vyrábí a prodává, 
Evropskou komisi a koordinační skupinu 
pro zdravotnické prostředky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 603
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 v zájmu změny nebo doplnění 
minimálního obsahu certifikátů 
stanovených v příloze XII.

5. Komise má pravomoc přijímat 
prováděcí akty v souladu s článkem 88
v zájmu změny nebo doplnění minimálního 
obsahu certifikátů stanovených v příloze 
XII.

Or. fr

Pozměňovací návrh 604
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Informuje o tom příslušné orgány 
členských států, kterých se výroba daného 
zdravotnického prostředku a jeho uvedení 
na trh týká, Komisi a koordinační skupinu 
pro zdravotnické prostředky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 605
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od článku 42 může příslušný 
orgán na základě řádně odůvodněné žádosti 

1. Odchylně od článku 42 může příslušný 
orgán na základě řádně odůvodněné žádosti 
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povolit na území dotyčného členského 
státu uvedení na trh a do provozu 
konkrétního prostředku, u kterého nebyly 
provedeny postupy podle článku 42 a jehož 
použití je v zájmu ochrany veřejného 
zdraví či bezpečnosti pacientů.

povolit na území dotyčného členského 
státu uvedení na trh a do provozu 
konkrétního prostředku, u kterého nebyly 
provedeny postupy podle článku 42 a jehož 
použití je v zájmu ochrany veřejného 
zdraví či bezpečnosti pacientů, za 
předpokladu, že ho koordinační skupina 
pro zdravotnické prostředky schválila. 
Tato výjimka musí být možná pouze tehdy, 
pokud výrobce ve stanovené lhůtě předloží 
příslušnému orgánu potřebné klinické 
údaje.

Or. de

Pozměňovací návrh 606
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát informuje Komisi a ostatní 
členské státy o každém rozhodnutí schválit 
uvedení prostředku na trh nebo do provozu 
podle odstavce 1, pokud je takové 
schválení uděleno pro použití jiné než u 
jediného pacienta.

2. Členský stát informuje Komisi, 
oznámený subjekt, který provádí
posouzení shody příslušného 
zdravotnického prostředku, koordinační 
skupinu pro zdravotnické prostředky a 
ostatní členské státy o každém rozhodnutí 
schválit uvedení prostředku na trh nebo do 
provozu podle odstavce 1, pokud je takové 
schválení uděleno pro použití jiné než u 
jediného pacienta.

Or. fr

Pozměňovací návrh 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může na žádost členského státu 
nebo v případě, že je to v zájmu veřejného 
zdraví či bezpečnosti pacientů ve více než 
jednom členském státě, prostřednictvím 
prováděcích aktů rozšířit na stanovené 
časové období platnost schválení 
uděleného členským státem v souladu s 
odstavcem 1 na území Unie a stanovit 
podmínky, za kterých může být prostředek 
uváděn na trh nebo do provozu. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 88 odst. 3.

vypouští se

V řádně odůvodněných závažných a 
naléhavých případech týkajících se zdraví 
a bezpečnosti osob přijme Komise 
okamžitě příslušné prováděcí akty 
postupem uvedeným v čl. 88 odst. 4.

Or. pl

Odůvodnění

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Pozměňovací návrh 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k ověření, zda jsou prostředky za 
běžných podmínek používání navrženy, 
vyrobeny a zabaleny takovým způsobem, 
že jsou vhodné pro jeden nebo více 
konkrétních účelů zdravotnického 
prostředku uvedených v čl. 2 odst. 1 čísle 1 
a dosahují určených funkčních 
způsobilostí, které jsou stanoveny 
výrobcem;

a) k ověření, zda jsou prostředky za 
běžných podmínek používání navrženy, 
vyrobeny a zabaleny takovým způsobem, 
že jsou vhodné pro jeden nebo více 
konkrétních účelů zdravotnického 
prostředku uvedených v čl. 2 odst. 1 čísle 1 
a dosahují určených funkčních 
způsobilostí, které jsou stanoveny 
výrobcem nebo zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k ověření, zda prostředky dosahují 
určených přínosů pro pacienta uváděných 
výrobcem;

b) k ověření, zda prostředky dosahují 
určených přínosů pro pacienta uváděných 
výrobcem nebo zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Klinické zkoušky jsou navrženy a 
prováděny takovým způsobem, aby byla 
chráněna práva, bezpečnost a kvalita života 
subjektů podílejících se na klinické 
zkoušce a aby klinické údaje získané 
z klinické zkoušky byly spolehlivé.

3. Klinické zkoušky jsou navrženy a 
prováděny takovým způsobem, aby byla 
chráněna práva, bezpečnost a kvalita života 
subjektů podílejících se na klinické 
zkoušce a aby klinické údaje získané 
z klinické zkoušky byly spolehlivé. 
Klinické zkoušky se neprovádějí, pokud 
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riziko s tím spojené je vyšší než možný 
přínos ze zdravotnického prostředku.

Členské státy by měly mít možnost zakázat 
klinické zkoušky některých skupin 
výrobků nebo zkušební pole nebo 
požadovat splnění určitých podmínek. 

Or. de

Pozměňovací návrh 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel klinické zkoušky předloží žádost 
členskému státu (členským státům), ve 
kterém (kterých) má být zkouška 
prováděna, s přiloženou dokumentací 
uvedenou v příloze XIV kapitole II. Do 
šesti dnů od obdržení žádosti dotčený 
členský stát oznámí zadavateli, zda 
klinická zkouška spadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení a zda je žádost 
úplná.

Zadavatel klinické zkoušky předloží žádost 
členskému státu (členským státům), ve 
kterém (kterých) má být zkouška 
prováděna, s přiloženou dokumentací 
uvedenou v příloze XIV kapitole II. Do 14
dnů od obdržení žádosti dotčený členský 
stát oznámí zadavateli, zda klinická 
zkouška spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení a zda je žádost úplná.

Or. de

Pozměňovací návrh 612
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že se klinické zkoušky týkají
více než jednoho členského státu a
neexistuje shoda v otázce, zda mají být
schváleny, pokusí se příslušné členské 
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státy dohodnout na závěru. Není-li závěru 
dosaženo, přijme Evropská komise po 
vyslechnutí příslušných členských států 
rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí ohlašujícího členského státu je pro ostatní závazné. Mohlo by se stát, že ohlašující 
členský stát podpoří klinické zkoušky, zatímco orgány a etické výbory většiny dotčených 
členských států nikoli. I když úřady a etické výbory na dosažení dohody spolupracují, musí 
existovat řešení pro případ konfliktů. Komise podléhá kontrole ze strany Evropského 
parlamentu a Rady, a proto je oprávněnější přijmout takové rozhodnutí než ohlašující členský 
stát.

Pozměňovací návrh 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát zadavateli neoznámí 
výše uvedené podle odstavce 2 do tří dnů 
po obdržení připomínek nebo doplněné 
žádosti, předpokládá se, že klinická 
zkouška spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, a žádost se považuje za úplnou.

Pokud členský stát zadavateli neoznámí 
výše uvedené podle odstavce 2 do šesti dnů 
po obdržení připomínek nebo doplněné 
žádosti, předpokládá se, že klinická 
zkouška spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, a žádost se považuje za úplnou.

Or. de

Pozměňovací návrh 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí přerušení, 
ukončení nebo pozastavení klinických
zkoušek, pokud jsou k dispozici nové 
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vědecké poznatky, a příslušný orgán by na 
jejich základě již klinické zkoušky
nepovolil nebo pokud by je již nepovolila 
etická komise.

Or. de

Odůvodnění

V důsledku nových vědeckých poznatků a objevů nemusí být klinické zkoušky již nutné. V 
takovém případě by měly mít příslušné orgány pravomoc takové zkoušky zastavit. 

Pozměňovací návrh 615
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě hodnocených prostředků 
klasifikovaných jako třída III a 
implantabilních nebo dlouhodobě 
invazivních prostředků klasifikovaných 
jako třída IIa nebo IIb, jakmile dotčený 
členský stát oznámí zadavateli své 
schválení;

a) jakmile dotčený členský stát oznámí 
zadavateli své schválení;

Or. de

Pozměňovací návrh 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě jiných hodnocených 
prostředků, než které jsou uvedeny 
v písmenu a), okamžitě po dni, kdy byla 
podána žádost, za předpokladu, že tak 
dotčený stát rozhodl a že jsou poskytnuty 
důkazy o tom, že jsou chráněna práva, 

vypouští se
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bezpečnost a kvalita života subjektů 
klinických zkoušek;

Or. de

Pozměňovací návrh 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) po uplynutí 35 dnů ode data ověření 
žádosti uvedeného v odstavci 4, pokud 
dotčený členský stát v rámci tohoto období 
neoznámil zadavateli zamítnutí vycházející 
z ohledů na veřejné zdraví, bezpečnost 
pacientů či veřejnou politiku. 

c) po uplynutí 60 dnů od data ověření 
žádosti uvedeného v odstavci 4, pokud 
dotčený členský stát v rámci tohoto období 
neoznámil zadavateli zamítnutí vycházející 
z ohledů na veřejné zdraví, bezpečnost 
pacientů či veřejnou politiku. 

Or. de

Pozměňovací návrh 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Etická komise
Klinické zkoušky mohou být povoleny 
pouze v případě, že nezávislá etická 
komise zkoušky kladně vyhodnotila.
Stanovisko etické komise by mělo brát v 
úvahu zdravotní proveditelnost, souhlas
subjektů poté, co obdržely veškeré
informace o možných rizicích a 
nebezpečích spojených s klinickými 
zkouškami, a vhodnost instituce 
provádějící zkoušky a zkoušejících.
Etická komise má za úkol chránit práva, 
blahobyt a bezpečnost subjektů, uživatelů 
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a třetích stran. Komise musí být nezávislá 
na výzkumu, zadavateli a jiných vlivech. 
Musí dodržovat vnitrostátní i mezinárodní 
normy.
Etická komise se skládá z dostatečného 
počtu vhodně kvalifikovaných členů. V 
etické komisi však musí zasedat také 
zástupci občanské společnosti.

Or. de

Odůvodnění

I v případě klinických zkoušek zdravotnických prostředků musí být stanovena jasná pravidla 
týkající se etické komise. Bylo by užitečné, aby byly normy pro etické komise v oblasti 
zdravotnických prostředků v souladu s posledním zněním nařízení Evropského parlamentu a 
Rady týkajícího se klinických hodnocení humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice
2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 619
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby osoby posuzující 
žádost nebyly vystaveny střetu zájmů, byly 
nezávislé na zadavateli, instituci, v níž se 
nachází místo (místa) zkoušky, a 
dotčených zkoušejících, a rovněž aby 
nebyly vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům.

Členské státy zajistí, aby osoby posuzující 
žádost byly nezávislé na zadavateli a 
dotčených zkoušejících a rovněž aby 
nebyly vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 620
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 6 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti. Při posuzování se 
zohlední názor alespoň jedné osoby, jejíž 
hlavní oblast zájmu je nevědecké povahy. 
Zohlední se názor alespoň jednoho 
pacienta.

Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti. Při posuzování se 
zohlední názor alespoň jedné osoby, jejíž 
hlavní oblast zájmu je nevědecké povahy. 
Zohlední se názor pacientů.

Zadavatel by měl mít k dispozici seznam 
hodnotitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti. Při posuzování se 
zohlední názor alespoň jedné osoby, jejíž 
hlavní oblast zájmu je nevědecké povahy. 
Zohlední se názor alespoň jednoho 
pacienta.

Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti. Při posuzování se 
zohlední názor více než jedné osoby, jejíž 
hlavní oblast zájmu je nevědecké povahy. 
Zohlední se názor alespoň jednoho 
pacienta.

Or. en

Odůvodnění

„Alespoň jeden pacient“ není dostačující. Názor jednoho pacienta nestačí, protože jeden 
pacient může jen těžko představovat názor všech pacientů ve zkoušce.

Pozměňovací návrh 622
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89, pokud jde s ohledem na 
technický pokrok a celkový vývoj v oblasti 
regulace o změnu nebo doplnění 
požadavků na dokumentaci, která má být 
předložena společně s žádostí o klinickou 
zkoušku stanovených v příloze XIV 
kapitole II.

7. Komise má pravomoc přijímat 
prováděcí akty v souladu s článkem 88, 
pokud jde s ohledem na technický pokrok a 
celkový vývoj v oblasti regulace o změnu 
nebo doplnění požadavků na dokumentaci, 
která má být předložena společně s žádostí 
o klinickou zkoušku stanovených v příloze 
XIV kapitole II.

Or. fr

Pozměňovací návrh 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vzájemná výměna informací mezi 
členskými státy a výměna informací mezi 
členskými státy a Komisí v souladu s 
článkem 56;

b) vzájemná výměna informací mezi 
členskými státy a výměna informací mezi 
členskými státy a Komisí v souladu s 
článkem 56; do databáze by se měly 
zařazovat všechny aktualizace informací 
týkajících se zkoušek, například opatření 
přijatá členskými státy k ukončení, 
pozastavení nebo změně zkoušek, jakož i 
aktualizované informace o poměru 
přínosů a rizik nebo informace o 
jakýchkoliv neodkladných bezpečnostních
opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Rebecca Taylor
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Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zprávy o klinické zkoušce, kterou 
předkládají zadavatelé podle čl. 58 odst. 5 

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se vyjasnit, že zprávy o klinické zkoušce musí být součástí informací dostupných pro 
veřejnost a zdravotníky. Tyto pozměňovací návrhy umožňují nalézt určitý stupeň soudržnosti s 
pravděpodobným výsledkem jednání o klinických zkouškách.

Pozměňovací návrh 625
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při zřizování elektronického 
systému uvedeného v odstavci 1 zajistí 
jeho propojitelnost s databází EU pro 
klinické zkoušky týkající se humánních 
léčivých přípravků zřízenou v souladu s 
článkem [...] nařízení (EU) č. [.../...]. S 
výjimkou informací uvedených v článku 52 
jsou informace shromážděné a zpracované 
v elektronickém systému přístupné pouze 
členským státům a Komisi.

2. Komise při zřizování elektronického 
systému uvedeného v odstavci 1 zajistí 
jeho propojitelnost s databází EU pro 
klinické zkoušky týkající se humánních 
léčivých přípravků zřízenou v souladu s 
článkem [...] nařízení (EU) č. [.../...] a s 
Evropskou databankou zdravotnických 
prostředků (Eudamed), která byla zřízena 
rozhodnutím Komise 2010/227/EU. S 
výjimkou informací uvedených v článku 52 
jsou informace shromážděné a zpracované 
v elektronickém systému přístupné pouze 
členským státům a Komisi.

Or. fr

Odůvodnění

Musí být rovněž uvedena propojitelnost elektronického systému s Evropskou databankou 
zdravotnických prostředků (Eudamed).
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Pozměňovací návrh 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při zřizování elektronického 
systému uvedeného v odstavci 1 zajistí
jeho propojitelnost s databází EU pro 
klinické zkoušky týkající se humánních 
léčivých přípravků zřízenou v souladu s 
článkem [...] nařízení (EU) č. [.../...]. S 
výjimkou informací uvedených v článku 52 
jsou informace shromážděné a zpracované 
v elektronickém systému přístupné pouze
členským státům a Komisi.

2. Komise při zřizování elektronického 
systému uvedeného v odstavci 1 zajistí 
jeho propojitelnost s databází EU pro 
klinické zkoušky týkající se humánních 
léčivých přípravků zřízenou v souladu s 
článkem [...] nařízení (EU) č. [.../...]. S 
výjimkou informací uvedených v článku 52 
jsou informace shromážděné a zpracované 
v elektronickém systému přístupné 
členským státům a Komisi. Komise rovněž 
zajistí, aby měli do elektronického 
systému přístup zdravotničtí pracovníci a 
pacienti. Veřejnosti by měl být poskytnut 
přístup k údajům z databáze v souladu s 
nařízením (ES) č. 1049/2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem stanovení, které 
další informace týkající se klinických 
zkoušek shromažďované a zpracované v 
elektronickém systému jsou veřejně 
přístupné, aby se umožnila propojitelnost s 
databází EU pro klinické zkoušky týkající 
se humánních léčivých přípravků zřízenou 
nařízením (EU) č. [.../...]. Použije se čl. 52 
odst. 3 a 4.

3. Komise má pravomoc přijímat 
prováděcí akty v souladu s článkem 88 za 
účelem stanovení, které další informace 
týkající se klinických zkoušek 
shromažďované a zpracované v 
elektronickém systému jsou veřejně 
přístupné, aby se umožnila propojitelnost s 
databází EU pro klinické zkoušky týkající 
se humánních léčivých přípravků zřízenou 
nařízením (EU) č. [.../...]. Použije se čl. 52 
odst. 3 a 4.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 628
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do jednoho roku od ukončení klinické 
zkoušky zadavatel předloží dotčeným 
členským státům souhrn výsledků klinické 
zkoušky ve formě zprávy o klinické 
zkoušce uvedené v příloze XIV kapitole I 
oddíle 2.7. Pokud není z vědeckých 
důvodů možné zprávu o klinické zkoušce 
předložit do jednoho roku, musí být 
předložena, jakmile je dostupná. V tom 
případě plán klinické zkoušky uvedený 
v příloze XIV kapitole II oddíle 3 uvede, 
kdy budou výsledky klinické zkoušky 
předloženy, společně s vysvětlením.

3. Do jednoho roku od ukončení klinické 
zkoušky zadavatel předloží dotčeným 
členským státům výsledky klinické 
zkoušky ve formě zprávy o klinické 
zkoušce uvedené v příloze XIV kapitole I 
oddíle 2.7. Pokud není z vědeckých 
důvodů možné zprávu o klinické zkoušce 
předložit do jednoho roku, musí být 
předložena, jakmile je dostupná. V tom 
případě plán klinické zkoušky uvedený 
v příloze XIV kapitole II oddíle 3 uvede, 
kdy budou výsledky klinické zkoušky 
předloženy, společně s vysvětlením.

Or. en

Odůvodnění

I když má zpráva ze studie klinické funkce formu souhrnu, je důležité, aby výrobci pochopili, 
že se tato zpráva stane součástí veřejně dostupných informací.

Pozměňovací návrh 629
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 53 může zadavatel 
klinické zkoušky, která má být provedena 
ve více než jednom členském státě,
předložit pro účely článku 51 jedinou
žádost, která je po obdržení elektronicky 

1. Prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 53 může zadavatel 
klinické zkoušky předložit pro účely 
článku 51 žádost, která je po obdržení 
elektronicky předána dotčeným členským 
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předána dotčeným členským státům. státům.

Or. en

Odůvodnění

Možnost podat žádost prostřednictvím databáze by měla být k dispozici v případě všech studií, 
i když je studie prováděna pouze v jednom členském státě

Pozměňovací návrh 630
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uvede výsledky koordinovaného 
posouzení ve zprávě, kterou zohlední
ostatní členské státy při rozhodování o 
žádosti zadavatele v souladu s čl. 51 odst. 
5.

b) uvede výsledky koordinovaného 
posouzení ve zprávě, kterou schválí ostatní 
členské státy při rozhodování o žádosti 
zadavatele v souladu s čl. 51 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nová zjištění související s jakoukoli 
událostí uvedenou v písmenech a) až c).

d) nová zjištění související s jakoukoli 
událostí uvedenou v písmenech a) až c).

Shromažďovat by se měly také informace 
o příhodách, které jsou způsobeny 
chybami uživatele, protože jsou hlavním 
zdrojem příhod týkajících se
zdravotnických prostředků. Tyto 
informace mohou přispět ke zlepšení 
bezpečnosti prostředků a znalostí o nich.
Toto nařízení by mělo rovněž členským 
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státům nařídit, aby zavedly podávání 
hlášení v neelektronickém formátu a 
umožnily tak podávání hlášení i
pacientům, kteří nemají přístup na 
internet.

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Písmeno a) tohoto odstavce se vztahuje i 
na zdravotnické pracovníky, kteří jsou v 
kontaktu s poškozenými pacienty.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) každou závažnou nežádoucí příhodu v 
souvislosti s prostředky dodanými na trh 
Unie;

a) každou nežádoucí příhodu v souvislosti 
s prostředky dodanými na trh Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) každou závažnou nežádoucí příhodu v 
souvislosti s prostředky dodanými na trh 
Unie;

a) každou nežádoucí příhodu v souvislosti
s prostředky dodanými na trh Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 
zdravotnické pracovníky, uživatele a 
pacienty k ohlašování jejich příslušným 
orgánům podezření na závažné nežádoucí 
příhody uvedené v odst. 1 písm. a). 
Zaznamenávají takové zprávy centrálně na 
vnitrostátní úrovni. Pokud příslušný orgán 
členského státu obdrží takovou zprávu, 
učiní nezbytné kroky k zajištění, aby byl o 
nežádoucí příhodě informován výrobce 
dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 
následná opatření.

Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 
zdravotnické pracovníky včetně lékařů a
lékárníků, uživatele a pacienty k 
ohlašování jejich příslušným orgánům 
podezření na závažné nežádoucí příhody 
uvedené v odst. 1 písm. a). Zaznamenávají 
takové zprávy centrálně na vnitrostátní 
úrovni. Pokud příslušný orgán členského 
státu obdrží takovou zprávu, učiní 
nezbytné kroky k zajištění, aby byl o 
nežádoucí příhodě informován výrobce 
dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 
následná opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 636
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 

Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 



PE510.767v01-00 22/174 AM\936128CS.doc

CS

zdravotnické pracovníky, uživatele a 
pacienty k ohlašování jejich příslušným 
orgánům podezření na závažné nežádoucí 
příhody uvedené v odst. 1 písm. a). 
Zaznamenávají takové zprávy centrálně na 
vnitrostátní úrovni. Pokud příslušný orgán 
členského státu obdrží takovou zprávu, 
učiní nezbytné kroky k zajištění, aby byl o 
nežádoucí příhodě informován výrobce 
dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 
následná opatření.

zdravotnické pracovníky včetně lékařů a
lékárníků, uživatele a pacienty k 
ohlašování jejich příslušným orgánům 
podezření na závažné nežádoucí příhody 
uvedené v odst. 1 písm. a). Zaznamenávají 
takové zprávy centrálně na vnitrostátní 
úrovni. Pokud příslušný orgán členského 
státu obdrží takovou zprávu, učiní 
nezbytné kroky k zajištění, aby byl o 
nežádoucí příhodě informován výrobce 
dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 
následná opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží přístup přijatý v rámci směrnice o farmakovigilanci. 

Pozměňovací návrh 637
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 
zdravotnické pracovníky, uživatele a 
pacienty k ohlašování jejich příslušným 
orgánům podezření na závažné nežádoucí 
příhody uvedené v odst. 1 písm. a). 
Zaznamenávají takové zprávy centrálně na 
vnitrostátní úrovni. Pokud příslušný orgán 
členského státu obdrží takovou zprávu, 
učiní nezbytné kroky k zajištění, aby byl o 
nežádoucí příhodě informován výrobce 
dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 
následná opatření.

Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 
zdravotnické pracovníky včetně lékařů a
lékárníků, uživatele a pacienty k 
ohlašování jejich příslušným orgánům 
podezření na závažné nežádoucí příhody 
uvedené v odst. 1 písm. a). Zaznamenávají 
takové zprávy centrálně na vnitrostátní 
úrovni. Pokud příslušný orgán členského 
státu obdrží takovou zprávu, učiní 
nezbytné kroky k zajištění, aby byl o 
nežádoucí příhodě informován výrobce 
dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 
následná opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží přístup přijatý v rámci směrnice o farmakovigilanci. 

Pozměňovací návrh 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 
zdravotnické pracovníky, uživatele a 
pacienty k ohlašování jejich příslušným 
orgánům podezření na závažné nežádoucí 
příhody uvedené v odst. 1 písm. a). 
Zaznamenávají takové zprávy centrálně na 
vnitrostátní úrovni. Pokud příslušný orgán 
členského státu obdrží takovou zprávu, 
učiní nezbytné kroky k zajištění, aby byl o 
nežádoucí příhodě informován výrobce 
dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 
následná opatření.

Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily a 
napomohly zdravotnickým pracovníkům, 
uživatelům a pacientům při ohlašování 
svým příslušným orgánům podezření na 
závažné nežádoucí příhody uvedené v odst. 
1 písm. a). Zaznamenávají takové zprávy 
centrálně na vnitrostátní úrovni. Pokud 
příslušný orgán členského státu obdrží 
takovou zprávu, učiní nezbytné kroky k 
zajištění, aby byl o nežádoucí příhodě 
informován výrobce dotčeného prostředku. 
Výrobce zajistí následná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou koordinují rozvoj 
standardizovaných internetových 
strukturovaných formulářů pro hlášení 
závažných nežádoucích příhod ze strany 
zdravotnického personálu, uživatelů nebo 
pacientů.

Členské státy mezi sebou koordinují rozvoj 
standardizovaných internetových 
strukturovaných formulářů pro hlášení 
závažných nežádoucích příhod ze strany 
zdravotnického personálu, uživatelů nebo 
pacientů. Členské státy rovněž poskytnou 
zdravotnickým pracovníkům, uživatelům a 
pacientům jiné formuláře pro hlášení 
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podezření na nežádoucí příhody 
příslušným vnitrostátním orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou koordinují rozvoj 
standardizovaných internetových 
strukturovaných formulářů pro hlášení 
závažných nežádoucích příhod ze strany 
zdravotnického personálu, uživatelů nebo 
pacientů.

Členské státy mezi sebou koordinují rozvoj 
standardizovaných internetových 
strukturovaných formulářů i 
neelektronických formulářů pro hlášení 
závažných nežádoucích příhod ze strany 
zdravotnického personálu, uživatelů nebo 
pacientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci prostředků na zakázku ohlašují 
každou závažnou nežádoucí příhodu a 
bezpečnostní nápravná opatření v terénu 
uvedená v odstavci 1 příslušnému orgánu 
členského státu, ve kterém byl příslušný 
prostředek uveden na trh.

4. Výrobci prostředků na zakázku okamžitě 
ohlašují každou nežádoucí příhodu a 
bezpečnostní nápravná opatření v terénu 
uvedená v odstavci 1 příslušnému orgánu 
členského státu, ve kterém byl příslušný 
prostředek uveden na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Marina Yannakoudakis
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Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zřídí a spravuje elektronický systém pro 
shromažďování a zpracování těchto 
informací:

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
dále rozvíjí stávající Evropskou 
databanku pro zdravotnické prostředky 
(Eudamed) zřízenou rozhodnutím Komise 
2010/227/EU a spravuje elektronický 
systém pro shromažďování a zpracování 
těchto informací:

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pravidelné aktualizované zprávy 
výrobců o bezpečnosti, jak je uvedeno v 
článku 63a;

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace shromážděné a zpracované 
elektronickým systémem jsou přístupné 
příslušným orgánům členských států, 
Komisi a oznámeným subjektům.

2. Informace shromážděné a zpracované 
elektronickým systémem jsou přístupné 
příslušným orgánům členských států, 
Komisi, oznámeným subjektům a také 
výrobcům, pokud se informace týkají 
jejich vlastního výrobku.  
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Or. de

Pozměňovací návrh 645
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace shromážděné a zpracované 
elektronickým systémem jsou přístupné 
příslušným orgánům členských států, 
Komisi a oznámeným subjektům.

2. Informace shromážděné a zpracované 
elektronickým systémem jsou přístupné 
příslušným orgánům členských států, 
Komisi a oznámeným subjektům. Komise 
bude po konzultaci s koordinační 
skupinou pro zdravotnické prostředky
každých 6 měsíců poskytovat přehled 
těchto informací veřejnosti a 
zdravotnickým pracovníkům. Tyto 
informace budou přístupné 
prostřednictvím evropské databanky 
uvedené v článku 27.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotničtí pracovníci a veřejnost budou mít k dispozici přehled informací o vigilanci a 
dozoru nad trhem. Vzhledem k tomu, že tyto informace budou vyžadovat citlivé zacházení, je 
koordinační skupina pro zdravotnické prostředky vhodným fórem pro poskytování těchto 
informací do Evropské databanky.

Pozměňovací návrh 646
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zajistí, aby zdravotničtí 
pracovníci a veřejnost měli na vhodné 
úrovni do elektronického systému přístup.

3. Komise zajistí, aby zdravotničtí 
pracovníci a veřejnost měli na vhodné 
úrovni do elektronického systému plný 
přístup.
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Or. de

Odůvodnění

Lékaři a chirurgové si musí na základě účinnosti a bezpečnosti zvolit, který lékařský 
prostředek budou používat, aby bylo využití těchto prostředků racionální. Zdravotničtí 
pracovníci by měli mít přístup ke všem důkazům, včetně podrobností o technických 
parametrech a studiích prováděných před a po uvedení na trh, které zajišťují výrobci při 
předkládání svých produktů ke schválení.

Pozměňovací návrh 647
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zajistí, aby zdravotničtí 
pracovníci a veřejnost měli na vhodné 
úrovni do elektronického systému přístup.

3. Komise zajistí, aby zdravotničtí 
pracovníci a veřejnost měli do 
elektronického systému plný přístup v 
souladu se stávajícími právními předpisy o 
ochraně údajů a právech duševního 
vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zprávy a informace uvedené v čl. 62 
odst. 5 se pro příslušný prostředek 
automaticky předávají prostřednictvím 
elektronického systému také oznámenému 
subjektu, který vydal certifikát v souladu s 
článkem 45.
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Or. en

Odůvodnění

Začlenění oznámeného subjektu do výměny informací orgánů dozoru nad trhem musí být 
rozšířeno a jasně definováno. Oznámené subjekty zvláště potřebují – v rámci 
automatizovaných harmonizovaných komunikačních postupů – souhrnné informace, aby byly 
schopné rozpoznat vývoj, okamžitě zohlednit nové informace a rychle a vhodně reagovat na
události a příhody, například kontrolami ex-post, pozastavením nebo odebráním certifikátu.

Pozměňovací návrh 649
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zprávy a informace uvedené v čl. 62 
odst. 5 se pro příslušný prostředek 
automaticky předávají prostřednictvím 
elektronického systému také oznámenému 
subjektu, který vydal certifikát v souladu s 
článkem 45.

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Neměl by se vytvářet žádný další 
vnitrostátní systém hlášení, ale měl by se 
uplatnit pouze Evropský systém hlášení. 

Or. de

Pozměňovací návrh 651
Nora Berra
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Návrh nařízení
Článek 63 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 63a
Pravidelně aktualizované zprávy o 

bezpečnosti
1. Výrobci zdravotnických prostředků 
klasifikovaných jako třída III ohlašují do 
elektronického systému uvedeného v 
článku 62:
a) souhrny údajů významných pro 
prospěšnost a rizika zdravotnických 
prostředků včetně výsledků všech studií s 
ohledem na jejich potenciální dopad na 
certifikaci;
b) vědecké hodnocení poměru rizika a 
prospěšnosti zdravotnického prostředku;
c) veškeré údaje týkající se objemu 
prodeje zdravotnických prostředků včetně 
odhadu počtu osob, které byly
zdravotnickému prostředku vystaveny.
2. Frekvence, s níž budou výrobci podávat 
zprávu uvedenou v odstavci 1, musí být 
stanovena ve vědeckém posouzení 
koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky uvedeném v článku 44.
Výrobci předkládají pravidelně 
aktualizované zprávy o bezpečnosti 
příslušným orgánům buď okamžitě na 
vyžádání, nebo alespoň jednou ročně 
během prvních dvou let po prvotním 
uvedení tohoto zdravotnického prostředku 
na trh.
3. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky bude hodnotit pravidelně 
aktualizované zprávy o bezpečnosti s cílem 
určit, zda se neobjevila nová rizika, 
nezměnila dříve zjištěná rizika nebo 
nedošlo ke změně v poměru rizika a 
prospěšnosti zdravotnického prostředku.
4. Po posouzení pravidelně 
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aktualizovaných zpráv o bezpečnosti 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky zváží, zda je nutné učinit 
nějaké kroky, pokud jde o příslušný 
zdravotnický prostředek. V případě 
nepříznivého posouzení informuje 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky oznámený subjekt. Oznámený 
subjekt v tom případě podle okolností 
schválení zachová, změní, pozastaví nebo 
zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podniknou nezbytné kroky k 
zajištění, aby veškeré informace týkající se 
závažné nežádoucí příhody, k níž došlo na 
jejich území, nebo bezpečnostního 
nápravného opatření v terénu, které bylo 
nebo má být na jejich území provedeno, 
které jsou jim sděleny v souladu s článkem 
61, byly na vnitrostátní úrovni centrálně 
zhodnoceny jejich příslušným orgánem, 
pokud možno společně s výrobcem.

Členské státy podniknou nezbytné kroky k 
zajištění, aby veškeré informace týkající se 
nežádoucí příhody, k níž došlo na jejich 
území, nebo bezpečnostního nápravného 
opatření v terénu, které bylo nebo má být 
na jejich území provedeno, které jsou jim 
sděleny v souladu s článkem 61, byly na 
vnitrostátní úrovni centrálně zhodnoceny 
jejich příslušným orgánem, pokud možno 
společně s výrobcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže v případě zpráv obdržených v Jestliže v případě zpráv obdržených v 
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souladu s čl. 61 odst. 3 příslušný orgán 
zjistí, že se zprávy týkají závažné
nežádoucí příhody, neprodleně uvedené 
zprávy oznámí prostřednictvím 
elektronického systému uvedeného v 
článku 62, pokud již stejnou nežádoucí 
příhodu neohlásil výrobce.

souladu s čl. 61 odst. 3 příslušný orgán 
zjistí, že se zprávy týkají nežádoucí 
příhody, neprodleně uvedené zprávy 
oznámí prostřednictvím elektronického 
systému uvedeného v článku 62,

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní příslušné orgány provedou s 
ohledem na ohlášené závažné nežádoucí 
příhody nebo bezpečnostní nápravná 
opatření v terénu posouzení rizik a 
zohlední přitom taková kritéria, jako je 
kauzalita, zjistitelnost a pravděpodobnost 
opětovného výskytu problému, frekvence 
používání prostředku, pravděpodobnost 
toho, že dojde k újmě, a závažnost takové 
újmy, klinický přínos prostředku, určení a 
potenciální uživatelé a dotčená populace. 
Rovněž zhodnotí přiměřenost 
bezpečnostního nápravného opatření v 
terénu plánovaného nebo přijatého 
výrobcem a potřebu a druh jakéhokoli 
jiného nápravného opatření. Monitorují 
vyšetřování nežádoucí příhody výrobcem.

2. Vnitrostátní příslušné orgány provedou s 
ohledem na ohlášené závažné nežádoucí 
příhody nebo bezpečnostní nápravná 
opatření v terénu posouzení rizik a 
zohlední přitom taková kritéria, jako je 
kauzalita, zjistitelnost a pravděpodobnost 
opětovného výskytu problému, frekvence 
používání prostředku, pravděpodobnost 
toho, že dojde k újmě, a závažnost takové 
újmy, klinický přínos prostředku, určení a 
potenciální uživatelé a dotčená populace. 
Rovněž zhodnotí přiměřenost 
bezpečnostního nápravného opatření v 
terénu plánovaného nebo přijatého 
výrobcem a potřebu a druh jakéhokoli 
jiného nápravného opatření. Monitorují 
vyšetřování nežádoucí příhody výrobcem a
berou v úvahu názory pacientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní příslušné orgány provedou s 
ohledem na ohlášené závažné nežádoucí 
příhody nebo bezpečnostní nápravná 
opatření v terénu posouzení rizik a 
zohlední přitom taková kritéria, jako je 
kauzalita, zjistitelnost a pravděpodobnost 
opětovného výskytu problému, frekvence 
používání prostředku, pravděpodobnost 
toho, že dojde k újmě, a závažnost takové 
újmy, klinický přínos prostředku, určení a 
potenciální uživatelé a dotčená populace. 
Rovněž zhodnotí přiměřenost 
bezpečnostního nápravného opatření v 
terénu plánovaného nebo přijatého 
výrobcem a potřebu a druh jakéhokoli 
jiného nápravného opatření. Monitorují 
vyšetřování nežádoucí příhody výrobcem.

2. Vnitrostátní příslušné orgány provedou s 
ohledem na ohlášené nežádoucí příhody 
nebo bezpečnostní nápravná opatření v 
terénu posouzení rizik a zohlední přitom 
taková kritéria, jako je kauzalita,
zjistitelnost a pravděpodobnost opětovného 
výskytu problému, frekvence používání 
prostředku, pravděpodobnost toho, že 
dojde k újmě, a závažnost takové újmy, 
klinický přínos prostředku, určení a 
potenciální uživatelé a dotčená populace. 
Rovněž zhodnotí přiměřenost 
bezpečnostního nápravného opatření v 
terénu plánovaného nebo přijatého 
výrobcem a potřebu a druh jakéhokoli 
jiného nápravného opatření. Monitorují 
vyšetřování nežádoucí příhody výrobcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě prostředků uvedených v čl. 1 
odst. 4 prvním pododstavci a v případě, že 
může závažná nežádoucí příhoda nebo 
bezpečnostní nápravné opatření v terénu 
souviset s látkou, která by při samostatném 
použití byla považována za léčivý 
přípravek, hodnotící příslušný orgán nebo 
koordinující příslušný orgán uvedený 
v odstavci 6 informuje příslušný orgán pro 
léčivé přípravky nebo Evropskou agenturu 
pro léčivé přípravky (EMA), která byla 
oznámeným subjektem konzultována v 
souladu s čl. 42 odst. 2 druhým 
pododstavcem.

V případě prostředků uvedených v čl. 1 
odst. 4 prvním pododstavci a v případě, že 
může nežádoucí příhoda nebo bezpečnostní 
nápravné opatření v terénu souviset s 
látkou, která by při samostatném použití 
byla považována za léčivý přípravek, 
hodnotící příslušný orgán nebo 
koordinující příslušný orgán uvedený 
v odstavci 6 informuje příslušný orgán pro 
léčivé přípravky nebo Evropskou agenturu 
pro léčivé přípravky (EMA), která byla 
oznámeným subjektem konzultována v 
souladu s čl. 42 odst. 2 druhým 
pododstavcem.
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Pozměňovací návrh 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě prostředků, na které se vztahuje 
toto nařízení v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. 
e) a pokud lze závažnou nežádoucí příhodu 
nebo bezpečnostní nápravné opatření v 
terénu vztáhnout do souvislosti s tkáněmi 
či buňkami lidského původu používanými 
při výrobě prostředku, příslušný orgán 
nebo koordinující příslušný orgán uvedený 
v odstavci 6 informuje příslušný orgán pro 
lidské tkáně a buňky, který byl oznámeným 
subjektem konzultován v souladu s čl. 42 
odst. 2 třetím pododstavcem.

V případě prostředků, na které se vztahuje 
toto nařízení v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. 
e) a pokud lze nežádoucí příhodu nebo 
bezpečnostní nápravné opatření v terénu 
vztáhnout do souvislosti s tkáněmi či 
buňkami lidského původu používanými při 
výrobě prostředku, příslušný orgán nebo 
koordinující příslušný orgán uvedený v 
odstavci 6 informuje příslušný orgán pro 
lidské tkáně a buňky, který byl oznámeným 
subjektem konzultován v souladu s čl. 42 
odst. 2 třetím pododstavcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po provedení posouzení hodnotící 
příslušný orgán prostřednictvím 
elektronického systému uvedeného v 
článku 62 neprodleně informuje ostatní 
příslušné orgány o nápravném opatření, 
které je výrobcem přijato nebo plánováno, 
nebo které je mu uloženo za účelem 
minimalizace rizika opětovného výskytu 
dané závažné nežádoucí příhody, včetně 
informací o původních událostech a 
výsledku jejich posouzení.

4. Po provedení posouzení hodnotící 
příslušný orgán prostřednictvím 
elektronického systému uvedeného v 
článku 62 neprodleně informuje ostatní 
příslušné orgány o nápravném opatření, 
které je výrobcem přijato nebo plánováno, 
nebo které je mu uloženo za účelem 
minimalizace rizika opětovného výskytu, 
včetně informací o původních událostech a 
výsledku jejich posouzení.
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Pozměňovací návrh 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud dojde k podobným závažným
nežádoucím příhodám souvisejícím se 
stejným prostředkem nebo typem 
prostředku téhož výrobce ve více než 
jednom členském státě;

a) pokud dojde k podobným nežádoucím 
příhodám souvisejícím se stejným 
prostředkem nebo typem prostředku téhož 
výrobce ve více než jednom členském 
státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) monitoruje vyšetřování závažné
nežádoucí příhody ze strany výrobce a 
nápravné opatření, které má být přijato;

a) monitoruje vyšetřování nežádoucí 
příhody ze strany výrobce a nápravné 
opatření, které má být přijato;

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádí konzultace s oznámeným 
subjektem, který vydal certifikát v souladu 

b) provádí konzultace s oznámeným 
subjektem, který vydal certifikát v souladu 
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s článkem 45 pro příslušný prostředek, 
ohledně dopadu závažné nežádoucí 
příhody na certifikát;

s článkem 45 pro příslušný prostředek, 
ohledně dopadu nežádoucí příhody na 
certifikát;

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída IIb a III ohlašují do elektronického 
systému uvedeného v článku 62 každé 
statisticky významné zvýšení frekvence 
nebo závažnosti nežádoucích příhod, které 
nejsou závažnými nežádoucími 
příhodami, nebo očekávatelných 
nežádoucích účinků, které mají závažný 
dopad na analýzu přínosů/rizik uvedenou v 
příloze I oddílech 1 a 5 a které vedly nebo 
mohou vést k ohrožení zdraví nebo 
bezpečnosti pacientů, uživatelů nebo 
dalších osob nepřijatelnému s ohledem na 
jejich určený přínos. Významné zvýšení se 
stanoví v porovnání s předvídatelnou 
frekvencí nebo závažností takových 
nežádoucích příhod nebo očekávatelných 
nežádoucích vedlejších účinků 
v souvislosti s příslušným prostředkem 
nebo kategorií či skupinou prostředků 
během konkrétního časového období, jak je 
stanoveno v posuzování shody prováděném 
výrobcem. Použije se článek 63.

Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída IIb a III ohlašují do elektronického 
systému uvedeného v článku 62 každé 
statisticky významné zvýšení frekvence 
nebo závažnosti všech nežádoucích příhod 
nebo očekávatelných nežádoucích účinků, 
které mají závažný dopad na analýzu 
přínosů/rizik uvedenou v příloze I oddílech 
1 a 5 a které vedly nebo mohou vést k 
ohrožení zdraví nebo bezpečnosti pacientů, 
uživatelů nebo dalších osob nepřijatelnému 
s ohledem na jejich určený přínos. 
Významné zvýšení se stanoví v porovnání 
s předvídatelnou frekvencí nebo závažností 
takových nežádoucích příhod nebo 
očekávatelných nežádoucích vedlejších 
účinků v souvislosti s příslušným 
prostředkem nebo kategorií či skupinou 
prostředků během konkrétního časového 
období, jak je stanoveno v posuzování 
shody prováděném výrobcem. Použije se 
článek 63.

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Thomas Ulmer
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Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdravotnické prostředky, na které se 
vztahují právní akty Evropské unie, pokud 
jde o jakost a bezpečnost krve
1. Toto nařízení se [sic: patrně vynechané 
sloveso - poznámka překladatele] stávající 
provedená ustanovení na evropské úrovni 
týkající se odběru, vyšetření, zpracování, 
skladování a distribuce krve a krevních 
složek.
2. Zdravotnické prostředky pro odběr, 
vyšetření, zpracování, skladování a 
distribuci krve a krevních složek jsou 
řešeny především v rámci směrnice 
Evropské unie 2002/98 a v rámci 
standardů jakosti a bezpečnosti pro odběr, 
vyšetření, zpracování, skladování a 
distribuci, které Rada přijala dne 27. 
ledna 2003.
3. Opatření týkající se sledovatelnosti a 
vigilance v oblasti krve a krevních složek 
jsou na vyšší úrovni, než je tomu v tomto 
nařízení. Měla by být zachována v zájmu 
pacientů.

Or. de

Pozměňovací návrh 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) typologie závažných nežádoucích příhod 
a bezpečnostních nápravných opatření v 
terénu souvisejících se konkrétními 
prostředky, kategoriemi nebo skupinami 
prostředků;

a) typologie nežádoucích příhod a 
bezpečnostních nápravných opatření v 
terénu souvisejících se konkrétními 
prostředky, kategoriemi nebo skupinami 
prostředků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) harmonizované formuláře pro 
ohlašování závažných nežádoucích příhod 
a bezpečnostních nápravných opatření, 
pravidelné souhrnné zprávy a zprávy o 
tendencích od výrobců uvedených v 
článcích 61 a 64;

b) harmonizované formuláře pro 
ohlašování nežádoucích příhod a 
bezpečnostních nápravných opatření, 
pravidelné souhrnné zprávy a zprávy o 
tendencích od výrobců uvedených v 
článcích 61 a 64;

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) harmonogramy pro ohlašování 
závažných nežádoucích příhod a 
bezpečnostních nápravných opatření, 
pravidelné souhrnné zprávy a zprávy 
o tendencích od výrobců, s ohledem na 
závažnost nežádoucí příhody, která má být 
ohlášena, jak je uvedeno v článcích 61 a 
64;

c) harmonogramy pro ohlašování 
nežádoucích příhod a bezpečnostních 
nápravných opatření, pravidelné souhrnné 
zprávy a zprávy o tendencích od výrobců, s 
ohledem na závažnost nežádoucí příhody, 
která má být ohlášena, jak je uvedeno v 
článcích 61 a 64;

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Mairead McGuinness
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Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přípravě prováděcích aktů se Komise 
nejdříve obrátí na poradní skupinu pro 
zdravotnické prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění transparentnosti a plného zapojení zúčastněných stran by měla Komise 
zpravidla požádat o radu zainteresované subjekty prostřednictvím poradní skupiny pro 
zdravotnické prostředky.

Pozměňovací návrh 668
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 67 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 67a
Kontrola hospodářských subjektů

1. Příslušný orgán každého členského 
státu ověřuje v rámci dozoru nad trhem 
prostřednictvím vhodných kontrol, zda
hospodářské subjekty, jejichž prostředky 
mají být dodány na trh Unie, dodržují
požadavky tohoto nařízení.
Tyto kontroly v provozních prostorách 
hospodářských subjektů, prováděné v 
závislosti na riziku, iniciuje příslušný
orgán členského státu, v němž je 
hospodářský subjekt usazen.
2. Tyto kontroly provádějí pověření 
zástupci příslušného orgánu, kteří jsou 
zmocněni:
a) vstupovat do provozních prostor 
hospodářských subjektů a provádět v nich 
fyzickou kontrolu prostor a postupů u 
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prostředků, které mají být dodány na trh 
EU;
b) odebírat vzorky, které potřebují, 
zejména za účelem nezávislé analýzy v 
úřední laboratoři;
c) posuzovat veškeré podklady a 
informace týkající se předmětu kontroly;
d) kontrolovat prostory, záznamy a 
dokumenty týkající se souladu s obecnými 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost a povinnosti v oblasti vigilance 
ze strany hospodářských subjektů.
Těmto zástupcům příslušného orgánu 
mohou napomáhat odborníci jmenovaní 
příslušným orgánem.
3. Po každé kontrole podle odstavce 1 
tohoto článku podá příslušný orgán 
zprávu o tom, zda kontrolovaný subjekt 
dodržuje právní a technické požadavky v 
souladu s tímto nařízením.
Příslušný orgán, který kontrolu provedl, 
sdělí obsah zmíněných zpráv 
kontrolovanému subjektu. Před 
schválením zprávy umožní příslušný 
orgán dotyčnému kontrolovanému 
subjektu vyjádřit připomínky.
Konečná zpráva o kontrole uvedená v 
tomto odstavci je zadána do 
elektronického systému uvedeného v čl. 
27 odst. f. Zprávy obsažené v 
elektronickém systému jsou přístupné 
členským státům, Komisi a oznámeným 
subjektům. 
4. Pokud má příslušný orgán členského 
podezření, že hospodářský subjekt v jiném 
členském státě nedodržuje požadavky 
právních předpisů uvedených v tomto 
nařízení, nebo pokud chce přezkoumat 
konkrétní téma, může tento členský stát 
požádat o doplňující informace a vyžádat 
si zejména provedení kontroly nebo 
provedení společné kontroly. Tyto 
kontroly mohou být rovněž prováděny na 
žádost členského státu nebo Komise.
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5. Aniž jsou dotčeny případné dohody 
mezi EU a třetí zemí, mohou se kontroly 
uvedené v odstavci 1 uskutečnit rovněž v 
provozních prostorách hospodářského 
subjektu usazeného v třetí zemi, pokud má 
být zdravotnický prostředek uveden na trh 
EU. Za tímto účelem se musí hospodářský 
subjekt usazený ve třetí zemi podrobit 
kontrole podle tohoto článku.
6. Spolupráce mezi příslušnými orgány 
členských států spočívá ve sdílení 
informací o programech kontrol i o 
výsledcích provedených kontrol. Příslušné 
orgány členských států rovněž 
spolupracují při koordinaci kontrol v EU 
a ve třetích zemích, a to zejména u kontrol 
zaměřených na konkrétní témata. Komise 
musí být průběžně informována.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba stanovit zásady kontrol hospodářských subjektů prováděných příslušnými orgány, jež 
jsou zásadní složkou dozoru nad trhem. Podobně jako je stanoveno ve směrnici 2001/83/ES o 
humánních léčivých přípravcích, je nutné navrhnout začlenění nového článku, kterým se 
stanoví zásady kontrol hospodářských subjektů v odvětví zdravotnických prostředků, které 
provádějí příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 669
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány provádějí vhodné 
kontroly vlastností a funkční způsobilosti 
prostředků, včetně případného přezkumu 
dokumentace a fyzických a laboratorních 
kontrol na základě odpovídajících vzorků. 
Zohlední zavedené zásady týkající se 
posuzování a řízení rizik, údaje v oblasti 
vigilance a stížnosti. Příslušné orgány 
mohou požadovat, aby hospodářské 

Příslušné orgány provádějí vhodné 
kontroly vlastností a funkční způsobilosti 
prostředků, včetně případného přezkumu 
dokumentace a fyzických a laboratorních 
kontrol na základě odpovídajících vzorků. 
Zohlední zavedené zásady týkající se 
posuzování a řízení rizik, údaje v oblasti 
vigilance a stížnosti. Příslušné orgány 
mohou požadovat, aby hospodářské 
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subjekty daly k dispozici dokumentaci 
a informace nezbytné pro výkon jejich 
činnosti, a, pokud je to nezbytné 
a opodstatněné, mohou vstupovat do 
prostor dotčených hospodářských subjektů 
a odebírat nezbytné vzorky prostředků. 
Mohou zničit nebo jinak učinit 
nepoužitelnými prostředky, které 
představují vážné riziko, považují-li to za 
nezbytné.

subjekty daly k dispozici dokumentaci 
a informace nezbytné pro výkon jejich 
činnosti, a, pokud je to nezbytné 
a opodstatněné, mohou i bez předchozího 
oznámení svého úmyslu vstupovat do 
prostor dotčených hospodářských subjektů 
a odebírat nezbytné vzorky prostředků. 
Mohou zničit nebo jinak učinit 
nepoužitelnými prostředky, které 
představují vážné riziko, považují-li to za 
nezbytné.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu minimalizace rizika podvodu je také vhodné provádět neohlášené kontroly výroby 
zdravotnických prostředků.

Pozměňovací návrh 670
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány provádějí vhodné 
kontroly vlastností a funkční způsobilosti 
prostředků, včetně případného přezkumu 
dokumentace a fyzických a laboratorních 
kontrol na základě odpovídajících vzorků. 
Zohlední zavedené zásady týkající se 
posuzování a řízení rizik, údaje v oblasti 
vigilance a stížnosti. Příslušné orgány 
mohou požadovat, aby hospodářské 
subjekty daly k dispozici dokumentaci 
a informace nezbytné pro výkon jejich 
činnosti, a, pokud je to nezbytné 
a opodstatněné, mohou vstupovat do 
prostor dotčených hospodářských subjektů 
a odebírat nezbytné vzorky prostředků. 
Mohou zničit nebo jinak učinit 
nepoužitelnými prostředky, které 
představují vážné riziko, považují-li to za 
nezbytné.

1. Příslušné orgány provádějí vhodné 
kontroly vlastností a funkční způsobilosti 
prostředků, včetně případného přezkumu 
dokumentace a fyzických a laboratorních 
kontrol na základě odpovídajících vzorků. 
Zohlední zavedené zásady týkající se 
posuzování a řízení rizik, údaje v oblasti 
vigilance a stížnosti. Příslušné orgány 
mohou požadovat, aby hospodářské 
subjekty daly k dispozici dokumentaci 
a informace nezbytné pro výkon jejich 
činnosti, a mohou vstupovat do prostor 
dotčených hospodářských subjektů 
a odebírat nezbytné vzorky prostředků pro 
analýzu v úřední laboratoři. Mohou zničit 
nebo jinak učinit nepoužitelnými 
prostředky, které představují vážné riziko, 
považují-li to za nezbytné.
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Or. en

Pozměňovací návrh 671
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány provádějí vhodné 
kontroly vlastností a funkční způsobilosti 
prostředků, včetně případného přezkumu 
dokumentace a fyzických a laboratorních 
kontrol na základě odpovídajících vzorků. 
Zohlední zavedené zásady týkající se 
posuzování a řízení rizik, údaje v oblasti 
vigilance a stížnosti. Příslušné orgány 
mohou požadovat, aby hospodářské 
subjekty daly k dispozici dokumentaci 
a informace nezbytné pro výkon jejich 
činnosti, a, pokud je to nezbytné 
a opodstatněné, mohou vstupovat do 
prostor dotčených hospodářských subjektů 
a odebírat nezbytné vzorky prostředků. 
Mohou zničit nebo jinak učinit 
nepoužitelnými prostředky, které 
představují vážné riziko, považují-li to za 
nezbytné.

1. Příslušné orgány provádějí vhodné 
kontroly vlastností a funkční způsobilosti 
prostředků, včetně případného přezkumu 
dokumentace a fyzických a laboratorních 
kontrol na základě odpovídajících vzorků. 
Zohlední zavedené zásady týkající se 
posuzování a řízení rizik, údaje v oblasti 
vigilance a stížnosti. Příslušné orgány 
mohou požadovat, aby hospodářské 
subjekty daly k dispozici dokumentaci 
a informace nezbytné pro výkon jejich 
činnosti, a, pokud je to nezbytné, mohou 
vstupovat do prostor dotčených 
hospodářských subjektů a odebírat 
nezbytné vzorky prostředků. Mohou zničit 
nebo jinak učinit nepoužitelnými 
prostředky, které představují riziko, 
považují-li to za nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány určí inspektory, kteří 
jsou zmocněni provádět kontroly uvedené 
v odstavci 1. U těchto kontrol mohou 
napomáhat odborníci jmenovaní 
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příslušnými orgány. Kontroly provádějí 
inspektoři členského státu, ve kterém je 
hospodářský subjekt usazen.

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Povaha a rozsah neohlášených 
kontrol a náklady, které hospodářskému 
subjektu vzniknou v důsledku 
neohlášených kontrol, mohou být 
zohledněny v rámci pravidelných kontrol,
za předpokladu, že při kontrole nebyly 
zjištěny žádné významné nedostatky. Při 
organizaci a provádění neohlášených 
kontrol je nutné vždy brát v úvahu zásadu 
proporcionality, zejména pokud jde o 
potenciální riziko, které může konkrétní 
výrobek představovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 674
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy pravidelně přezkoumávají 
a posuzují fungování svých dozorových 
činností. Takové přezkumy a posuzování 
se provádí alespoň jednou za čtyři roky a 
jejich výsledky jsou sdělovány ostatním 
členským státům a Komisi. Dotčený 
členský stát vypracuje souhrn výsledků 

2. Členské státy pravidelně plánují,
přezkoumávají a posuzují fungování svých 
dozorových činností. Členské státy za 
tímto účelem vypracují strategický plán 
monitorování, v němž bude uvedena 
klasifikace rizik, sledování intervalů, druh 
kontrolních opatření a lidské a materiální 
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přístupný pro veřejnost. zdroje, které mají být použity k provedení 
kontroly. Přezkum a posuzování činností 
se provádí alespoň jednou za čtyři roky a 
jejich výsledky jsou sdělovány ostatním 
členským státům a Komisi. Komise může 
vydávat doporučení pro změny plánů 
monitorování. Dotčený členský stát 
vypracuje souhrn výsledků a doporučení 
Komise přístupný pro veřejnost.

Or. de

Odůvodnění

Pro zajištění dodržování pravidel a tím i vysoké úrovně ochrany pacientů je vhodné provádět 
strategický dohled nad výrobou zdravotnických prostředků na základě rizika, které 
představují pro zdraví pacientů.

Pozměňovací návrh 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy pravidelně přezkoumávají 
a posuzují fungování svých dozorových 
činností. Takové přezkumy a posuzování 
se provádí alespoň jednou za čtyři roky a 
jejich výsledky jsou sdělovány ostatním 
členským státům a Komisi. Dotčený 
členský stát vypracuje souhrn výsledků 
přístupný pro veřejnost.

2. Členské státy pravidelně přezkoumávají 
a posuzují fungování svých dozorových 
činností. Takové přezkumy a posuzování 
se provádí alespoň jednou za dva roky a 
jejich výsledky jsou sdělovány ostatním 
členským státům a Komisi. Dotčený 
členský stát vypracuje souhrn výsledků 
přístupný pro veřejnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 5 a (nový)



AM\936128CS.doc 45/174 PE510.767v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Aniž jsou dotčena ustanovení 
mezinárodních smluv uzavřených mezi 
Unií a třetími zeměmi, mohou se kontroly 
uvedené v odstavci 1 provádět také v 
prostorách hospodářského subjektu 
usazeného ve třetí zemi, pokud je 
prostředek určený k uvedení na trh Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Po každé kontrole uvedené v odstavci 
1 dotčený příslušný orgán informuje 
kontrolovaný hospodářský subjekt o 
úrovni souladu s tímto nařízením. Před 
schválením zprávy umožní příslušný 
orgán dotyčnému kontrolovanému 
hospodářskému subjektu vyjádřit své 
připomínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Komise vypracuje podrobné pokyny k 
zásadám provádění kontrol uvedených v 
tomto článku, zejména včetně kvalifikace 
inspektorů, kontrolních mechanismů a 
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přístupu k údajům a informacím, kterými 
disponují hospodářské subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
okamžitě předají prostřednictvím 
elektronického systému všem dotčeným 
příslušným orgánům a jsou přístupné 
členským státům a Komisi.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
okamžitě předají prostřednictvím 
elektronického systému všem dotčeným 
příslušným orgánům a jsou přístupné 
členským státům, Komisi a oznámeným 
subjektům.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění oznámeného subjektu do výměny informací orgánů dozoru nad trhem musí být 
rozšířeno a jasně definováno. Oznámené subjekty zvláště potřebují – v rámci 
automatizovaných harmonizovaných komunikačních postupů – souhrnné informace, aby byly 
schopné rozpoznat vývoj, okamžitě zohlednit nové informace a rychle a vhodně reagovat na 
události a příhody, například kontrolami ex-post, pozastavením nebo odebráním certifikátu.

Pozměňovací návrh 680
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
okamžitě předají prostřednictvím 
elektronického systému všem dotčeným 
příslušným orgánům a jsou přístupné 
členským státům a Komisi.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
okamžitě předají prostřednictvím 
elektronického systému všem dotčeným 
příslušným orgánům a jsou přístupné 
členským státům a Komisi. Komise bude 
po konzultaci s koordinační skupinou pro 
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zdravotnické prostředky každých 6 měsíců 
poskytovat přehled těchto informací 
veřejnosti a zdravotnickým pracovníkům. 
Tyto informace budou přístupné 
prostřednictvím evropské databanky 
uvedené v článku 27.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotničtí pracovníci a veřejnost budou mít k dispozici přehled informací o vigilanci a 
dozoru nad trhem. Vzhledem k tomu, že tyto informace budou vyžadovat citlivé zacházení, je 
koordinační skupina pro zdravotnické prostředky vhodným fórem pro poskytování těchto 
informací do Evropské databanky.

Pozměňovací návrh 681
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v čl. 68 odst. 1, písm. 
a), b), c), d) musí být zpřístupněny 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky, která je sdělí na prvním 
zasedání poradní skupiny pro 
zdravotnické prostředky konaném poté, co 
tyto informace získá.

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušné orgány členského státu 
mají na základě údajů týkajících se 

Pokud příslušné orgány členského státu 
mají na základě údajů týkajících se 
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vigilance nebo jiných informací dostatečný 
důvod domnívat se, že prostředek 
představuje ohrožení pro zdraví nebo 
bezpečnost pacientů, uživatelů či jiných 
osob, provedou hodnocení týkající se 
dotčeného prostředku zahrnující veškeré 
požadavky stanovené v tomto nařízení, 
které souvisejí s ohrožením, jež tento 
prostředek představuje. Příslušné 
hospodářské subjekty spolupracují v 
nezbytné míře s příslušnými orgány.

vigilance nebo jiných informací dostatečný 
důvod domnívat se, že prostředek 
představuje ohrožení pro zdraví nebo 
bezpečnost pacientů, uživatelů či jiných 
osob, provedou hodnocení týkající se 
dotčeného prostředku zahrnující veškeré 
požadavky stanovené v tomto nařízení, 
které souvisejí s ohrožením, jež tento 
prostředek představuje. Příslušné 
hospodářské subjekty spolupracují v 
nezbytné míře s příslušnými orgány. 
Příslušné orgány v rámci tohoto 
hodnocení informují oznámené subjekty 
odpovědné za kontrolu v případě 
prostředků třídy IIa, IIb a III a další
příslušné orgány o výsledcích hodnocení a 
opatřeních, která budou přijata na 
základě těchto výsledků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 683
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pokud mají příslušné orgány 
členského státu na základě údajů 
týkajících se vigilance nebo jiných 
informací důvod domnívat se, že 
prostředek představuje ohrožení pro 
zdraví nebo bezpečnost pacientů, uživatelů 
či jiných osob, mohou provést hodnocení 
týkající se dotčeného prostředku zaměřené 
na veškeré požadavky stanovené v tomto 
nařízení, které souvisejí s ohrožením, jež 
tento prostředek představuje. Příslušné 
hospodářské subjekty spolupracují v 
nezbytné míře s příslušnými orgány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 684
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud po provedení hodnocení podle 
článku 69 příslušné orgány zjistí, že 
prostředek, který představuje ohrožení pro 
zdraví nebo bezpečnost pacientů, uživatelů 
nebo dalších osob, nesplňuje požadavky 
stanovené v tomto nařízení, neprodleně
požádají příslušný hospodářský subjekt, 
aby přijal veškerá vhodná a řádně 
odůvodněná nápravná opatření, a uvedl tak 
prostředek do souladu s uvedenými 
požadavky, aby zakázal nebo omezil 
dodávání prostředku na trh, podrobil 
uvádění prostředku na trh zvláštním 
požadavkům, stáhl prostředek z trhu nebo 
jej stáhl z oběhu v přiměřené lhůtě úměrné 
povaze ohrožení.

1. Pokud po provedení hodnocení podle 
článku 69 příslušné orgány zjistí, že 
prostředek, který představuje ohrožení pro 
zdraví nebo bezpečnost pacientů, uživatelů 
nebo dalších osob, nesplňuje požadavky 
stanovené v tomto nařízení, okamžitě
požádají příslušný hospodářský subjekt, 
aby přijal veškerá vhodná a řádně 
odůvodněná nápravná opatření, a uvedl tak 
prostředek do souladu s uvedenými 
požadavky, aby zakázal nebo omezil 
dodávání prostředku na trh, podrobil 
uvádění prostředku na trh zvláštním 
požadavkům, stáhl prostředek z trhu nebo 
jej stáhl z oběhu v přiměřené lhůtě úměrné 
povaze ohrožení., která je jasně stanovena 
a sdělena příslušnému hospodářskému 
subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domnívají-li se příslušné orgány, že se 
nesoulad netýká pouze území daného 
členského státu, informují prostřednictvím 
elektronického systému uvedeného 
v článku 68 Komisi a ostatní členské státy 
o výsledcích hodnocení a opatřeních, která 
mají hospodářské subjekty na jejich žádost 
přijmout.

2. Domnívají-li se příslušné orgány, že se 
nesoulad netýká pouze území daného 
členského státu, informují okamžitě 
prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 68 Komisi a ostatní 
členské státy o výsledcích hodnocení a 
opatřeních, která mají hospodářské 
subjekty na jejich žádost přijmout.
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Pozměňovací návrh 686
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hospodářské subjekty zajistí, aby byla 
všechna náležitá nápravná opatření přijata 
u všech dotčených prostředků, které dodaly 
na trh v celé Unii.

3. Hospodářské subjekty neprodleně
zajistí, aby byla všechna náležitá nápravná 
opatření přijata u všech dotčených 
prostředků, které dodaly na trh v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že má být dotčený prostředek 
stažen z trhu, vynaloží hospodářský 
subjekt veškeré přiměřené úsilí k tomu, 
aby bylo stažení dokončeno v jasně 
vymezené lhůtě, kterou mu sdělí příslušný 
orgán, jak je uvedeno v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená opatření neprodleně oznámí 
Komisi a ostatním členským státům 
prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 68.

Uvedená opatření okamžitě oznámí Komisi 
a ostatním členským státům 
prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 68.

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy jiné než členský stát, který 
zahájil postup, neprodleně sdělí Komisi a 
ostatním členským státům veškeré další 
informace, které mají k dispozici ohledně 
nesouladu dotčeného prostředku, a 
informují o veškerých opatřeních, která 
přijaly v souvislosti s dotčeným 
prostředkem. V případě nesouhlasu s 
oznámeným vnitrostátním opatřením 
neprodleně sdělí Komisi a ostatním 
členským státům svoje námitky 
prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 68.

6. Členské státy jiné než členský stát, který 
zahájil postup, neprodleně sdělí Komisi a 
ostatním členským státům veškeré další 
informace, které mají k dispozici ohledně 
nesouladu dotčeného prostředku, a 
informují o veškerých opatřeních, která 
přijaly v souvislosti s dotčeným 
prostředkem. V případě nesouhlasu s 
oznámeným vnitrostátním opatřením 
okamžitě sdělí Komisi a ostatním členským 
státům svoje námitky prostřednictvím 
elektronického systému uvedeného v 
článku 68.

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do dvou měsíců od obdržení 
oznámení uvedeného v odstavci 4 nepodá 

7. Pokud do jednoho měsíce od obdržení 
oznámení uvedeného v odstavci 4 nepodá 
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žádný členský stát ani Komise námitku, 
pokud jde o dočasné opatření, které 
členský stát přijal, považuje se opatření za 
oprávněné.

žádný členský stát ani Komise námitku, 
pokud jde o dočasné opatření, které 
členský stát přijal, považuje se opatření za 
oprávněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Všechny členské státy zajistí, aby byla 
v souvislosti s dotčeným prostředkem 
neprodleně přijata vhodná omezující 
opatření.

8. Všechny členské státy zajistí, aby byla 
v souvislosti s dotčeným prostředkem 
okamžitě přijata vhodná omezující 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud do dvou měsíců od obdržení 
oznámení uvedeného v čl. 70 odst. 4 
vznese některý členský stát námitky proti 
dočasnému opatření přijatému jiným 
členským státem, nebo pokud se Komise 
domnívá, že je opatření v rozporu s 
právními předpisy Unie, provede Komise 
hodnocení vnitrostátního opatření. Na 
základě výsledků tohoto hodnocení 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření 
oprávněná, či nikoli. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 88 odst. 3.

1. Pokud do jednoho měsíce od obdržení 
oznámení uvedeného v čl. 70 odst. 4 
vznese některý členský stát námitky proti 
dočasnému opatření přijatému jiným 
členským státem, nebo pokud se Komise 
domnívá, že je opatření v rozporu s 
právními předpisy Unie, provede Komise 
hodnocení vnitrostátního opatření. Na 
základě výsledků tohoto hodnocení 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření 
oprávněná, či nikoli. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 88 odst. 3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 693
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud po provedení hodnocení podle 
článku 69 členský stát zjistí, že ačkoli byl 
prostředek uveden na trh nebo do provozu 
v souladu s právními předpisy, představuje 
ohrožení pro zdraví nebo bezpečnost 
pacientů, uživatelů či dalších osob nebo 
pro jiné aspekty ochrany veřejného zdraví, 
požaduje po příslušném hospodářském 
subjektu nebo subjektech, aby přijal(y) 
veškerá vhodná dočasná opatření k 
zajištění, aby dotčený prostředek při 
uvedení na trh nebo do provozu již 
nepředstavoval uvedené ohrožení, aby 
stáhl(y) prostředek z trhu nebo z oběhu 
v přiměřené lhůtě úměrné povaze ohrožení.

1. Pokud po provedení hodnocení podle 
článku 69 členský stát zjistí, že ačkoli byl 
prostředek uveden na trh nebo do provozu 
v souladu s právními předpisy, představuje 
ohrožení pro zdraví nebo bezpečnost 
pacientů, uživatelů či dalších osob nebo 
pro jiné aspekty ochrany veřejného zdraví, 
požaduje okamžitě po příslušném 
hospodářském subjektu nebo subjektech, 
aby přijal(y) veškerá vhodná dočasná 
opatření k zajištění, aby dotčený prostředek 
při uvedení na trh nebo do provozu již 
nepředstavoval uvedené ohrožení, aby 
stáhl(y) prostředek z trhu nebo z oběhu 
v přiměřené lhůtě úměrné povaze ohrožení.

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 70, členský stát 
požádá příslušný hospodářský subjekt, aby 
odstranil dotčený nesoulad v přiměřené 
lhůtě, která je úměrná danému nesouladu, 
pokud zjistí některou z těchto skutečností:

1. Aniž je dotčen článek 70, členský stát 
požádá příslušný hospodářský subjekt, aby 
odstranil dotčený nesoulad v přiměřené 
lhůtě, která je jasně vymezená a sdělená a 
která je úměrná danému nesouladu, pokud 
zjistí některou z těchto skutečností:

Or. en
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Pozměňovací návrh 695
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud hospodářský subjekt nesoulad 
neodstraní ve lhůtě uvedené v odstavci 1, 
dotčený členský stát přijme veškerá vhodná 
opatření k omezení nebo zákazu dodávání 
prostředku na trh nebo k zajištění toho, že 
je prostředek stažen z trhu nebo z oběhu. O 
uvedených opatřeních informuje členský 
stát neprodleně Komisi a ostatní členské 
státy prostřednictvím elektronického 
systému uvedeného v článku 68.

2. Pokud hospodářský subjekt nesoulad 
neodstraní ve lhůtě uvedené v odstavci 1, 
dotčený členský stát přijme okamžitě 
veškerá vhodná opatření k omezení nebo 
zákazu dodávání prostředku na trh nebo k 
zajištění toho, že je prostředek stažen z 
trhu nebo z oběhu. O uvedených opatřeních 
informuje členský stát okamžitě Komisi a 
ostatní členské státy prostřednictvím 
elektronického systému uvedeného v 
článku 68.

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se členský stát po provedení 
hodnocení, které poukáže na možné 
ohrožení související s daným prostředkem 
nebo kategorií nebo skupinou prostředků, 
domnívá, že dodávání takového prostředku 
nebo konkrétní kategorie či skupiny 
prostředků na trh nebo jejich uvádění do 
provozu by mělo být zakázáno, omezeno 
nebo podrobeno zvláštním požadavkům 
nebo že takový prostředek nebo kategorie 
či skupina prostředků by měly být staženy 
z trhu nebo z oběhu v zájmu ochrany 
zdraví a bezpečnosti pacientů, uživatelů a 
dalších osob nebo dalších hledisek 

1. Pokud se členský stát po provedení 
hodnocení, které poukáže na možné 
ohrožení související s daným prostředkem 
nebo kategorií nebo skupinou prostředků, 
domnívá, že dodávání takového prostředku 
nebo konkrétní kategorie či skupiny 
prostředků na trh nebo jejich uvádění do 
provozu by mělo být zakázáno, omezeno 
nebo podrobeno zvláštním požadavkům 
nebo že takový prostředek nebo kategorie 
či skupina prostředků by měly být staženy 
z trhu nebo z oběhu v zájmu ochrany 
zdraví a bezpečnosti pacientů, uživatelů a 
dalších osob nebo dalších hledisek 
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veřejného zdraví, může přijmout veškerá 
nezbytná a oprávněná dočasná opatření.

veřejného zdraví, přijme veškerá nezbytná 
a oprávněná dočasná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných závažných a 
naléhavých případech týkajících se zdraví a 
bezpečnosti osob může Komise okamžitě 
přijmout příslušné prováděcí akty
postupem uvedeným v čl. 88 odst. 4.

V řádně odůvodněných závažných a 
naléhavých případech týkajících se zdraví a 
bezpečnosti osob, nebo v případě, že 
členský stát nevyvine v situaci, kdy 
existuje známé riziko, žádnou aktivitu, 
může Komise okamžitě přijmout příslušné 
prováděcí akty postupem uvedeným v čl. 
88 odst. 4.

Or. xm

Odůvodnění

Akci členských států mohou bránit buď složité administrativní postupy nebo působení 
nátlakových skupin. Komise by proto měla být schopna přijmout okamžitě použitelná 
preventivní opatření.

Pozměňovací návrh 698
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výjimkou případů, kdy je nezbytné 
okamžité opatření z důvodů vážného 
ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti, 
je dotčenému hospodářskému subjektu 
poskytnuta příležitost k předložení 
připomínek příslušnému orgánu ve vhodné 

2. S výjimkou případů, kdy je nezbytné 
okamžité opatření z důvodů vážného 
ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti, 
je dotčenému hospodářskému subjektu 
poskytnuta příležitost k předložení 
připomínek příslušnému orgánu v jasně 
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lhůtě předtím, než je opatření přijato. 
Pokud byla přijata opatření, aniž byla 
hospodářskému subjektu dána možnost 
vyjádřit se, bude mu dána tato možnost co 
nejdříve a přijatá opatření budou ihned 
poté přezkoumána.

vymezené vhodné lhůtě předtím, než je 
opatření přijato. Pokud byla přijata 
opatření, aniž byla hospodářskému 
subjektu dána možnost vyjádřit se, bude 
mu dána tato možnost co nejdříve a přijatá 
opatření budou ihned poté přezkoumána.

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veškerá přijatá opatření budou 
neprodleně zrušena nebo upravena, jakmile 
hospodářský subjekt prokáže, že přijal 
účinné nápravné opatření.

3. Veškerá přijatá opatření budou 
neprodleně zrušena nebo upravena, jakmile 
hospodářský subjekt uspokojivě prokáže, 
že přijal účinné nápravné opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí příslušný orgán nebo 
orgány odpovědné za provádění tohoto 
nařízení. Svěří svým orgánům pravomoc, 
zdroje, vybavení a znalosti nezbytné 
k řádnému plnění jejich úkolů podle tohoto 
nařízení. Členské státy oznámí Komisi, o 
které orgány se jedná, a Komise seznam 
příslušných orgánů zveřejní.

1. Členské státy určí příslušný orgán nebo 
orgány odpovědné za provádění tohoto 
nařízení. Svěří svým orgánům pravomoc, 
zdroje, vybavení a znalosti nezbytné 
k řádnému plnění jejich úkolů podle tohoto 
nařízení. Členské státy oznámí Komisi, o 
které orgány se jedná, a Komise zveřejní
seznam příslušných orgánů a jejich 
kontaktní údaje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 701
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států 
spolupracují mezi sebou navzájem i s 
Komisí a vzájemně si vyměňují veškeré 
informace potřebné k jednotnému 
používání tohoto nařízení.

1. Příslušné orgány členských států 
spolupracují mezi sebou navzájem i s 
Komisí a případně koordinační skupinou 
pro zdravotnické prostředky a vzájemně si 
mezi sebou a s Komisí vyměňují veškeré 
informace potřebné k jednotnému 
používání tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Článek 78 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 78a
Poradní skupina pro zdravotnické 

prostředky
1a. Komise zřizuje evropskou poradní 
skupinu pro zdravotnické prostředky,
jejímž úkolem bude radit Komisi a 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky v oblasti technických, 
vědeckých, sociálních a ekonomických 
aspektů uvádění prostředků na trh a 
dostupnosti zdravotnické techniky a 
souvisejících služeb v Unii.
Skupina se skládá ze zástupců sdružení 
pacientů, lékařů, zdravotních sester, 
pečovatelů a manažerů zdravotnických 
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zařízení, příslušných výrobců 
zdravotnických prostředků a dalších 
příslušných fór.
Poradní skupině pro zdravotnické 
prostředky předsedá zástupce Komise.
Práce poradní skupiny pro zdravotnické 
prostředky je transparentní a výsledky se 
sdělují Komisi a koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky a jsou veřejně 
dostupné..

Or. en

Odůvodnění

Komisi a orgánům by měly mít v otázkách technických, vědeckých, sociálních a obchodní 
aspektů zdravotnických prostředků možnost radit legitimní zúčastněné strany, zástupci odvětví
a další. Komise by za tímto účelem měla zřídit poradní skupinu pro zdravotnické prostředky. 
Práce pracovní skupiny by měla být transparentní a výsledky by měla mít k dispozici Komise
a koordinační skupina pro zdravotnické prostředky, která se zřizuje tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 703
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát jmenuje na tříleté 
období, které může být obnoveno, jednoho 
člena a jednoho náhradníka s odbornými 
znalostmi v oblasti tohoto nařízení a 
jednoho člena a jednoho náhradníka s 
odbornými znalostmi v oblasti nařízení 
(EU) č. [.../...] [o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro]. 
Členský stát může jmenovat pouze jednoho 
člena a jednoho náhradníka s odbornými 
znalostmi v obou oblastech.

Každý členský stát jmenuje na tříleté 
období, které může být obnoveno, jednoho 
člena a jednoho nebo více náhradníků s 
odbornými znalostmi v oblasti tohoto 
nařízení a jednoho člena a jednoho nebo 
více náhradníků s odbornými znalostmi v 
oblasti nařízení (EU) č. [.../...] [o 
diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro]. Členský stát může 
jmenovat pouze jednoho člena a jednoho 
nebo více náhradníků s odbornými 
znalostmi v obou oblastech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 704
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise ověří způsobilost členů 
koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky. Komise zveřejní výsledky 
svého ověření pro každý jednotlivý případ 
a poskytne informace o způsobilosti členů 
koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Pro řádné fungování tohoto nařízení by měla být koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky složena z osob s relevantní a uznávanou způsobilostí v oblasti zdravotnických 
prostředků. Článek vyžaduje důkaz o způsobilosti, ale neobjasňuje, kdo by měl tuto 
způsobilost ověřovat. Způsobilost je třeba ověřit, což by mělo být úkolem Komise.

Pozměňovací návrh 705
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky dohlíží na koordinační 
skupinu oznámených subjektů uvedenou v 
článku 39.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla dohlížet na koordinační skupinu 
oznámených subjektů, aby se zajistilo dodržování požadavku účasti a lepší informování o 
stavu oznámených subjektů v celé EU.
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Pozměňovací návrh 706
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může případ od případu přizvat 
odborníky a další třetí strany k účasti na 
zasedáních nebo k poskytnutí písemných 
příspěvků.

6. Na zasedání koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky mohou být 
případně jako pozorovatelé přizvány 
organizace zastupující zájmy odvětví 
zdravotnických prostředků, 
zdravotnického personálu, laboratoří, 
pacientů a spotřebitelů na úrovni Unie.
Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může případ od případu přizvat 
další odborníky a další třetí strany k účasti 
na zasedáních nebo k poskytnutí 
písemných příspěvků.

Or. en

Odůvodnění

K účasti na plenárních zasedáních koordinační skupiny pro zdravotnické prostředky by měly 
být pozvány zúčastněné strany, nikoli pouze její podskupiny, aby byla zajištěna trvalá 
transparentnost a zapojení regulačního systému EU pro zdravotnické prostředky.

Pozměňovací návrh 707
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může zřídit stálé nebo dočasné 
podskupiny. Do takových podskupin 
mohou být případně jako pozorovatelé 
přizvány organizace zastupující zájmy 
odvětví zdravotnických prostředků, 
zdravotnického personálu, laboratoří, 

7. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky zřizuje poradní skupinu pro 
zdravotnické prostředky a může případně 
zřídit dočasné podskupiny. Do takových 
podskupin mohou být jako pozorovatelé 
přizvány organizace zastupující zájmy 
pacientů, zdravotnického personálu, 



AM\936128CS.doc 61/174 PE510.767v01-00

CS

pacientů a spotřebitelů na úrovni Unie. laboratoří, spotřebitelů a odvětví 
zdravotnických prostředků na úrovni Unie.

Do takových podskupin mohou být 
případně jako poradci přizváni členové 
koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky zřídí skupinu pro dialog se 
zúčastněnými subjekty složenou ze 
zástupců zúčastněných stran 
organizovaných na úrovni Unie. Tato 
skupina funguje paralelně s koordinační 
skupinou pro zdravotnické prostředky a 
spolupracuje s ní a poskytuje poradenství 
Komisi a členským státům v různých 
otázkách zdravotnické techniky a 
provádění nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky pomáhá Komisi v přípravě
půlročního přehledu údajů týkajících se 
vigilance a dozoru nad trhem, včetně 
případných preventivních zdravotních 
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ochranných opatření. Tyto informace jsou 
přístupné prostřednictvím evropské 
databanky uvedené v článku 27.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotničtí pracovníci a veřejnost budou mít k dispozici přehled informací o vigilanci a 
dozoru nad trhem. Vzhledem k tomu, že tyto informace budou vyžadovat citlivé zacházení, je 
koordinační skupina pro zdravotnické prostředky vhodným fórem pro poskytování těchto 
informací do Evropské databanky.

Pozměňovací návrh 710
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky působí jako rozhodčí fórum 
pro spory týkající se kapitoly IV o 
pravomocích oznámených subjektů.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 711
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 8 – pododstavec 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- fungování koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky, včetně přijímání 
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stanovisek nebo doporučení nebo 
případně jiných postojů ze strany 
koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) společně s Komisí a vnitrostátním 
orgánem odpovědným za oznámené 
subjekty členského státu, v němž je 
zřízena, posuzovat žádost subjektu 
posuzování shody o oznámení ve všech 
případech, v nichž se žadatelský subjekt 
prohlašuje za způsobilý pro prostředky 
zařazené do třídy III, implantované do 
těla, obsahující látku považovanou za 
léčivý přípravek nebo využívající neživé 
tkáně nebo buňky lidského nebo 
živočišného původu nebo jejich deriváty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zavést a zdokumentovat zásady vysoké 
úrovně způsobilosti a kvalifikace a 
postupy výběru a pověřování osob 
zapojených do činností v rámci
posuzování shody (znalosti, zkušenosti a 
jiné požadované schopnosti) a 
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požadovanou odbornou přípravu 
(počáteční a průběžná odborná příprava). 
Kvalifikační kritéria se musí týkat 
různých funkcí v rámci postupu 
posuzování shody a rovněž prostředků, 
technologií a oblastí, na které se vztahuje 
rozsah jmenování.

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) přezkoumávat a schvalovat kritéria 
příslušných orgánů členských států 
týkající se čl. 80 – odst. 1 – písm. ab – výše

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky vytváří a vede seznam 
uznávaných klinických odborníků s 
odpovídající kvalifikací a uvedením jejich 
klinické specializace, který musí být k 
dispozici subjektům posuzování shody, 
oznámeným pro prostředky zařazené do 
třídy III, implantované do těla, obsahující 
látku považovanou za léčivý přípravek 
nebo využívající neživé tkáně nebo buňky 
lidského nebo živočišného původu nebo 
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jejich deriváty pro účely splnění 
oznamovací povinnosti dle článku 44.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění úplného a řádného posouzení klinických důkazů nezávislými klinickými 
odborníky by se měl vytvořit seznam uznávaných klinických odborníků na evropské úrovni. 
Oznámené subjekty pro třídu III jsou následně povinny pro posuzování klinických důkazů 
vybrat odborníka nebo odborníky z tohoto seznamu.

Pozměňovací návrh 716
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky vyslechne poradní skupinu pro 
zdravotnické prostředky. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
vezme na vědomí stanoviska, doporučení 
nebo jiné postoje přijaté poradní skupinou
pro zdravotnické prostředky a může je 
případně přijmout sama.

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podílet se na kontrole některých 
posuzování shody v souladu s článkem 44;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podílet se na kontrole některých 
posuzování shody v souladu s článkem 44;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky je klíčovou součástí regulačního rámce. 
Její úkoly by proto měly být popsány podrobněji.

Pozměňovací návrh 719
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podílet se na kontrole některých 
posuzování shody v souladu s článkem 44;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 720
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podílet se na kontrole některých
posuzování shody v souladu s článkem 44;

b) kontrolovat některá posuzování shody v 
souladu s článkem 44;



AM\936128CS.doc 67/174 PE510.767v01-00

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 721
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podílet se na kontrole některých 
posuzování shody v souladu s článkem 44;

b) poskytovat vědecké posouzení některých 
typů zdravotnických prostředků v souladu 
s článkem 44;

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podílet se na kontrole některých
posuzování shody v souladu s článkem 44;

b) pravidelně sledovat technický pokrok, 
zejména u implantabilních zdravotnických 
prostředků třídy III;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 723
Holger Krahmer
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Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podílet se na vypracování pokynů za 
účelem zajištění účinného a 
harmonizovaného provádění tohoto 
nařízení, zejména pokud jde o jmenování 
a monitorování oznámených subjektů, 
používání obecných požadavků na 
bezpečnost a funkční způsobilost a 
provádění klinického hodnocení ze strany 
výrobců a posuzování ze strany 
oznámených subjektů;

c) posuzovat, zda jsou základní požadavky 
kladené na bezpečnost a funkční 
způsobilost zdravotnických prostředků, na 
které se vztahuje toto nařízení, dostačující, 
a identifikovat potřebné pozměňovací 
návrhy přílohy I;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podílet se na vypracování pokynů za 
účelem zajištění účinného a 
harmonizovaného provádění tohoto 
nařízení, zejména pokud jde o jmenování a 
monitorování oznámených subjektů, 
používání obecných požadavků na 
bezpečnost a funkční způsobilost a 
provádění klinického hodnocení ze strany 
výrobců a posuzování ze strany 
oznámených subjektů;

c) podílet se na vypracování pokynů za 
účelem zajištění účinného a 
harmonizovaného provádění tohoto 
nařízení;



AM\936128CS.doc 69/174 PE510.767v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky je klíčovou součástí regulačního rámce. 
Její úkoly by proto měly být popsány podrobněji.

Pozměňovací návrh 725
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) asistovat příslušným orgánům 
členských států při jejich koordinačních 
činnostech v oblastech klinických
zkoušek, vigilance a dozoru nad trhem;

d) vypracovat pokyny pro klinické studie 
zdravotnických prostředků;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajišťovat poradenství a pomáhat 
Komisi na její žádost při posuzování 
jakýchkoli otázek týkajících se provádění 
tohoto nařízení;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky je klíčovou součástí regulačního rámce. 
Její úkoly by proto měly být popsány podrobněji.

Pozměňovací návrh 727
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajišťovat poradenství a pomáhat 
Komisi na její žádost při posuzování 
jakýchkoli otázek týkajících se provádění 
tohoto nařízení;

e) pravidelně přezkoumávat normy a 
standardy pro zdravotnické prostředky;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přispívat k harmonizované správní 
praxi, pokud jde o zdravotnické 
prostředky v členských státech.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky je klíčovou součástí regulačního rámce. 
Její úkoly by proto měly být popsány podrobněji.

Pozměňovací návrh 729
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) vyvinout a zavést rámec pro evropský 
program pro dozor nad trhem;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu 
s technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) nepřetržitě sledovat technický pokrok, 
zejména v oblasti implantabilních 
prostředků, a posuzovat, zda jsou základní 
požadavky kladené na bezpečnost a 
funkční způsobilost dle tohoto nařízení 
vhodné pro zajištění bezpečnosti a funkční 
způsobilosti zdravotnických prostředků, a 
identifikovat, zda je nutné provést změny v 
příloze I;
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fb) vypracovat pokyny pro klinické studie 
některých zdravotnických prostředků;
fc) přispívat k rozvoji norem 
zdravotnických prostředků;
fd) přispívat k rozvoji společných 
technických specifikací;
fe) rozvíjet a udržovat rámec pro evropský 
program pro dozor nad trhem;
ff) vyvinout minimální požadavky na 
systém řízení kvality pro vnitrostátní 
orgány dozoru nad trhem;
fg) organizovat společný dozor nad trhem 
a společné zkušební projekty;
fh) organizovat programy odborné 
přípravy a výměny vnitrostátních 
úředníků pro dozor nad trhem, jmenování 
a sledování oznámených subjektů a pro 
klinické zkoušky;
fi) organizovat informační kampaně a 
společné programy návštěv;
fj) vydávat do šesti měsíců stanovisko k 
použití klasifikačních kritérií stanovených 
v příloze VII pro daný prostředek, 
kategorii nebo skupinu prostředků podle 
čl. 41 odst. 3;
fk) vydávat na žádost Komise stanovisko 
ke klasifikaci prostředku, kategorie nebo 
skupiny prostředků podle čl. 41 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) vyvinout minimální požadavky na 
systém řízení kvality pro vnitrostátní 
orgány dozoru nad trhem;
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Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu 
s technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 732
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) organizovat v členských státech 
společný dozor nad trhem a společné 
zkušební projekty;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 733
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) organizovat sdílení pravomocí mezi 
členskými státy, pokud jde o dozor nad 
trhem, oznámené subjekty a klinická 
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hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 734
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fe) organizovat informační kampaně a 
společné ověřovací programy;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 735
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ff) vytvářet podmínky pro to, aby mohlo 
být stanovisko k požadavku klasifikace v 



AM\936128CS.doc 75/174 PE510.767v01-00

CS

příloze VII pro určitý zdravotnický 
prostředek nebo skupiny zdravotnických 
prostředků podle čl. 41 odst. 3 poskytnuto
do 6 měsíců;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 736
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fg) vytvářet podmínky pro to, aby mohlo 
být poskytnuto stanovisko k požadavku 
Komise na klasifikaci určitého 
zdravotnického prostředku nebo skupiny 
zdravotnických prostředků podle čl. 41 
odst. 4;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 737
Holger Krahmer
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Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – písm. f h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fh) vypracovat rámcový program pro 
sledování po uvedení na trh.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky by měla hrát klíčovou roli při zlepšování 
bezpečnosti pacientů. Oproti návrhu to vyžaduje podrobný popis a specifikaci odpovědnosti 
včetně toho, že základní požadavky a normy týkající se prostředku musí být v souladu s 
technickým pokrokem. Dalším důležitým aspektem systému je dozor nad trhem po uvedení 
prostředku na trh. Omezené finanční a lidské zdroje vyžadují lepší koordinaci a spolupráci 
členských států.

Pozměňovací návrh 738
Nora Berra

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Vědecká rada

1. Komise zřídí vědeckou radu složenou 
maximálně z 15 vědeckých nebo 
klinických odborníků v oblasti 
zdravotnických prostředků, jmenovaných 
jednotlivě koordinační skupinou pro 
zdravotnické prostředky, a poskytne jí 
logistickou podporu.
2. Komise při jmenování těchto odborníků 
zajistí široké, přiměřené a vyvážené 
pokrytí lékařských oborů souvisejících se 
zdravotnickými prostředky, zveřejnění 
všech zájmů, které by mohly mít vliv na 
průběh jejich práce, a podpis doložky 
mlčenlivosti. Vědecká rada může na svou 
odpovědnost zřídit panely odborníků pro 
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konkrétní lékařské obory. Komise nebo 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může požádat vědeckou radu o
poskytování vědeckého poradenství ve 
všech otázkách týkajících se provádění 
tohoto nařízení.
3. Vědecká rada jmenuje ze svých členů 
předsedu a místopředsedu na období tří 
let, které může být jednou obnoveno. V 
řádně odůvodněných případech může 
většinou hlasů svých členů požádat 
předsedu nebo místopředsedu, aby 
odstoupili.
4. Vědecká rada zavede svůj jednací řád, 
který stanoví zejména postupy pro:
a) fungování panelu odborníků;
b) jmenování a nahrazování předsedy a 
místopředsedy,
c) vědecké posouzení stanovené v článku 
44, včetně naléhavých případů,
Jednací řád vstoupí v platnost po obdržení 
příznivého stanoviska ze strany Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovat vědecké poradenství, pokud 
jde o nejnovější vývoj v oblasti konkrétních 
prostředků či kategorie nebo skupiny 
prostředků;

b) poskytovat vědecké poradenství a
odbornou pomoc, pokud jde o stanovení 
nejnovějšího vývoje v oblasti konkrétních 
prostředků či kategorie nebo skupiny 
prostředků;

Or. en
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Odůvodnění

Lepší formulace a jasnější definování úkolů vnitrostátních referenčních laboratoří.

Pozměňovací návrh 740
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přispívat k rozvoji norem na 
mezinárodní úrovni;

f) přispívat k rozvoji společných 
technických specifikací a mezinárodních 
norem;

Or. en

Odůvodnění

Referenční laboratoře budou mít k dispozici patřičné znalosti, praxi a technické dovednosti, 
aby mohly přispívat k rozvoji společných technických specifikací. Lepší formulace.

Pozměňovací návrh 741
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky a pracovníci 
referenčních laboratoří EU nesmí mít 
finanční ani jiné zájmy v rámci odvětví 
zdravotnických prostředků, které by 
ovlivnily jejich nestrannost. Zavazují se 
jednat ve veřejném zájmu a nezávisle. 
Učiní prohlášení o veškerých přímých i 
nepřímých zájmech, které mohou mít v 
rámci odvětví zdravotnických prostředků, a 
aktualizují toto prohlášení pokaždé, dojde-
li k významné změně. Na požádání je 
prohlášení o zájmech přístupné veřejnosti. 
Tento článek se nevztahuje na zástupce 

1. Členové koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky a pracovníci 
referenčních laboratoří EU nesmí mít 
finanční ani jiné zájmy v rámci odvětví 
zdravotnických prostředků nebo 
dodavatelského řetězce, které by ovlivnily 
jejich nestrannost. Zavazují se jednat ve 
veřejném zájmu a nezávisle. Učiní 
prohlášení o veškerých přímých i 
nepřímých zájmech, které mohou mít v 
rámci odvětví zdravotnických prostředků 
nebo dodavatelského řetězce, a aktualizují 
toto prohlášení pokaždé, dojde-li k 
významné změně. Na požádání je 
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organizací zúčastněných stran, kteří jsou 
zapojeni v podskupinách koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky.

prohlášení o zájmech přístupné veřejnosti. 
Tento článek se nevztahuje na zástupce 
organizací zúčastněných stran, kteří jsou 
zapojeni v podskupinách koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky a pracovníci 
referenčních laboratoří EU nesmí mít 
finanční ani jiné zájmy v rámci odvětví 
zdravotnických prostředků, které by 
ovlivnily jejich nestrannost. Zavazují se 
jednat ve veřejném zájmu a nezávisle. 
Učiní prohlášení o veškerých přímých i 
nepřímých zájmech, které mohou mít v 
rámci odvětví zdravotnických prostředků, a 
aktualizují toto prohlášení pokaždé, dojde-
li k významné změně. Na požádání je 
prohlášení o zájmech přístupné veřejnosti. 
Tento článek se nevztahuje na zástupce 
organizací zúčastněných stran, kteří jsou 
zapojeni v podskupinách koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky.

1. Členové koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky a pracovníci 
referenčních laboratoří EU nesmí mít 
finanční ani jiné zájmy v rámci odvětví 
zdravotnických prostředků, které by 
ovlivnily jejich nestrannost. Zavazují se 
jednat ve veřejném zájmu a nezávisle. 
Učiní prohlášení o veškerých přímých i 
nepřímých zájmech, které mohou mít v 
rámci odvětví zdravotnických prostředků, a 
aktualizují toto prohlášení pokaždé, dojde-
li k významné změně. Prohlášení o 
zájmech je veřejně dostupné na 
internetové stránce Evropské komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky a pracovníci 
referenčních laboratoří EU nesmí mít 
finanční ani jiné zájmy v rámci odvětví 
zdravotnických prostředků, které by 
ovlivnily jejich nestrannost. Zavazují se 
jednat ve veřejném zájmu a nezávisle. 
Učiní prohlášení o veškerých přímých i 
nepřímých zájmech, které mohou mít v 
rámci odvětví zdravotnických prostředků, a 
aktualizují toto prohlášení pokaždé, dojde-
li k významné změně. Na požádání je 
prohlášení o zájmech přístupné veřejnosti. 
Tento článek se nevztahuje na zástupce 
organizací zúčastněných stran, kteří jsou 
zapojeni v podskupinách koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky.

1. Členové koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky a pracovníci 
referenčních laboratoří EU nesmí mít 
finanční ani jiné zájmy v rámci odvětví 
zdravotnických prostředků, které by 
ovlivnily jejich nestrannost. Zavazují se 
jednat ve veřejném zájmu a nezávisle. 
Učiní prohlášení o veškerých přímých i 
nepřímých zájmech, které mohou mít v 
rámci odvětví zdravotnických prostředků, a 
aktualizují toto prohlášení pokaždé, dojde-
li k významné změně. Prohlášení o 
zájmech je přístupné veřejnosti. Tento 
odstavec se nevztahuje na zástupce 
organizací zúčastněných stran, kteří jsou 
zapojeni v podskupinách koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odborníci a další třetí strany přizvaní 
koordinační skupinou případ od případu 
jsou vyzváni k tomu, aby učinili 
prohlášení o svých zájmech, pokud jde o 
příslušnou záležitost.

2. Zástupci organizací zúčastněných 
stran, kteří jsou zapojeni v podskupinách 
koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky, učiní prohlášení o veškerých 
přímých i nepřímých zájmech, které 
mohou mít v rámci odvětví zdravotnických 
prostředků, a aktualizují toto prohlášení 
pokaždé, dojde-li k významné změně. 
Prohlášení o zájmech je veřejně dostupné 
na internetové stránce Evropské komise. 
Toto ustanovení se nevztahuje na zástupce
odvětví zdravotnických prostředků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odborníci a další třetí strany přizvaní 
koordinační skupinou případ od případu 
jsou vyzváni k tomu, aby učinili prohlášení 
o svých zájmech, pokud jde o příslušnou 
záležitost.

2. Odborníci a další třetí strany přizvaní 
koordinační skupinou případ od případu 
učiní prohlášení o svých zájmech, pokud 
jde o příslušnou záležitost, a toto 
prohlášení o zájmech je trvale přístupné 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Nora Berra

Návrh nařízení
Článek 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82a
Vědecké poradenství

1. Komise usnadní přístup výrobců 
inovativních prostředků, jichž se týká 
vědecké posouzení dle článku 44, k 
vědeckým doporučením, která poskytuje
vědecká rada nebo referenční laboratoře
EU, k informacím týkajícím se kritérií pro 
odpovídající posouzení shody prostředku, 
zejména s ohledem na klinické údaje 
potřebné pro klinické hodnocení.
2. Vědecké poradenství poskytované 
vědeckou radou nebo referenční 
laboratoří EU není závazné.
3. Komise zveřejní shrnutí vědeckých 
doporučení uvedených v odst. 1, pod 
podmínkou odstranění všech důvěrných 
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informací obchodní povahy.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy přijmou veškerá 
vhodná opatření, aby podpořily zavedení 
registrů pro konkrétní druhy prostředků za 
účelem sběru zkušeností v souvislosti s 
používáním takových prostředků po jejich 
uvedení na trh. Takové registry napomůžou 
nezávislému hodnocení dlouhodobé 
bezpečnosti a funkční způsobilosti 
prostředků.

Komise a členské státy přijmou veškerá 
vhodná opatření, aby podpořily zavedení 
zdravotnických prostředků za účelem sběru 
zkušeností v souvislosti s používáním 
takových prostředků po jejich uvedení na 
trh. Takové registry napomůžou 
nezávislému hodnocení dlouhodobé 
bezpečnosti a funkční způsobilosti 
prostředků a sledovatelnosti těchto 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy přijmou veškerá 
vhodná opatření, aby podpořily zavedení 
registrů pro konkrétní druhy prostředků za 
účelem sběru zkušeností v souvislosti s 
používáním takových prostředků po jejich 
uvedení na trh. Takové registry napomůžou 
nezávislému hodnocení dlouhodobé 
bezpečnosti a funkční způsobilosti 
prostředků.

Komise a členské státy přijmou veškerá 
vhodná opatření, aby podpořily zavedení 
koordinovaných a harmonizovaných 
registrů pro konkrétní druhy prostředků za 
účelem sběru zkušeností v souvislosti s 
používáním takových prostředků po jejich 
uvedení na trh. Takové registry napomůžou 
nezávislému hodnocení dlouhodobé 
bezpečnosti a funkční způsobilosti 
prostředků.
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Or. en

Odůvodnění

Vývoj těchto registrů musí být koordinován a harmonizován, aby se předešlo obtížnému 
shromažďování údajů s omezeným využitím a zajistilo se efektivní využití zdrojů vynaložených 
na rozvoj registrů. Pouze pokud jsou registry organizovány koordinovaným a 
harmonizovaným způsobem, mohou být analyzovány společně a poskytovat cenné informace o 
bezpečnosti po uvedení na trh.

Pozměňovací návrh 749
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením není dotčena možnost 
členských států vybírat poplatky za 
činnosti uvedené v tomto nařízení za 
předpokladu, že se výše poplatků stanoví 
transparentním způsobem a na základě 
zásady úhrady nákladů. Informují Komisi a 
ostatní členské státy nejméně tři měsíce 
předtím, než je přijata struktura a výše 
poplatků.

Tímto nařízením není dotčena možnost 
členských států vybírat poplatky za 
činnosti uvedené v tomto nařízení za 
předpokladu, že se výše poplatků stanoví 
transparentním způsobem a na základě 
zásady úhrady nákladů. Informují Komisi a 
ostatní členské státy nejméně tři měsíce 
předtím, než je přijata struktura a výše 
poplatků. Struktura a výše poplatků budou 
na vyžádání veřejně k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření potřebná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy o těchto ustanoveních uvědomí 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření potřebná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Odrazující 
povaha sankce se určí ve vztahu k 
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Komisi nejpozději do [3 měsíců před 
datem použitelnosti tohoto nařízení] a 
neprodleně ji uvědomí o veškerých 
pozdějších změnách, které se jich dotýkají.

finančnímu prospěchu dosaženému v 
důsledku porušení. Členské státy o těchto 
ustanoveních uvědomí Komisi nejpozději 
do [3 měsíců před datem použitelnosti 
tohoto nařízení] a neprodleně ji uvědomí o 
veškerých pozdějších změnách, které se 
jich dotýkají.

Or. es

Odůvodnění

Aby mohla sankce působit jako odstrašující prostředek proti podvodnému jednání a byla 
zajištěna její účinnost, měla by být výrazně vyšší než finanční výhody, které výrobce získá v 
důsledku porušení ustanovení nebo spáchaného podvodu. 

Pozměňovací návrh 751
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 
odst. 5, čl. 8 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 24 
odst. 7, čl. 25 odst. 7, čl. 29 odst. 2, čl. 40, 
odst. 2, čl. 41 odst. 4, čl. 42 odst. 11, čl. 45 
odst. 5, čl. 51 odst. 7, čl. 53 odst. 3, čl. 74 
odst. 4 a čl. 81 odst. 6 je svěřena Komisi za 
podmínek stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 
odst. 5, čl. 8 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 24 
odst. 7, čl. 25 odst. 7, čl. 29 odst. 2, čl. 40, 
odst. 2, čl. 74 odst. 4 a čl. 81 odst. 6 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 752
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise požádá při vypracovávání aktů v 
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přenesené pravomoci o radu koordinační 
skupinu pro zdravotní prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 5, čl. 8 odst. 2, čl. 17 
odst. 4, čl. 24 odst. 7, čl. 25 odst. 7, čl. 29 
odst. 2, čl. 40, odst. 2, čl. 41 odst. 4, čl. 42 
odst. 11, čl. 45 odst. 5, čl. 51 odst. 7, čl. 53 
odst. 3, čl. 74 odst. 4 a čl. 81 odst. 6 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 5, čl. 8 odst. 2, čl. 17 
odst. 4, čl. 24 odst. 7, čl. 25 odst. 7, čl. 29 
odst. 2, čl. 40, odst. 2, čl. 74 odst. 4 a čl. 81 
odst. 6 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 754
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 5, čl. 8 odst. 2, čl. 17 
odst. 4, čl. 24 odst. 7, čl. 25 odst. 7, čl. 29 
odst. 2, čl. 40, odst. 2, čl. 41 odst. 4, čl. 42 
odst. 11, čl. 45 odst. 5, čl. 51 odst. 7, čl. 53 
odst. 3, čl. 74 odst. 4 a čl. 81 odst. 6 může 
být kdykoli zrušeno Evropským 
parlamentem nebo Radou. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 5, čl. 8 odst. 2, čl. 17 
odst. 4, čl. 24 odst. 7, čl. 25 odst. 7, čl. 29 
odst. 2, čl. 40, odst. 2, čl. 74 odst. 4 a čl. 81 
odst. 6 může být kdykoli zrušeno 
Evropským parlamentem nebo Radou. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
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k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 755
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 93 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s regulačním postupem 
uvedeným v čl. 32 odst. 2 může Komise na 
žádost členského státu nebo ze své vlastní 
iniciativy přijmout nezbytná opatření v 
zájmu stanovení, zda se na konkrétní 
výrobek nebo skupinu výrobků vztahuje či 
nevztahuje definice „kosmetického 
přípravku“.

V souladu s regulačním postupem 
uvedeným v čl. 32 odst. 2 může Komise na 
žádost členského státu nebo ze své vlastní 
iniciativy přijmout nezbytná opatření v 
zájmu stanovení, zda se na konkrétní 
výrobek vztahuje či nevztahuje definice 
„kosmetického přípravku“. Stálý výbor pro 
kosmetické prostředky a příslušné 
zúčastněné strany poskytují Komisi 
podporu, poradenství a odborné znalosti o 
hraničních případech kosmetických 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Kvalifikace hraničních případů kosmetických výrobků hluboce souvisí s individuálním 
posouzením konkrétního výrobku, jeho prezentace a tvrzení s ním spojených. Kulturní zázemí 
a jazyk jsou v národním vnímání kosmetického přípravku a tvrzení o něm ze strany 
spotřebitelů důležité a jsou klíčové pro kvalifikaci kosmetických přípravků. Aby mohla Komise 
přijímat dobře informovaná rozhodnutí o statusu hraničních případů kosmetických výrobků, 
potřebuje rady ze strany odborníků z členských států a příslušných odvětví.

Pozměňovací návrh 756
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od směrnic 90/385/EHS a 
93/42/EHS mohou být subjekty posuzování 
shody, které splňují požadavky tohoto 
nařízení, jmenovány a oznamovány před 
datem jeho použitelnosti. Oznámené 
subjekty, které jsou jmenovány a 
oznámeny v souladu s tímto nařízením, 
mohou použít postupy posuzování shody 
stanovené v tomto nařízení a vydávat 
certifikáty v souladu s tímto nařízením 
před datem jeho použitelnosti.

4. Odchylně od směrnic 90/385/EHS a 
93/42/EHS mohou být subjekty posuzování 
shody, které splňují požadavky tohoto 
nařízení, jmenovány a oznamovány před 
datem jeho použitelnosti. Oznámené 
subjekty, které jsou jmenovány a 
oznámeny v souladu s tímto nařízením, 
mohou použít postupy posuzování shody 
stanovené v tomto nařízení a vydávat 
certifikáty v souladu s tímto nařízením 
před datem jeho použitelnosti, pokud bylo 
zajištěno provedení příslušných právních 
aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů.

Or. de

Pozměňovací návrh 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prostředky spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení v souladu s čl. 1 
odst. 2 písm. e), které byly souladu s 
právními předpisy uvedeny na trh nebo do 
provozu podle pravidel platných v daných 
členských státech před použitím tohoto 
nařízení, mohou být v dotčených členských 
státech nadále uváděny na trh a do 
provozu.

7. Prostředky třídy IIb a třídy III spadající 
do oblasti působnosti tohoto nařízení, které 
byly souladu s právními předpisy uvedeny 
na trh nebo do provozu podle pravidel 
platných v daných členských státech před 
použitím tohoto nařízení a jsou již na trhu, 
musí získat povolení dle článku 41. 
Během přechodného období v délce šesti 
měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost musí výrobce nebo subjekt 
odpovědný za uvedení prostředků na trh 
ohlásit centralizovanému nebo případně 
decentralizovanému orgánu udělujícímu 
povolení zdravotnické prostředky třídy IIb 
a třídy III, které uvedl na trh, společně s 
výsledky postupu posuzování shody, za 
účelem získání povolení nadále prostředky 
uvádět na trh po dobu pěti let ode dne 
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vstupu tohoto nařízení v platnost. Po 
uplynutí této doby nemohou být nadále 
uváděny na trh, pokud mezitím nezískají 
povolení nebo pokud nebyla podána
žádost o udělení povolení.
Všechny ostatní prostředky spadající do 
oblasti působnosti tohoto nařízení, které 
byly v souladu s právními předpisy 
uvedeny na trh nebo do provozu podle 
pravidel platných v daných členských 
státech před použitím tohoto nařízení a 
které jsou již na trhu, mohou být v 
dotčených členských státech nadále 
uváděny na trh a do provozu.

Or. en

Odůvodnění

Vysoce rizikové zdravotnické prostředky mohly být až dosud uváděny na trh jen na základě 
postupu posuzování shody, který provedl oznámený subjekt na základě zadání výrobce, což v 
některých případech vedlo k závažným problémům v oblasti zdraví. Po vstupu tohoto nařízení 
v platnost by pro tyto prostředky neměly existovat žádné dvojí normy podle toho, kdy byly 
uvedeny na trh.

Pozměňovací návrh 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Ustanovení čl. 25 odst. 2 a 3 a čl. 45 
odst. 4 se použijí od [18 měsíců od data 
použitelnosti uvedeného v odstavci 2];

a) Ustanovení čl. 25 odst. 2 a 3 a čl. 45 
odst. 4 se použijí od [18 měsíců od data 
použitelnosti uvedeného v odstavci 2], za 
předpokladu, že byl příslušný elektronický 
systém schválen a je v provozu;

Or. en

Odůvodnění

Povinnost zadávat údaje do elektronického systému je možné splnit pouze v případě, že jsou 
systémy (Elektronický systém pro registraci prostředků a hospodářských subjektů / 
Elektronický systém pro shromažďování a zpracování informací o certifikátech vydaných 
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oznámenými subjekty) včas připraveny a v provozu.

Pozměňovací návrh 759
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 1 – část I – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) co možná nejvíce snížit zbývající rizika 
přijetím odpovídajících ochranných 
opatření, včetně poplašných zařízení; a

c) co možná nejvíce snížit zbývající rizika 
přijetím odpovídajících ochranných 
opatření, včetně poplašných zařízení; měly 
by se proto vzít v úvahu nejnovější 
nástroje a koncepty vyvinuté při 
posuzování nebezpečí a rizik, která
vychází z příslušných modelů účinků na 
člověka, mechanismů vedoucích k toxicitě 
a nepříznivým výsledkům a toxikologie
založené na důkazech; a

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v diskusním dokumentu vědeckých výborů ES „Řešení nových úkolů při 
posuzování rizik – říjen 2012“: „Předpokládá se posun ke stále častějšímu využití údajů o 
účincích na člověka u biologicky významných odchylek při hlavních mechanismech vedoucích 
k toxicitě”. Viz dále letošní souhrnná zpráva o REACH (únor 2013), která se k těmto 
mechanismům vyjádřila podobně s cílem lépe reagovat na nové úkoly při posuzování
nebezpečí a rizik.

Pozměňovací návrh 760
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 1 – část I – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Body a), b), c) a d) výše nesnižují
potřebu klinického hodnocení a 
klinického sledování po uvedení na trh za 
účelem přiměřené reakce na rizika, 
nebezpečí a funkční způsobilost
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prostředků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 7 – podbod 7.1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vzájemné fyzické kompatibilitě mezi 
částmi od různých výrobců u prostředků, 
které se skládají z více než jedné 
implantabilní části;

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 7 – podbod 7.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.4. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
případnými látkami vyplavovanými nebo
unikajícími z prostředků byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Zvláštní pozornost musí být 
věnována látkám, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 a látkám s 
vlastnostmi, které narušují činnost žláz s 
vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují 

7.4. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
případnými látkami vyplavovanými nebo 
unikajícími z prostředků byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Zvláštní pozornost musí být 
věnována látkám, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 a látkám s 
vlastnostmi, které narušují činnost žláz s 
vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují 
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vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví a které 
jsou identifikovány v souladu s postupem 
stanoveným v článku 59 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek.

vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví a které 
jsou identifikovány v souladu s postupem 
stanoveným v článku 59 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek. Zvláštní
pozornost musí být věnována 
doporučením vědeckých výborů ES 
(SCENIHR, SCCS a SCHER) v jejich 
diskusním dokumentu „Řešení nových 
úkolů při posuzování rizik – říjen 2012“ a 
souhrnné zprávě o REACH (COM(2013) 
49 v konečném znění - únor 2013), které
oba uznávají, že „v toxikologii dochází k 
přechodu k přístupu, který bude při 
posuzování toxických účinků látek více 
mechanistický, založený na 
mechanismech toxicity, buněčného 
výzkumu a bude více využívat počítače“.

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 7 – podbod 7.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.4. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
případnými látkami vyplavovanými nebo 
unikajícími z prostředků byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Zvláštní pozornost musí být 
věnována látkám, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 

7.4. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
nebezpečnými látkami byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Látky, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006, budou 
postupně odstraňovány, a to do 5 let od 
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nařízení (ES) č. 1907/2006 a látkám s 
vlastnostmi, které narušují činnost žláz s 
vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují 
vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví a které 
jsou identifikovány v souladu s postupem 
stanoveným v článku 59 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek.

vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud 
existují jiné bezpečnější alternativní látky. 
V případě, že žádné bezpečnější 
alternativy neexistují, musí výrobce 
zdravotnický prostředek označit a pro 
použití těchto látek musí podat zvláštní 
odůvodnění s ohledem na soulad 
s obecnými požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost, zejména s požadavky 
tohoto odstavce, musí poskytnout v rámci 
technické dokumentace a v návodech 
k použití informaci o zbytkových rizicích 
pro skupiny pacientů a případně 
o vhodných preventivních opatřeních. 
Prostředky obsahující látky s vlastnostmi, 
které narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, 
které se dostávají do kontaktu s tělem 
pacientů a v jejichž případě existují 
vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví a které 
jsou identifikovány v souladu s postupem 
stanoveným v článku 59 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek, nebo jsou 
známé jako látky vyvolávající poruchy žláz 
s vnitřní sekrecí nebo se to o nich 
předpokládá, v souladu s doporučením 
Komise (2013/.../EU) o kritériích pro 
identifikaci látek vyvolávajících poruchy
žláz s vnitřní sekrecí, budou postupně 
odstraňovány, a to do 5 let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost, pokud existují 
jiné bezpečnější alternativní látky. V 
případě, že žádné bezpečnější alternativy 
neexistují, musí být zdravotnický 
prostředek označen a výrobce musí pro 
použití těchto látek poskytnout zvláštní 
odůvodnění s ohledem na soulad 
s obecnými požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost, zejména s požadavky 
tohoto odstavce, dále musí v rámci 
technické dokumentace a v návodech 
k použití poskytnout informaci 
o zbytkových rizicích pro skupiny pacientů 
a případně o vhodných preventivních 
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opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 7 – podbod 7.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.4. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
případnými látkami vyplavovanými nebo 
unikajícími z prostředků byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Zvláštní pozornost musí být 
věnována látkám, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 a látkám s 
vlastnostmi, které narušují činnost žláz s 
vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují 
vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví a 
které jsou identifikovány v souladu 
s postupem stanoveným v článku 59 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek.

7.4. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
případnými látkami vyplavovanými nebo 
unikajícími z prostředků byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Zvláštní pozornost musí být 
věnována látkám, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 a látkám s 
vlastnostmi, které narušují činnost žláz s 
vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují 
vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Návrh omezuje zvláštní pozornost, která by měla být věnována látkám vyvolávajícím poruchy 
žláz s vnitřní sekrecí, na látky uvedené v rámci nařízení o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek. To je příliš restriktivní. Měla by být například rovněž vzata v 
úvahu chystaná kritéria Komise týkající se látek vyvolávajících poruchy žláz s vnitřní sekrecí.
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Pozměňovací návrh 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 7 – podbod 7.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.4. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
případnými látkami vyplavovanými nebo 
unikajícími z prostředků byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Zvláštní pozornost musí být 
věnována látkám, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 a látkám s 
vlastnostmi, které narušují činnost žláz s 
vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují 
vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví a které 
jsou identifikovány v souladu s postupem 
stanoveným v článku 59 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek.

7.4. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika způsobená 
případnými látkami vyplavovanými nebo 
unikajícími z prostředků byla snížena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem. Zvláštní pozornost musí být 
věnována látkám, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
v souladu s přílohou VI částí 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 a látkám s 
vlastnostmi, které narušují činnost žláz s 
vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují 
vědecké důkazy o pravděpodobných 
závažných účincích na lidské zdraví nebo 
které jsou identifikovány v souladu 
s postupem stanoveným v článku 59 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek nebo jsou 
známé jako látky vyvolávající poruchy žláz 
s vnitřní sekrecí nebo se to o nich 
předpokládá, v souladu s doporučením 
Komise (2013/.../EU) o kritériích pro 
identifikaci látek vyvolávajících poruchy
žláz s vnitřní sekrecí.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné spojit identifikaci látek vyvolávajících poruchy žláz s vnitřní sekrecí s článkem 
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59 nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, protože nejde 
o vyčerpávající seznam látek vyvolávajících poruchy žláz s vnitřní sekrecí. Identifikace látky 
vyvolávající poruchy žláz s vnitřní sekrecí podle nařízení o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek, která je velmi pomalá (doposud tak bylo identifikováno jen 
několik látek) a která se řídí odlišnou logikou (seznam látek), by měla představovat pouze 
jednu možnost. Komise v současné době připravuje kritéria identifikace látek vyvolávajících 
poruchy žláz s vnitřní sekrecí a budoucí doporučení by mělo obsahovat odpovídající odkaz.

Pozměňovací návrh 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 7 – podbod 7.4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud prostředky nebo jejich části, které 
jsou určené 

Prostředky nebo jejich části, které jsou 
určené 

Or. en

(AT4PN uměle rozděluje tento pododstavec do několika částí (kvůli odrážkám, které následují 
pod textem níže). Tento pozměňovací návrh je třeba spojit s pozměňovacím návrhem stejných 

autorů k hlavní části tohoto pododstavce po odrážkách (jejichž změna se nenavrhuje).)

Odůvodnění

Začátek tohoto pododstavce je třeba upravit v souladu s doporučením propojeného 
pozměňovacího návrhu na přesunutí některých ftalátů klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci z ustanovení o označování do zákazu karcinogenních, 
mutagenních látek nebo látek toxických pro reprodukci a látek vyvolávajících poruchy žláz s 
vnitřní sekrecí, pokud existují alternativní látky.

Pozměňovací návrh 767
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 7 – podbod 7.4 – odst. 1 – odrážka 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

obsahují v koncentraci 0,1 % hmotnostního 
v plastickém materiálu nebo více ftaláty, 
které jsou v souladu s přílohou VI částí 3 

obsahují v koncentraci 0,1 % hmotnostního 
v plastickém materiálu nebo více ftaláty, 
musí být tyto látky označeny na samotném 
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nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikovány 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 
1B, musí být tyto prostředky označeny na 
samotném prostředku a/nebo na obalu 
každé jednotky nebo, v případě potřeby, na 
prodejním obalu jako prostředky obsahující 
ftaláty. Pokud určené použití těchto 
prostředků zahrnuje léčbu dětí nebo 
těhotných či kojících žen, musí výrobce 
pro použití těchto látek podat zvláštní 
odůvodnění s ohledem na soulad 
s obecnými požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost, zejména s požadavky 
tohoto odstavce, poskytnout v rámci 
technické dokumentace a v návodech 
k použití informaci o zbytkových rizicích 
pro tyto skupiny pacientů a případně 
o vhodných preventivních opatřeních.

prostředku a/nebo na obalu každé jednotky 
nebo, v případě potřeby, na prodejním 
obalu jako prostředky obsahující ftaláty a 
budou postupně odstraňovány, a to do 5 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost, 
pokud existují jiné bezpečnější 
alternativní látky. V případě, že žádné 
bezpečnější alternativy neexistují, musí 
být tento zdravotnický přípravek označen 
a výrobce musí pro použití těchto látek 
podat zvláštní odůvodnění s ohledem na 
soulad s obecnými požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, zejména 
s požadavky tohoto odstavce, poskytnout 
v rámci technické dokumentace 
a v návodech k použití informaci 
o zbytkových rizicích pro tyto skupiny 
pacientů a případně o vhodných 
preventivních opatřeních. Pokud určené 
použití těchto prostředků zahrnuje léčbu 
dětí nebo těhotných či kojících žen, budou 
ftaláty zakázány od 1. ledna 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 7 – podbod 7.4 – odst. 1 – odrážka 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

obsahují v koncentraci 0,1 % hmotnostního 
v plastickém materiálu nebo více ftaláty,
které jsou v souladu s přílohou VI částí 3 
nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikovány 
jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, musí 
být tyto prostředky označeny na samotném 
prostředku a/nebo na obalu každé jednotky 
nebo, v případě potřeby, na prodejním 
obalu jako prostředky obsahující ftaláty. 
Pokud určené použití těchto prostředků 
zahrnuje léčbu dětí nebo těhotných či 

neobsahují v koncentraci 0,1 %
hmotnostního nebo více v homogenním 
materiálu látky, které jsou v souladu 
s přílohou VI částí 3 nařízení (ES) č. 
1272/2008 klasifikovány jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B, nebo 
látky identifikované podle prvního 
pododstavce jako látky vyvolávající 
poruchy žláz s vnitřní sekrecí, pokud 
výrobce neprokáže, že kromě těchto látek 
neexistují žádné vhodné bezpečnější látky 



AM\936128CS.doc 97/174 PE510.767v01-00

CS

kojících žen, musí výrobce pro použití 
těchto látek podat zvláštní odůvodnění 
s ohledem na soulad s obecnými 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost, zejména s požadavky tohoto 
odstavce, poskytnout v rámci technické 
dokumentace a v návodech k použití 
informaci o zbytkových rizicích pro tyto 
skupiny pacientů a případně o vhodných 
preventivních opatřeních.

nebo prostředky, které by je neobsahovaly.

V případě, že výrobce prokáže, že kromě 
těchto látek neexistují žádné vhodné 
bezpečnější látky nebo prostředky, které 
by je neobsahovaly, musí být tyto 
prostředky označeny na samotném 
prostředku a/nebo na obalu každé jednotky 
nebo, v případě potřeby, na prodejním 
obalu jako prostředky obsahující látky, 
které jsou klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B 
nebo látky identifikované jako látky 
vyvolávající poruchy žláz s vnitřní sekrecí.
Výrobce musí pro použití těchto látek 
podat zvláštní odůvodnění s ohledem na 
soulad s obecnými požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, zejména 
s požadavky tohoto odstavce, poskytnout 
v rámci technické dokumentace 
a v návodech k použití informaci 
o zbytkových rizicích pro pacienty
a případně o vhodných preventivních 
opatřeních.

Or. en

(Souvisí s pozměňovacím návrhem stejných autorů k prvním osmi slovům tohoto pododstavce
(odchylka AT4PN).)

Odůvodnění

Látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci jsou zakázány 
v kosmetických prostředcích a ftaláty klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci jsou zakázány v hračkách. Podobná omezení by se měla vztahovat na 
zdravotnické prostředky, u kterých je expozice nevyhnutelná, pokud existují bezpečnější 
alternativy. Totéž by mělo platit pro látky známé jako látky vyvolávající poruchy žláz s vnitřní 
sekrecí. Pokud neexistují žádné alternativy, musí výrobce tyto látky označit a podat zvláštní 
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odůvodnění s ohledem na soulad s obecnými požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost 
pro všechny pacienty, a nikoli pouze pro určité rizikové skupiny.

Pozměňovací návrh 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 7 – podbod 7.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.6. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika spojená s velikostí 
a vlastnostmi použitých částic byla snížena 
na minimum. Zvláštní péči je třeba věnovat 
případům, kdy prostředky obsahují 
nanomateriál, jenž může být uvolněn do 
těla pacienta nebo uživatele, nebo z něj 
sestávají.

7.6. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby rizika spojená s velikostí 
a vlastnostmi použitých částic byla snížena 
na minimum. Zvláštní péči je třeba věnovat 
případům, kdy prostředky obsahují 
nanomateriál, jenž může být uvolněn do 
těla pacienta nebo uživatele, nebo z něj 
sestávají. Výrobce musí v rámci technické 
dokumentace předložit důkaz, že použití 
nanomateriálů splňuje obecné požadavky 
na bezpečnost a funkční způsobilost. 
Konkrétní důkaz musí prokázat splnění 
specifických vlastností nanomateriálů.
Výrobce poskytne rovněž v návodech 
k použití informaci o zbytkových rizicích 
pro pacienty a případně o vhodných 
preventivních opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se nanomateriály používají ve zdravotnických prostředcích, měli by výrobci poskytnout 
pro příslušný nanomateriál konkrétní důkaz, že jeho použití je v souladu s obecnými 
požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost. Důkazy by se měly jasně týkat konkrétní 
povahy nanomateriálu. Mělo by se tak usnadnit uplatňování nejpřísnějšího posuzování shody
dle pravidla 19 a bodu odůvodnění 13.

Pozměňovací návrh 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 8 – podbod 8.7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7a. Výrobci zdravotnických prostředků
musí informovat uživatele o úrovních 
dezinfekce vyžadovaných pro zajištění 
bezpečnosti pacienta a o všech dostupných 
metodách k dosažení této úrovně. Výrobci 
by měli být povinni testovat shodu svých 
prostředků se všemi postupy s cílem 
zajistit bezpečnost pacientů a musí 
odůvodnit své případné odmítnutí řešení 
buď prokázáním jeho nedostatečné 
účinnosti, nebo toho, že vede k poškození 
ovlivňujícímu zdravotní užitečnost jejich 
prostředku v míře výrazně odlišné než jiná 
řešení, která výrobci sami doporučují. 

Or. xm

Odůvodnění

Výrobci doporučují pravidla, metody a řešení, někdy bez ohledu na jejich skutečnou účinnost 
a dostupnost na příslušném trhu. Výrobci někdy ve svém doporučení dávají přednost řešení, 
které nesouvisí s bezpečností pacientů, ale s jejich výrobními zájmy.

Pozměňovací návrh 771
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Prostředky obsahující látku, jež se 
považuje za léčivý přípravek, a prostředky 
složené z látek nebo kombinace látek 
určených k požití, vdechování nebo 
rektálnímu či vaginálnímu podání.

9. Prostředky obsahující látku, jež se 
považuje za léčivý přípravek.

Or. de
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Pozměňovací návrh 772
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Prostředky obsahující látku, jež se 
považuje za léčivý přípravek, a prostředky 
složené z látek nebo kombinace látek 
určených k požití, vdechování nebo 
rektálnímu či vaginálnímu podání.

9. Prostředky obsahující látku, jež se 
považuje za léčivý přípravek.

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 9 – bod 9.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.2. Prostředky, které jsou složené z látek 
nebo kombinace látek určených k požití, 
vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským 
tělem absorbovány nebo v lidském těle 
rozptýleny, musí analogicky splňovat 
příslušné požadavky stanovené v příloze I 
směrnice 2001/83/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 9 – podbod 9.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.2. Prostředky, které jsou složené z látek vypouští se
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nebo kombinace látek určených k požití, 
vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským 
tělem absorbovány nebo v lidském těle 
rozptýleny, musí analogicky splňovat 
příslušné požadavky stanovené v příloze I 
směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost těchto prostředků je zajištěna díky souladu s uznávanými harmonizovanými 
normami a společnými technickými specifikacemi. Požadavek na dodržování analytických, 
farmakotoxikologických a klinických norem a protokolů při zkoušení léčivých přípravků 
(příloha I směrnice 2001/83/ES) proto nepřináší žádné další přínosné informace, pokud jde o 
bezpečnost pacientů.

Pozměňovací návrh 775
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 9 – podbod 9.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.2. Prostředky, které jsou složené z látek 
nebo kombinace látek určených k požití, 
vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským 
tělem absorbovány nebo v lidském těle 
rozptýleny, musí analogicky splňovat 
příslušné požadavky stanovené v příloze I 
směrnice 2001/83/ES.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 776
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 9 – podbod 9.2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.2. Prostředky, které jsou složené z látek 
nebo kombinace látek určených k požití, 
vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským 
tělem absorbovány nebo v lidském těle 
rozptýleny, musí analogicky splňovat 
příslušné požadavky stanovené v příloze I 
směrnice 2001/83/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 9 – podbod 9.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.2. Prostředky, které jsou složené z látek 
nebo kombinace látek určených k požití, 
vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským 
tělem absorbovány nebo v lidském těle 
rozptýleny, musí analogicky splňovat 
příslušné požadavky stanovené v příloze I 
směrnice 2001/83/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na přílohu I směrnice 2011/83/ES je nepřiměřený, neboť léčivé přípravky se podle
definice liší od zdravotnických prostředků mechanismem účinku. Odkazování na přílohu I 
směrnice 2001/83/ES u výrobků, které nejsou léčivými přípravky, je vědecky a technicky 
nevhodné a vedlo by to k nepřiměřenému hodnocení.

Pozměňovací návrh 778
Anja Weisgerber, Peter Liese
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 9 – podbod 9.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.2. Prostředky, které jsou složené z látek 
nebo kombinace látek určených k požití, 
vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským 
tělem absorbovány nebo v lidském těle 
rozptýleny, musí analogicky splňovat 
příslušné požadavky stanovené v příloze I 
směrnice 2001/83/ES.

9.2. Prostředky, které jsou složené z látek 
nebo kombinace látek určených k požití, 
vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které mají být
lidským tělem absorbovány nebo v lidském 
těle rozptýleny, aby bylo dosaženo 
požadovaného účinku, musí analogicky 
splňovat příslušné požadavky stanovené 
v příloze I směrnice 2001/83/ES.

Or. de

Odůvodnění

Není-li určeno, že prostředek by měl být absorbován nebo rozptýlen v lidském těle, aby bylo 
dosaženo určitého zdravotního účinku, není možné přijmout důkazy a studie v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES o léčivých přípravků pro humánní použití.

Pozměňovací návrh 779
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 10 – podbod 10.2 – písm. a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Mělo by se podporovat používání 
metod, kdy nejsou prováděny zkoušky na 
zvířatech. Využívání zvířat by mělo být 
minimalizováno a ke zkouškám na 
obratlovcích by se mělo přistupovat jen v 
krajním případě. V souladu se směrnicí 
2010/63/EU by měly být zkoušky na 
obratlovcích nahrazeny, omezeny nebo 
upřesněny. Vyzýváme proto Komisi, aby 
stanovila pravidla zabraňující 
opakovaným zkouškám a opakované 
provádění zkoušek a studií na 
obratlovcích by mělo být zakázáno. 
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Or. en

Odůvodnění
In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried out in line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU. 

Pozměňovací návrh 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 11 – podbod 11.1 bis (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11.1a. Schvalování propojovacích systémů 
musí být jednotné, aby nedocházelo k 
poškození předpokládané funkční 
způsobilosti daného prostředku. Pokud by 
požadavek na jednotné schvalování 
propojovacích systémů neexistoval, není
zaručeno, že prostředek se použije pro 
zamýšlený účel a že práva pacienta jsou
dodržena.

Or. it

Pozměňovací návrh 781
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 11 – podbod 11.7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11.7. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby se usnadnila bezpečná 
likvidace prostředku a/nebo jakýchkoli 
odpadních látek uživatelem, pacientem 
nebo jinou osobou.

11.7. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby se usnadnila bezpečná 
likvidace prostředku, látek, pomocí 
kterých byly ošetřeny, a/nebo jakýchkoli 
odpadních látek uživatelem, pacientem 
nebo jinou osobou a pokud je to možné a 
vhodné, musí být prostředek nahrazen 
prostředkem splňujícím vyšší bezpečnostní 
normu. Tímto by se především mělo snížit 
nebezpečí pro pacienty a uživatele, které 
může vzniknout v důsledku expozice 
chemickému nebo jadernému materiálu. 

Or. de

Pozměňovací návrh 782
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 11 – podbod 11.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11.7. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby se usnadnila bezpečná 
likvidace prostředku a/nebo jakýchkoli 
odpadních látek uživatelem, pacientem 
nebo jinou osobou.

11.7. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby se usnadnila bezpečná 
likvidace prostředku a látek, kterým byl 
prostředek vystaven, a/nebo jakýchkoli 
odpadních látek uživatelem, pacientem 
nebo jinou osobou a pokud je to možné a 
vhodné, musí být nahrazeny prostředky a 
metodami s lepšími bezpečnostními 
vlastnostmi, aby byla na nejnižší možnou 
míru snížena expozice pacientů, uživatelů 
a dalších osob potenciálně škodlivým 
látkám, jako je chemický nebo jaderný 
materiál.

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Thomas Ulmer
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 13 – podbod 13.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny a zabaleny tak, aby byla expozice 
pacientů, uživatelů a dalších osob záření 
v souladu s určeným účelem snížena na 
nejnižší možnou míru, aniž by tím bylo 
omezeno použití potřebných stanovených 
úrovní záření pro diagnostické a léčebné 
účely.

a) Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny a zabaleny tak, aby byla expozice 
pacientů, uživatelů a dalších osob záření 
v souladu s určeným účelem snížena na 
nejnižší možnou míru, a pokud je to 
možné, musí být prostředek nahrazen 
prostředkem splňujícím vyšší bezpečnostní 
normu, aniž by tím bylo omezeno použití 
potřebných stanovených úrovní záření pro 
diagnostické a léčebné účely.

Or. de

Pozměňovací návrh 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 13 – podbod 13.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky musí být navrženy a vyrobeny 
tak, aby expozice pacientů, uživatelů a 
jiných osob nežádoucímu, náhodnému 
nebo rozptýlenému záření byla omezena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem.

Prostředky musí být navrženy a vyrobeny 
tak, aby expozice pacientů, uživatelů a 
jiných osob nežádoucímu, náhodnému 
nebo rozptýlenému záření byla omezena na 
nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším 
způsobem: pokud je to možné, měly by být 
zvoleny metody snižující u pacientů, 
uživatelů a dalších případných osob jejich 
expozici záření.

Or. de

Pozměňovací návrh 785
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 13 – podbod 13.4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Prostředky určené k emitování 
ionizujícího záření musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby tam, kde je to možné 
s ohledem na určené použití, bylo možné 
měnit a kontrolovat množství, geometrii a 
energetickou distribuci (nebo jakost) 
emitovaného záření.

a) Prostředky určené k emitování 
ionizujícího záření musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby tam, kde je to možné 
s ohledem na určené použití, bylo možné 
měnit a kontrolovat množství, geometrii a 
energetickou distribuci (nebo jakost) 
emitovaného záření a pokud je to možné, 
měla by být použity prostředky umožňující
kdykoliv v průběhu a po ukončení léčby 
sledovat emise záření.

Or. de

Pozměňovací návrh 786
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 1 – část II – bod 16 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Ochrana před riziky souvisejícími s
mechanickými a tepelnými vlastnostmi

16. Ochrana před riziky souvisejícími s 
prostředky, které výrobci určili pro 
sebetestování

Or. de

Pozměňovací návrh 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Příloha 1 – část III – bod 19 – podbod 19.1 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Název produktu se nemůže odkazovat 
na název léčivého přípravku, biocidního 
přípravku, kosmetického přípravku nebo 
doplňku stravy. 

Or. pl
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Odůvodnění

Na trhu lze nalézt mnoho příkladů, kdy jsou názvy léčivých přípravků shodné s názvem léku 
nebo obsahují významnou část názvu léku. V případě dezinfekčních prostředků jsou výrobky 
velmi často pojmenovány shodně s léky a biocidními přípravky. Předpisům týkajícím se 
léčivých přípravků se doposud nepodařilo tuto problematiku dostatečně regulovat. Aby bylo 
zajištěno bezpečné používání výrobků a neuvádění zákazníků v omyl, měla by být tato otázka 
důkladně objasněna.

Pozměňovací návrh 788
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Příloha 1 – část III – bod 19 – podbod 19.1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Označení musí být provedeno ve 
formátu čitelném lidským okem, ale může
být doplněno strojově čitelnými formami, 
například identifikací na základě rádiové 
frekvence (RFID) nebo čárovými kódy.

d) Označení musí být provedeno ve 
formátu čitelném lidským okem a musí být 
doplněno strojově čitelnými formami, 
například identifikací na základě rádiové 
frekvence (RFID) nebo čárovými kódy.

Or. fr

Odůvodnění

Označení zdravotnických prostředků musí být provedeno v obou formátech, ve formátu 
čitelném lidským okem i ve strojově čitelném formátu, aby nebylo obtížné zaznamenat 
jedinečný identifikátor.

Pozměňovací návrh 789
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 1 – část III – bod 19 – podbod 19.1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Označení musí být provedeno ve 
formátu čitelném lidským okem, ale může
být doplněno strojově čitelnými formami,
například identifikací na základě rádiové 
frekvence (RFID) nebo čárovými kódy.

d) Označení musí být provedeno ve 
formátu čitelném lidským okem a musí být 
doplněno strojově čitelnými formami, 
například identifikací na základě rádiové 
frekvence (RFID) nebo čárovými kódy.
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Or. en

Odůvodnění

Označení zdravotnických prostředků musí být provedeno v obou formátech, ve formátu 
čitelném lidským okem i ve strojově čitelném formátu, protože v případě strojově čitelného 
formátu je naskenování označení a zaznamenání jedinečného identifikátoru v mnoha 
případech rychlejší a přesnější.

Pozměňovací návrh 790
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha 1 – část III – bod 19 – podbod 19.1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Označení musí být provedeno ve 
formátu čitelném lidským okem, ale může
být doplněno strojově čitelnými formami, 
například identifikací na základě rádiové 
frekvence (RFID) nebo čárovými kódy.

d) Označení musí být provedeno ve 
formátu čitelném lidským okem a musí být 
doplněno strojově čitelnými formami, 
například identifikací na základě rádiové 
frekvence (RFID) nebo čárovými kódy.

Or. en

Odůvodnění

Označení zdravotnických prostředků musí být provedeno v obou formátech, ve formátu 
čitelném lidským okem i ve strojově čitelném formátu, aby nebylo obtížné zaznamenat 
jedinečný identifikátor.

Pozměňovací návrh 791
Nora Berra

Návrh nařízení
Příloha 1 – část III – bod 19 – podbod 19.2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Údaj „Tento výrobek je zdravotnický 
prostředek“. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 792
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Příloha 1 – část III – bod 19 – podbod 19.3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(l) Pokud je prostředek označen údajem, že 
se jedná o prostředek pro jedno použití, 
informace o známých vlastnostech a 
technických faktorech prostředku, které 
jsou výrobci známy a jež by mohly při 
opakovaném použití prostředku 
představovat riziko. Pokud podle oddílu 
19.1 písm. c) není nutný žádný návod k 
použití, musí být tato informace dostupná 
uživateli na požádání.

(l) Pokud je prostředek označen údajem, že 
se jedná o prostředek pro jedno použití, 
informace o známých vlastnostech a 
technických faktorech prostředku, které 
jsou výrobci známy a jež by mohly při 
opakovaném použití prostředku 
představovat riziko. V případě, že se jedná 
o prostředek uvedený na seznamu 
prostředků pro jedno použití podle čl. 15 
odst. 4, informace o tom, že prostředek 
nemá být za žádných okolností znovu 
použit. Pokud podle oddílu 19.1 písm. c) 
není nutný žádný návod k použití, musí být 
tato informace dostupná uživateli na 
požádání.

Or. cs

Pozměňovací návrh 793
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha 1 – část III – bod 19 – podbod 19.3 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) V případě prostředků určených pro 
použití laickými osobami okolnosti, za 
kterých by uživatel měl konzultovat 
zdravotnického odborníka.

q) V případě prostředků určených pro 
použití laickými osobami okolnosti, za 
kterých by uživatel měl konzultovat 
zdravotnického odborníka. Prvky v návodu 
k použití pro pacienty by měly být 
zkontrolovány s pomocí organizací 
pacientů, aby se zajistilo, že skutečně 
odpovídají potřebám pacientů a jsou 
srozumitelné a přístupné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 794
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Příloha 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) seznam jazykových verzí pro členské 
státy, kde má být prostředek uváděn na trh.

b) odkaz na seznam členských států, kde 
je prostředek uveden na trh.

Or. cs

Pozměňovací návrh 795
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 2 – odst. 1 – bod 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dokumentace musí obsahovat souhrn Dokumentace musí obsahovat veškeré 
dostupné informace, které se týkají:

Or. de

Odůvodnění

Členové zdravotnických profesí musí mít jako prvotní uživatelé zdravotnických prostředků a 
jako lékaři zodpovědní za bezpečnost svých pacientů přístup ke všem technickým a klinickým 
údajům, které jsou k dispozici od výrobců, aby dokázali pro své pacienty zvolit nejvhodnější 
prostředek a odpovídajícím způsobem je informovat.

Pozměňovací návrh 796
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha 2 – odst. 1 – bod 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dokumentace musí obsahovat souhrn Dokumentace musí obsahovat všechny 
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dostupné informace týkající se 

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Příloha 2 – odst. 1 – bod 6 – podbod 6.2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Pokud má být prostředek připojen 
k jinému prostředku nebo prostředkům za 
účelem zamýšleného fungování, popis této 
kombinace včetně důkazu o tom, že splňuje 
obecné požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost, když je připojen k jakémukoli 
takovému prostředku nebo prostředkům, s 
ohledem vlastnosti uvedené výrobcem.

e) Pokud má být prostředek připojen 
k jinému prostředku nebo prostředkům 
pomocí propojovacího systému za účelem 
zamýšleného fungování, popis této 
kombinace včetně důkazu o tom, že splňuje 
obecné požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost, když je připojen k jakémukoli 
takovému prostředku nebo prostředkům, s 
ohledem vlastnosti uvedené výrobcem. 
Tento propojovací systém musí být 
schváleného typu, aby se zajistilo 
zamýšlené použití a vhodná léčba pro 
pacienta.

Or. it

Pozměňovací návrh 798
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ 
v tomto tvaru:

1. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ a 
slov „zdravotnický prostředek“ v tomto 
tvaru:

Or. de
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Pozměňovací návrh 799
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY, KTERÉ 
MUSÍ SPLŇOVAT OZNÁMENÉ 
SUBJEKTY

POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ 
SPLŇOVAT OZNÁMENÉ SUBJEKTY

Or. de

Odůvodnění

Mají-li být vypracovány jednotné požadavky týkající se oznámených subjektů ve všech 
členských státech a mají-li být zaručeny spravedlivé a rovné podmínky, je třeba hovořit o 
„požadavcích“, a ne o „minimálních požadavcích“, které musí oznámené subjekty splňovat. 
Tato terminologie se navíc používá v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
768/2008/ES o oznámených subjektech.

Pozměňovací návrh 800
Nora Berra

Návrh nařízení
Příloha 6 – nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY, KTERÉ 
MUSÍ SPLŇOVAT OZNÁMENÉ 
SUBJEKTY

POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ 
SPLŇOVAT OZNÁMENÉ SUBJEKTY

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 1 – podbod 1.2 – podbod 1.2.1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Oznámený subjekt musí být 
subjektem třetí strany, který je nezávislý na 
výrobci výrobku, ve vztahu k němuž 
provádí činnosti v rámci posuzování shody. 
Oznámený subjekt musí být také nezávislý 
na jakémkoli jiném hospodářském 
subjektu, který má na výrobku zájem, a na 
jakémkoli konkurentovi výrobce.

1.2.1. Oznámený subjekt včetně 
zaměstnanců musí být subjektem třetí 
strany, který je nezávislý na výrobci 
výrobku, ve vztahu k němuž provádí 
činnosti v rámci posuzování shody. 
Oznámený subjekt musí být také nezávislý 
na jakémkoli jiném hospodářském 
subjektu, který má na výrobku zájem, a na 
jakémkoli konkurentovi výrobce. Tím se 
pro výše uvedené hospodářské subjekty 
nebo konkurenty nevylučují žádné 
činnosti v rámci posuzování shody. 

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, že tento požadavek platí i pro osoby, které oznámené subjekty zaměstnávají. 
Objasnění toho, že oznámený subjekt může provést činnosti v rámci posuzování shody pro 
různé hospodářské subjekty vyrábějící různé nebo podobné výrobky.

Pozměňovací návrh 802
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 1 – podbod 1.2 – podbod 1.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.4. Musí být zaručena nestrannost 
oznámených subjektů, jejich nejvyššího 
vedení a zaměstnanců, kteří posuzování 
provádějí. Odměňování nejvyššího vedení 
a zaměstnanců oznámeného subjektu, kteří 
posuzování provádějí, nesmí záviset na 
výsledcích posouzení.

1.2.4. Musí být zaručena nestrannost 
oznámených subjektů, jejich nejvyššího 
vedení, zaměstnanců, kteří posuzování 
provádějí, a subdodavatelů. Odměňování 
nejvyššího vedení, zaměstnanců 
oznámeného subjektu, kteří posuzování 
provádějí, a subdodavatelů nesmí záviset 
na výsledcích posouzení.

Or. en

Odůvodnění

Pokud oznámený subjekt využívá při své činnosti služeb externích poradců, měl by se na tyto 
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externí poradce vztahovat stejné požadavky jako na zaměstnance oznámeného subjektu.

Pozměňovací návrh 803
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 1 – podbod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámený subjekt musí mít k dispozici 
finanční zdroje nutné k provádění jeho 
činností v rámci posuzování shody a 
souvisejících obchodních operací. Musí 
dokumentovat a doložit svou finanční 
způsobilost a udržitelnou ekonomickou 
životaschopnost s přihlédnutím ke 
specifickým okolnostem v průběhu 
zahajovací fáze.

Oznámený subjekt včetně svých poboček
musí mít k dispozici finanční zdroje nutné 
k provádění jeho činností v rámci 
posuzování shody a souvisejících 
obchodních operací. Musí dokumentovat a 
doložit svou finanční způsobilost a 
udržitelnou ekonomickou životaschopnost 
s přihlédnutím ke specifickým okolnostem 
v průběhu zahajovací fáze.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti by se měly na všechny pobočky oznámeného 
subjektu vztahovat stejné požadavky jako na samotný oznámený subjekt.

Pozměňovací návrh 804
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 1 – podbod 1.6 – podbod 1.6.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.1. Oznámený subjekt se musí podílet na 
příslušných normalizačních činnostech a na 
činnostech koordinační skupiny 
oznámeného subjektu nebo zajistí, aby byli 
jeho zaměstnanci provádějící posuzování o 
těchto činnostech informováni a aby 
zaměstnanci provádějící posuzování a 
přijímající rozhodnutí byli informováni o 
příslušných právních předpisech, pokynech 
a dokumentech týkajících se osvědčených 

1.6.1. Oznámený subjekt se musí podílet na 
příslušných normalizačních činnostech a na 
činnostech koordinační skupiny 
oznámeného subjektu nebo zajistí, aby byli 
jeho zaměstnanci provádějící posuzování o 
těchto činnostech, včetně subdodavatelů
informováni, a byli v nich vyškoleni a aby 
zaměstnanci provádějící posuzování a 
přijímající rozhodnutí byli informováni o 
příslušných právních předpisech, normách, 
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postupů přijatých v rámci tohoto nařízení. pokynech a dokumentech týkajících se 
osvědčených postupů přijatých v rámci 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Subdodavatelé by měli zachovávat stejně vysoké normy jako zaměstnanci oznámených 
subjektů provádějící posuzování.

Pozměňovací návrh 805
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 1 – podbod 1.6 – podbod 1.6.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.2. Oznámený subjekt musí dodržovat 
kodex chování, který zahrnuje mimo jiné 
etické obchodní praktiky pro oznámené 
subjekty v oblasti zdravotnických 
prostředků a který je přijat vnitrostátními 
orgány odpovědnými za oznámené 
subjekty. Tento kodex chování musí 
poskytovat mechanismus monitorování a 
ověřování jeho dodržování oznámenými 
subjekty.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Kodex chování vyvinula většina oznámených subjektů ve smyslu dobrovolné samoregulační 
iniciativy. Opírá se o stávající regulační rámec a prochází neustálými změnami, které 
provádějí oznámené subjekty. Nařízení by proto na tento nelegislativní dokument nemělo 
odkazovat. Hlavní součásti kodexu chování, které dosud nejsou zahrnuty mezi „požadavky, 
které musí splňovat oznámené subjekty“, by měly být zahrnuty do nařízení.

Pozměňovací návrh 806
Holger Krahmer
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Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 2 – podbod 2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Systém řízení jakosti oznámeného 
subjektu se musí vztahovat přinejmenším 
na tyto prvky:

2.2. Systém řízení jakosti oznámeného 
subjektu a jeho subdodavatelů se musí 
vztahovat přinejmenším na tyto prvky:

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti se musí tento požadavek vztahovat také na 
subdodavatele oznámených subjektů.

Pozměňovací návrh 807
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 2 – podbod 2.2 – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- průběžná odborná příprava.

Or. en

Odůvodnění

Systém řízení jakosti oznámených subjektů by měl zahrnovat pravidelné programy odborné 
přípravy.

Pozměňovací návrh 808
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.1. Oznámený subjekt musí být schopen
provádět všechny úkoly jemu svěřené 
tímto nařízením na nejvyšší úrovni 
profesionální důvěryhodnosti a požadované 

3.1.1. Oznámený subjekt a jeho 
subdodavatelé musí být schopni provádět 
všechny úkoly jim svěřené tímto nařízením 
na nejvyšší úrovni profesionální 
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technické způsobilosti v konkrétní oblasti 
bez ohledu na to, zda jsou uvedené úkoly 
prováděny samotným oznámeným 
subjektem nebo jeho jménem a na jeho 
odpovědnost.

důvěryhodnosti a požadované technické 
způsobilosti v konkrétní oblasti bez ohledu 
na to, zda jsou uvedené úkoly prováděny 
samotným oznámeným subjektem nebo 
jeho jménem a na jeho odpovědnost.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti se musí tento požadavek vztahovat také na 
subdodavatele oznámených subjektů.

Pozměňovací návrh 809
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.1. Oznámený subjekt musí být schopen 
provádět všechny úkoly jemu svěřené tímto 
nařízením na nejvyšší úrovni profesionální 
důvěryhodnosti a požadované technické 
způsobilosti v konkrétní oblasti bez ohledu 
na to, zda jsou uvedené úkoly prováděny 
samotným oznámeným subjektem nebo 
jeho jménem a na jeho odpovědnost.

3.1.1. Oznámený subjekt musí být schopen 
provádět všechny úkoly jemu svěřené tímto 
nařízením na nejvyšší úrovni profesionální 
důvěryhodnosti a požadované technické 
způsobilosti v konkrétní oblasti bez ohledu 
na to, zda jsou uvedené úkoly prováděny 
samotným oznámeným subjektem nebo 
jeho jménem a na jeho odpovědnost. Tento 
proces musí být sledován, aby bylo 
zajištěno, že splňuje požadovanou kvalitu.

Or. sl

Pozměňovací návrh 810
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména musí mít k dispozici potřebné 
zaměstnance a musí vlastnit nebo mít 

Zejména musí mít k dispozici potřebné 
zaměstnance a musí vlastnit nebo mít 
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k dispozici veškeré vybavení a zařízení 
nezbytné k řádnému plnění technických a 
administrativních úkolů spojených 
s činnostmi posuzování shody, 
v souvislosti s nimiž byl oznámen.

k dispozici veškeré vybavení a zařízení 
nezbytné k řádnému plnění technických, 
vědeckých a administrativních úkolů 
spojených s činnostmi posuzování shody, 
v souvislosti s nimiž byl oznámen.

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předpokladem je, že bude mít v rámci své 
organizace k dispozici dostatek vědeckých 
pracovníků s dostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi nutnými k posouzení 
zdravotnické účinnosti a funkční 
způsobilosti prostředků, pro které byl 
oznámen, s ohledem na požadavky tohoto 
nařízení, a zejména na požadavky 
stanovené v příloze I.

 Předpokladem je, že bude mít v rámci své 
organizace neustále k dispozici dostatek 
vědeckých pracovníků s dostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi nutnými k 
posouzení zdravotnické účinnosti a funkční 
způsobilosti prostředků, pro které byl 
oznámen, s ohledem na požadavky tohoto 
nařízení, a zejména na požadavky 
stanovené v příloze I.

Oznámené subjekty využijí stálých
interních zaměstnanců, ale musí mít 
možnost v případě potřeby dočasně a ad 
hoc najímat externí odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předpokladem je, že bude mít v rámci své 
organizace k dispozici dostatek vědeckých 
pracovníků s dostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi nutnými k posouzení 

Předpokladem je, že bude mít v rámci své 
organizace k dispozici dostatek vědeckých 
pracovníků s dostatečnými zkušenostmi,
akademickým vzděláním a znalostmi 



PE510.767v01-00 120/174 AM\936128CS.doc

CS

zdravotnické účinnosti a funkční 
způsobilosti prostředků, pro které byl 
oznámen, s ohledem na požadavky tohoto 
nařízení, a zejména na požadavky 
stanovené v příloze I.

nutnými k posouzení zdravotnické 
účinnosti a funkční způsobilosti 
prostředků, pro které byl oznámen, s 
ohledem na požadavky tohoto nařízení, a 
zejména na požadavky stanovené v příloze 
I.

Or. fr

Pozměňovací návrh 813
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměstnanci odpovědní za posuzování
musí nejméně jednou za rok provádět 
neohlášené kontroly ve všech místech 
výroby zdravotnických prostředků, kterých 
se posuzování týká. Tato neohlášená 
kontrola znamená, že výrobce nebude 
informován o možném datu a času konání
této kontroly.
Zaměstnanci odpovědní za posuzování 
musí informovat všechny příslušné 
orgány členských států, kterých se týká 
výroba a prodej zdravotnického 
prostředku, o výsledcích provedených
ročních kontrol. Tyto výsledky jsou 
zaznamenány do zprávy.
Příslušnému vnitrostátnímu orgánu se 
rovněž předkládá přehled ročních 
provedených kontrol.

Or. fr

Pozměňovací návrh 814
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.2. Ve všech případech a pro každý 
postup posuzování shody a každý druh 
nebo kategorii výrobků, pro které byl 
oznámen, musí mít oznámený subjekt 
v rámci své organizace nezbytné 
administrativní, technické a vědecké 
pracovníky s technickými znalostmi a 
dostatečnými a odpovídajícími 
zkušenostmi v oblasti zdravotnických 
prostředků a odpovídající technologie 
k provádění úkolů v rámci posuzování 
shody, včetně hodnocení klinických údajů.

3.1.2. Ve všech případech a pro každý 
postup posuzování shody a každý druh 
nebo kategorii výrobků, pro které byl 
oznámen, musí mít oznámený subjekt 
v rámci své organizace nezbytné 
administrativní, technické a vědecké 
pracovníky s technickými znalostmi a 
dostatečnými a odpovídajícími 
zkušenostmi v oblasti zdravotnických 
prostředků a odpovídající technologie 
k provádění úkolů v rámci posuzování 
shody, včetně hodnocení klinických údajů
nebo hodnocení posouzení provedené 
subdodavatelem.

Or. en

Odůvodnění

Interní zaměstnanci oznámeného subjektu by měli být kvalifikováni k provedení posuzování 
technických a klinických údajů týkajících se prostředku nebo by měli být kvalifikováni k 
hodnocení kvality a vhodnosti posuzování prováděného subdodavatelem oznámeného
subjektu.

Pozměňovací návrh 815
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.2. Ve všech případech a pro každý 
postup posuzování shody a každý druh 
nebo kategorii výrobků, pro které byl 
oznámen, musí mít oznámený subjekt 
v rámci své organizace nezbytné 
administrativní, technické a vědecké 
pracovníky s technickými znalostmi a 
dostatečnými a odpovídajícími 
zkušenostmi v oblasti zdravotnických 
prostředků a odpovídající technologie 
k provádění úkolů v rámci posuzování 

3.1.2. Ve všech případech a pro každý 
postup posuzování shody a každý druh 
nebo kategorii výrobků, pro které byl 
oznámen, musí mít oznámený subjekt 
v rámci své organizace nezbytné 
administrativní, technické a vědecké 
pracovníky se zdravotnickými,
technickými a pokud možno 
farmakologickými znalostmi a 
dostatečnými a odpovídajícími 
zkušenostmi v oblasti zdravotnických 
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shody, včetně hodnocení klinických údajů. prostředků a odpovídající technologie 
k provádění úkolů v rámci posuzování 
shody, včetně hodnocení klinických údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.3. Oznámený subjekt musí jasně 
dokumentovat rozsah a omezení 
povinností, odpovědnosti a pravomocí, 
pokud jde o zaměstnance zapojené do 
činností v rámci posuzování shody, a 
dotčené zaměstnance o tom informovat.

3.1.3. Oznámený subjekt musí jasně 
dokumentovat rozsah a omezení 
povinností, odpovědnosti a pravomocí, 
pokud jde o zaměstnance zapojené do 
činností v rámci posuzování shody, včetně 
subdodavatelů a poboček, a dotčené 
zaměstnance o tom informovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.1. Oznámený subjekt musí zavést a 
dokumentovat kvalifikační kritéria a 
postupy výběru a pověřování osob 
zapojených do činností v rámci posuzování 
shody (znalosti, zkušenosti a jiné 
požadované schopnosti) a požadovanou 
odbornou přípravu (počáteční a průběžnou 
odbornou přípravu). Kvalifikační kritéria 
se musí týkat různých funkcí v rámci 
postupu posuzování shody (např. provádění 
auditů, hodnocení/zkoušení výrobků, 
přezkum složky/agendy k návrhu, 

3.2.1. Oznámený subjekt musí zavést a 
dokumentovat kvalifikační kritéria a 
postupy výběru a pověřování osob 
zapojených do činností v rámci posuzování 
shody (znalosti, zkušenosti a jiné 
požadované schopnosti) a požadovanou 
odbornou přípravu (počáteční a průběžnou 
odbornou přípravu). Kvalifikační kritéria 
se musí týkat různých funkcí v rámci 
postupu posuzování shody (např. provádění 
auditů, hodnocení/zkoušení výrobků, 
přezkum složky/agendy k návrhu, 
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rozhodování) a rovněž prostředků, 
technologií a oblastí (např. biologická 
kompatibilita, sterilizace, tkáně a buňky 
lidského a zvířecího původu, klinické 
hodnocení), na které se vztahuje jeho 
rozsah jmenování.

rozhodování) a rovněž prostředků, 
technologií a oblastí (např. biologická 
kompatibilita, sterilizace, tkáně a buňky 
lidského a zvířecího původu, klinické 
hodnocení, řízení rizik), na které se 
vztahuje jeho rozsah jmenování.

Or. de

Odůvodnění

Požadavky na kvalifikaci pracovníků oznámených subjektů by měly zahrnovat „řízení rizik“.

Pozměňovací návrh 818
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.1. Oznámený subjekt musí zavést a 
dokumentovat kvalifikační kritéria a 
postupy výběru a pověřování osob 
zapojených do činností v rámci posuzování 
shody (znalosti, zkušenosti a jiné 
požadované schopnosti) a požadovanou 
odbornou přípravu (počáteční a průběžnou 
odbornou přípravu). Kvalifikační kritéria 
se musí týkat různých funkcí v rámci 
postupu posuzování shody (např. provádění 
auditů, hodnocení/zkoušení výrobků, 
přezkum složky/agendy k návrhu, 
rozhodování) a rovněž prostředků, 
technologií a oblastí (např. biologická 
kompatibilita, sterilizace, tkáně a buňky 
lidského a zvířecího původu, klinické 
hodnocení), na které se vztahuje jeho 
rozsah jmenování.

3.2.1. Koordinovaná skupina pro 
zdravotnické prostředky musí zavést a 
dokumentovat zásady vysoké úrovně 
odborné způsobilosti a kvalifikační kritéria 
a postupy výběru a pověřování osob 
zapojených do činností v rámci posuzování 
shody (znalosti, zkušenosti a jiné 
požadované schopnosti) a požadovanou 
odbornou přípravu (počáteční a průběžnou 
odbornou přípravu). Kvalifikační kritéria 
se musí týkat různých funkcí v rámci 
postupu posuzování shody (např. provádění 
auditů, hodnocení/zkoušení výrobků, 
přezkum složky/agendy k návrhu, 
rozhodování) a rovněž prostředků, 
technologií a oblastí (např. biologická 
kompatibilita, sterilizace, tkáně a buňky 
lidského a zvířecího původu, klinické 
hodnocení), na které se vztahuje jeho 
rozsah jmenování.

Or. en
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Odůvodnění

Orgány jednající prostřednictvím koordinační skupiny pro zdravotnické prostředky by měly 
stanovit kritéria způsobilosti a kvalifikační kritéria týkající se zaměstnanců oznámeného 
subjektu zapojených do činností v rámci posuzování shody a nezbytné postupy, které je nutné 
zavést, aby se zajistilo, že harmonizovaná kritéria způsobilosti a kvalifikační kritéria budou 
stanovovat orgány, a nikoli oznámené subjekty.

Pozměňovací návrh 819
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní kvalifikační kritéria musí být 
vymezena pro posuzování aspektů 
biologické kompatibility, klinické 
hodnocení a různé druhy sterilizačních
postupů.

Zvláštní kvalifikační kritéria musí být 
vymezena pro posuzování aspektů 
biologické kompatibility, bezpečnosti, 
klinické hodnocení a různé druhy 
sterilizačních postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.3 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– typy kvalifikace (znalosti, zkušenosti a 
jiné schopnosti) požadované pro 
posuzování shody v souvislosti 
se zdravotnickými prostředky a rovněž 
příslušná kvalifikační kritéria;

– typy kvalifikace (znalosti, zkušenosti a 
jiné schopnosti) požadované pro 
posuzování shody založené na normách 
v souvislosti se zdravotnickými prostředky 
a rovněž příslušná kvalifikační kritéria;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 821
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.3 – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- přiměřená délka praxe / zkušenost s 
posuzováním shody podle tohoto nařízení 
nebo dříve platných směrnic, a to po dobu 
nejméně 3 let v rámci oznámeného 
subjektu. Zaměstnanci oznámeného 
subjektu podílející se na rozhodnutí 
ohledně certifikace nesmí být zapojeni do 
posuzování shody, na jehož základě se 
přijímá rozhodnutí ohledně certifikace.

Or. en

Odůvodnění

Kodex chování vyvinula většina oznámených subjektů ve smyslu dobrovolné samoregulační 
iniciativy. Opírá se o stávající regulační rámec a prochází neustálými změnami, které 
provádějí oznámené subjekty. Nařízení by proto na tento nelegislativní dokument nemělo 
odkazovat. Hlavní součásti kodexu chování, které dosud nejsou zahrnuty mezi „požadavky, jež 
musí oznámené subjekty splňovat“, by měly být zahrnuty do nařízení.

Pozměňovací návrh 822
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.4 Oznámené subjekty musí mít 
k dispozici zaměstnance s odbornými 
klinickými znalostmi. Tito zaměstnanci 
musí být neustále zapojeni do 
rozhodovacího postupu oznámeného 
subjektu, aby:

3.2.4. Oznámené subjekty musí mít trvale 
k dispozici zaměstnance s odbornými 
znalostmi v oblasti koncepce klinických 
zkoušek, zdravotnické statistiky, vedení 
klinických pacientů a správné klinické 
praxe v oblasti klinických zkoušek a 
pokud možno farmakologie. Oznámené 
subjekty budou využívat interní stálé
zaměstnance, ale musí mít možnost 
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flexibilně v případě potřeby dočasně a ad 
hoc najímat externí odborníky.
Tito zaměstnanci musí být neustále 
zapojeni do rozhodovacího postupu 
oznámeného subjektu, aby:

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.4 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- zajistili nezávislost a objektivitu a zjistili 
možný střet zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.5. Zaměstnanci odpovědní za provádění 
přezkumu týkajícího se výrobku (např.
přezkum složky k návrhu, přezkum 
technické dokumentace nebo přezkoušení 
typu včetně takových aspektů, jako je 
klinické hodnocení, biologická bezpečnost, 
sterilizace, validace softwaru) musí mít 
tyto prokazatelné kvalifikace:

3.2.5. Produktový specialista: Zaměstnanci 
odpovědní za provádění přezkumů
týkajících se výrobku, přezkumu složky 
k návrhu nebo přezkoušení typu 
prostředků třídy III, především takových 
aspektů, jako je klinické hodnocení, 
biologická bezpečnost, sterilizace, validace 
softwaru, musí mít tyto prokazatelné 
kvalifikace:

Or. en

Odůvodnění

Kodex chování vyvinula většina oznámených subjektů ve smyslu dobrovolné samoregulační 
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iniciativy. Opírá se o stávající regulační rámec a prochází neustálými změnami, které 
provádějí oznámené subjekty. Nařízení by proto na tento nelegislativní dokument nemělo 
odkazovat. Hlavní součásti kodexu chování, které dosud nejsou zahrnuty mezi „požadavky, jež 
musí oznámené subjekty splňovat“, by měly být zahrnuty do nařízení.

Pozměňovací návrh 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.5. Zaměstnanci odpovědní za provádění 
přezkumu týkajícího se výrobku (např. 
přezkum složky k návrhu, přezkum 
technické dokumentace nebo přezkoušení 
typu včetně takových aspektů, jako je 
klinické hodnocení, biologická bezpečnost, 
sterilizace, validace softwaru) musí mít 
tyto prokazatelné kvalifikace:

3.2.5. Zaměstnanci odpovědní za provádění 
přezkumu týkajícího se výrobku (např. 
přezkum složky k návrhu, přezkum 
technické dokumentace nebo přezkoušení 
typu včetně takových aspektů, jako je 
klinické hodnocení, biologická bezpečnost, 
sterilizace, validace softwaru) musí mít 
tyto potřebné odborné kvalifikace, které 
stanoví členské státy. Mezi tyto 
požadované kvalifikace patří například:

Or. lt

Pozměňovací návrh 826
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.5a. Posuzovatel výrobků: Zaměstnanci 
odpovědní za provádění přezkumů 
týkajících se výrobku (přezkumy technické 
složky) nebo přezkoušení typu prostředků 
třídy IIa/IIb, musí mít tyto prokazatelné 
kvalifikace:
– úspěšně dokončené studium na 
univerzitě nebo technické vysoké škole 
nebo rovnocenná kvalifikace 
v příslušných oborech, tj. lékařství, 



PE510.767v01-00 128/174 AM\936128CS.doc

CS

přírodní vědy nebo technické obory;
– čtyřletá odborná praxe v oblasti 
zdravotnických výrobků nebo 
v souvisejících odvětvích (např. průmysl, 
audit, zdravotní péče, výzkum), přičemž 
dva roky této praxe musí být v oblasti 
navrhování, výroby, zkoušení nebo 
používání prostředku (definovaného v 
rámci skupiny generických prostředků) 
nebo technologie, které mají být 
posuzovány, nebo musí souviset 
s vědeckými aspekty, které mají být 
posuzovány;
– odpovídající znalosti obecných 
požadavků na bezpečnost a funkční 
způsobilost stanovených v příloze I a 
souvisejících aktů v přenesené pravomoci 
nebo prováděcích aktů, harmonizovaných 
norem, společných technických 
specifikací a pokynů;
– odpovídající znalosti a zkušenosti 
v oblasti řízení rizik a souvisejících norem 
a pokynů, pokud jde o zdravotní 
prostředky;
– odpovídající znalosti a zkušenosti 
v oblasti postupů posuzování shody 
stanovených v přílohách VIII až X, 
zejména těch aspektů, pro které jsou 
pověřeni, a příslušnou pravomoc 
k provádění uvedených posouzení.

Or. en

Odůvodnění

Kodex chování vyvinula většina oznámených subjektů ve smyslu dobrovolné samoregulační 
iniciativy. Opírá se o stávající regulační rámec a prochází neustálými změnami, které 
provádějí oznámené subjekty. Nařízení by proto na tento nelegislativní dokument nemělo 
odkazovat. Hlavní součásti kodexu chování, které dosud nejsou zahrnuty mezi „požadavky, jež 
musí oznámené subjekty splňovat“, by měly být zahrnuty do nařízení.

Pozměňovací návrh 827
Holger Krahmer
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Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.5 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– čtyřletá odborná praxe v oblasti 
zdravotnických výrobků nebo 
v souvisejících odvětvích (např. průmysl, 
audit, zdravotní péče, výzkum), přičemž 
dva roky této praxe musí být v oblasti 
navrhování, výroby, zkoušení nebo 
používání prostředku nebo technologie, 
které mají být posuzovány, nebo musí 
souviset s vědeckými aspekty, které mají 
být posuzovány;

– čtyřletá odborná praxe v oblasti 
zdravotnických výrobků nebo 
v souvisejících odvětvích (např. průmysl, 
audit, zdravotní péče, výzkum), přičemž 
dva roky této praxe musí být v oblasti 
navrhování, výroby, zkoušení nebo 
používání prostředku (definovaného v 
rámci skupiny generických prostředků) 
nebo technologie, které mají být 
posuzovány, nebo musí souviset 
s vědeckými aspekty, které mají být 
posuzovány;

Or. en

Odůvodnění

Kodex chování vyvinula většina oznámených subjektů ve smyslu dobrovolné samoregulační 
iniciativy. Opírá se o stávající regulační rámec a prochází neustálými změnami, které 
provádějí oznámené subjekty. Nařízení by proto na tento nelegislativní dokument nemělo 
odkazovat. Hlavní součásti kodexu chování, které dosud nejsou zahrnuty mezi „požadavky, jež 
musí oznámené subjekty splňovat“, by měly být zahrnuty do nařízení.

Pozměňovací návrh 828
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.5 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- kromě toho se kvalifikace opírá o
technickou a vědeckou odbornost, jako je 
například sterilizace, biokompatibilita, 
tkáně živočišného původu, lidské tkáně, 
software, funkční bezpečnost, klinické 
hodnocení, elektrická bezpečnost, obaly;

Or. en
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Odůvodnění

Kodex chování vyvinula většina oznámených subjektů ve smyslu dobrovolné samoregulační 
iniciativy. Opírá se o stávající regulační rámec a prochází neustálými změnami, které 
provádějí oznámené subjekty. Nařízení by proto na tento nelegislativní dokument nemělo 
odkazovat. Hlavní součásti kodexu chování, které dosud nejsou zahrnuty mezi „požadavky, jež 
musí oznámené subjekty splňovat“, by měly být zahrnuty do nařízení.

Pozměňovací návrh 829
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.5 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- odpovídající znalosti a zkušenosti z 
oblasti klinického hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 830
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.5 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- subjekty pro posouzení shody, které jsou 
oznámeny pro prostředky třídy III,
předloží koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky seznam všech 
interních a externích odborníků, kteří
provádějí vyhodnocení klinických a 
neklinických částí posuzování shody.
Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky je oprávněna ověřit 
odpovídající kvalifikaci vybraných 
odborníků a zveřejní jejich seznam.

Or. en
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Odůvodnění

Pomůže to zajistit plnou transparentnost a odpovídající kvalifikaci pro odborníky 
oznámeného subjektu. 

Pozměňovací návrh 831
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.6. Zaměstnanci odpovědní za provádění 
auditů systému řízení jakosti výrobce musí 
mít tyto prokazatelné kvalifikace:

3.2.6. Auditor: Zaměstnanci odpovědní za 
provádění auditů systému zabezpečování
jakosti výrobce musí mít tyto prokazatelné 
kvalifikace:

Or. en

Odůvodnění

Kodex chování vyvinula většina oznámených subjektů ve smyslu dobrovolné samoregulační 
iniciativy. Opírá se o stávající regulační rámec a prochází neustálými změnami, které 
provádějí oznámené subjekty. Nařízení by proto na tento nelegislativní dokument nemělo 
odkazovat. Hlavní součásti kodexu chování, které dosud nejsou zahrnuty mezi „požadavky, jež 
musí oznámené subjekty splňovat“, by měly být zahrnuty do nařízení.

Pozměňovací návrh 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.6. Zaměstnanci odpovědní za provádění 
auditů systému řízení jakosti výrobce musí 
mít tyto prokazatelné kvalifikace:

3.2.6. Zaměstnanci odpovědní za provádění 
auditů systému řízení jakosti výrobce musí 
mít tyto potřebné odborné kvalifikace, 
které stanoví členské státy. Mezi tyto 
požadované kvalifikace patří například:

Or. lt
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Pozměňovací návrh 833
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.6 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- kvalifikace se opírá o technologii
definovanou v kódování IAF/EAC nebo 
jeho obdobě;

Or. en

Odůvodnění

Kodex chování vyvinula většina oznámených subjektů ve smyslu dobrovolné samoregulační 
iniciativy. Opírá se o stávající regulační rámec a prochází neustálými změnami, které 
provádějí oznámené subjekty. Nařízení by proto na tento nelegislativní dokument nemělo 
odkazovat. Hlavní součásti kodexu chování, které dosud nejsou zahrnuty mezi „požadavky, jež 
musí oznámené subjekty splňovat“, by měly být zahrnuty do nařízení.

Pozměňovací návrh 834
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – podbod 3.4 – podbod 3.4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4.3. Pokud jsou v souvislosti 
s posuzováním shody využívány služby 
subdodavatelů nebo externích odborníků, 
zejména pokud jde o nové, invazivní a 
implantabilní zdravotnické prostředky nebo 
technologie, oznámený subjekt musí mít 
odpovídající vlastní kompetence v každé 
oblasti produktů, pro niž je jmenován, aby 
vedl posouzení shody, ověřil vhodnost a 
platnost odborných stanovisek a rozhodl o 
certifikaci.

3.4.3. Pokud jsou v souvislosti 
s posuzováním shody využívány služby 
subdodavatelů nebo externích odborníků, 
zejména pokud jde o nové, invazivní a 
implantabilní zdravotnické prostředky nebo 
technologie, oznámený subjekt musí mít 
odpovídající vlastní kompetence v každé 
oblasti produktů, každém způsobu léčby 
nebo lékařské specializaci, pro něž je 
jmenován, aby vedl posouzení shody, 
ověřil vhodnost a platnost odborných 
stanovisek a rozhodl o certifikaci.

Or. en
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Odůvodnění

Odpovídající kvalifikace oznámených subjektů by neměla být stanovena jen na základě 
kompetencí v oblasti produktů, ale také v oblasti léčby nebo lékařské specializace.

Pozměňovací návrh 835
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Minimální lhůta pro provedení 
posouzení ze strany oznámeného subjektu
– oznámené subjekty musí určit dobu 
trvání úvodních auditů stupně 1 a stupně 
2 a dozorčích auditů pro každého žadatele 
a certifikovaného klienta;
– za základ pro výpočet lhůty auditu se 
používá skutečný počet zaměstnanců 
výrobce, včetně všech jednotlivých 
výrobních zařízení, na které se vztahuje 
osvědčení;
– lhůtu auditu je vhodné opírat o skutečný 
počet zaměstnanců organizace, o složitost 
procesů v rámci organizace, povahu a
vlastnosti zdravotnických prostředků 
zahrnutých do rámce auditu a jednotlivé 
technologie používané pro výrobu a řízení 
zdravotnických prostředků. Lhůta trvání 
auditu by měla být upravena na základě 
významných faktorů, které se týkají 
konkrétní organizace, jež má být 
auditována. Oznámený subjekt by měl 
postupovat uvážlivě, aby zajistil, že změna 
lhůty auditu nepovede ke kompromisu v 
otázce účinnosti auditů;
– doba naplánovaného auditu na 
pracovišti nemůže být kratší než jeden den
na auditora;
– certifikace více míst v rámci jednoho 
systému zabezpečování jakosti se nemůže 
opírat o systém odběru vzorků.
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Or. en

Odůvodnění

Kodex chování vyvinula většina oznámených subjektů ve smyslu dobrovolné samoregulační 
iniciativy. Opírá se o stávající regulační rámec a prochází neustálými změnami, které 
provádějí oznámené subjekty. Nařízení by proto na tento nelegislativní dokument nemělo 
odkazovat. Hlavní součásti kodexu chování, které dosud nejsou zahrnuty mezi „požadavky, jež 
musí oznámené subjekty splňovat“, by měly být zahrnuty do nařízení.

Pozměňovací návrh 836
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 4 – podbod 4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1. Rozhodovací postup oznámeného 
subjektu musí být jasně dokumentován, 
včetně postupu vydávání, pozastavení, 
obnovení, stažení nebo zamítnutí 
certifikátů posouzení shody, jejich změny 
nebo omezení a vydávání dodatků.

4.1. Rozhodovací postup oznámeného 
subjektu musí být jasně dokumentován a 
veřejně dostupný, včetně postupu 
vydávání, pozastavení, obnovení, stažení 
nebo zamítnutí certifikátů posouzení 
shody, jejich změny nebo omezení a 
vydávání dodatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 4 – podbod 4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1. Rozhodovací postup oznámeného 
subjektu musí být jasně dokumentován, 
včetně postupu vydávání, pozastavení, 
obnovení, stažení nebo zamítnutí 
certifikátů posouzení shody, jejich změny 
nebo omezení a vydávání dodatků.

4.1. Rozhodovací postup oznámeného 
subjektu musí být transparentní a jasně 
zdokumentovaný, včetně postupu 
vydávání, pozastavení, obnovení, stažení 
nebo zamítnutí certifikátů posouzení 
shody, jejich změny nebo omezení a 
vydávání dodatků.
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Or. sl

Pozměňovací návrh 838
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 4 – podbod 4.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3. Oznámený subjekt musí mít zavedeny 
dokumentované postupy zahrnující 
alespoň:

4.3. Oznámený subjekt musí mít zavedeny 
dokumentované a veřejně dostupné 
postupy zahrnující alespoň:

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 4 – podbod 4.2 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nejsou určeny pro kontrolu, diagnostiku, 
monitorování nebo nápravu vad srdce nebo 
centrálního oběhového systému přímým 
kontaktem s těmito částmi těla, kdy spadají 
do třídy III,

– nejsou aktivní a implantabilní 
prostředky určené pro kontrolu, 
diagnostiku, monitorování nebo nápravu 
vad srdce nebo centrálního oběhového 
systému přímým kontaktem s těmito částmi 
těla, kdy spadají do třídy III,

Or. de

Pozměňovací návrh 840
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 4 – podbod 4.2 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nejsou určeny pro kontrolu, diagnostiku, – nejsou zvlášť určeny pro kontrolu, 
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monitorování nebo nápravu vad srdce nebo 
centrálního oběhového systému přímým 
kontaktem s těmito částmi těla, kdy spadají 
do třídy III,

diagnostiku, monitorování nebo nápravu 
vad srdce nebo centrálního oběhového
systému přímým kontaktem s těmito částmi 
těla, kdy spadají do třídy III,

Or. de

Pozměňovací návrh 841
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 4 – podbod 4.2 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nejsou zvlášť určeny pro přímý kontakt
s centrálním nervovým systémem, kdy 
spadají do třídy III,

– nejsou aktivní a implantabilní
prostředky zvlášť určené pro
monitorování nebo diagnostiku nebo 
zjišťování a nápravu poruch centrálního 
nervového systému, při nichž se dostávají 
do přímého kontaktu s těmito částmi těla, 
kdy spadají do třídy III, 

Or. de

Pozměňovací návrh 842
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 4 – podbod 4.3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nejsou určeny pro kontrolu, diagnostiku, 
monitorování nebo nápravu vad srdce nebo 
centrálního oběhového systému přímým 
kontaktem s těmito částmi těla, kdy spadají 
do třídy III,

– nejsou aktivní a implantabilní
prostředky zvlášť určené pro kontrolu, 
diagnostiku, monitorování nebo nápravu 
vad srdce nebo centrálního oběhového 
systému přímým kontaktem s těmito částmi 
těla, kdy spadají do třídy III,

Or. de
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Pozměňovací návrh 843
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 4 – podbod 4.3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nejsou určeny pro kontrolu, diagnostiku, 
monitorování nebo nápravu vad srdce nebo 
centrálního oběhového systému přímým 
kontaktem s těmito částmi těla, kdy spadají 
do třídy III,

– nejsou zvlášť určeny pro kontrolu, 
diagnostiku, monitorování nebo nápravu 
vad srdce nebo centrálního oběhového 
systému přímým kontaktem s těmito částmi 
těla, kdy spadají do třídy III,

Or. de

Pozměňovací návrh 844
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 4 – podbod 4.3 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nejsou zvlášť určeny pro přímý kontakt 
s centrálním nervovým systémem, kdy 
spadají do třídy III,

– nejsou aktivní a implantabilní
prostředky zvlášť určené pro přímý 
kontakt s centrálním nervovým systémem, 
kdy spadají do třídy III,

Or. de

Pozměňovací návrh 845
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 4 – podbod 4.4 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nejsou zvlášť určeny pro přímý kontakt 
s centrálním nervovým systémem, kdy 
spadají do třídy III,

– nejsou určeny pro přímý kontakt 
s centrálním nervovým systémem, kdy 
spadají do třídy III, s výjimkou šicího 
materiálu a svorek.
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Or. en

Odůvodnění

Klasifikační pravidla nejsou plně přizpůsobena některým prostředkům, jako je šicí materiál a 
svorky, které mohou spadat buď do třídy IIb, nebo III, v závislosti na zamýšleném použití 
výrobcem. Pokud jsou implantabilní, měly by se na ně vztahovat požadavky týkající se karet s 
informacemi o implantátu, což by představovalo velkou zátěž, aniž by došlo ke zvýšení 
bezpečnosti, protože při chirurgickém zásahu se může použít velké množství šicího materiálu 
nebo svorek.

Pozměňovací návrh 846
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 4 – podbod 4.4 – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nejsou endoprotézami meziobratlové 
ploténky a implantabilními prostředky, 
které přicházejí do styku s páteří, kdy 
spadají do třídy III.

– nejsou endoprotézami meziobratlové 
ploténky, kdy spadají do třídy III.

Or. de

Pozměňovací návrh 847
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 4 – podbod 4.4 – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nejsou endoprotézami meziobratlové 
ploténky a implantabilními prostředky, 
které přicházejí do styku s páteří, kdy 
spadají do třídy III.

– nejsou endoprotézami meziobratlové 
ploténky a implantabilními prostředky, 
které přicházejí do styku s míchou, kdy 
spadají do třídy III.

Or. en

Odůvodnění

Všechny spinální implantáty, které přicházejí do přímého kontaktu s míchou, jsou zařazeny do 
třídy III, vzhledem k tomu, že mícha je definována jako součást centrálního nervového 
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systému. Zdá se, že neexistuje žádný klinický nebo vědecký důkaz podporující navrhované 
přeřazení do vyšší třídy v případě spinálních implantátů, které přicházejí do styku 
s kostnatými částmi páteře a vazy. Tyto výrobky mají za sebou dlouhou dobu klinického 
využití, která ukazuje, že jejich použití je bezpečné a účinné, bez jakýchkoliv systematicky 
hlášených problémů s bezpečností.

Pozměňovací návrh 848
Nora Berra

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny prostředky zahrnující 
nanomateriál nebo z něj sestávající spadají 
do třídy III, pokud tento nanomateriál 
není zapouzdřen nebo napojen takovým 
způsobem, že nemůže být během 
používání prostředku pro jeho určený účel 
uvolněn do těla pacienta nebo uživatele.

Všechny prostředky zahrnující 
nanomateriál nebo z něj sestávající, které 
mají být záměrně uvolněny do lidského 
těla, jsou zařazeny do třídy III.

Or. en

Odůvodnění

V procesu hodnocení rizika je nutné brát v úvahu riziko vyplývající z použití nanomateriálů.
Pod toto pravidlo však může spadat příliš mnoho produktů, které neznamenají žádné závažné 
riziko pro zdraví. Zařazení do třídy III musí být provedeno pouze tehdy, pokud je použití 
nanomateriálů záměrné a je součástí zamýšleného použití výrobku.

Pozměňovací návrh 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny prostředky zahrnující 
nanomateriál nebo z něj sestávající spadají 
do třídy III, pokud tento nanomateriál 
není zapouzdřen nebo napojen takovým 

Všechny prostředky zahrnující 
nanomateriál záměrně určený 
k uvolňování do těla nebo z něj sestávající



PE510.767v01-00 140/174 AM\936128CS.doc

CS

způsobem, že nemůže být během 
používání prostředku pro jeho určený účel 
uvolněn do těla pacienta nebo uživatele.

spadají do třídy III.

Or. de

Odůvodnění

Mnoho zdravotnických prostředků obsahuje nanomateriály, ale pro pacienta nepředstavují 
žádné nebezpečí. Při klasifikaci zdravotnických prostředků, které obsahují nanomateriály, je 
proto třeba vzít v úvahu zamýšlený účinek.

Pozměňovací návrh 850
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny prostředky zahrnující 
nanomateriál nebo z něj sestávající 
spadají do třídy III, pokud tento 
nanomateriál není zapouzdřen nebo 
napojen takovým způsobem, že nemůže 
být během používání prostředku pro jeho 
určený účel uvolněn do těla pacienta nebo 
uživatele.

Všechny prostředky, jejichž způsob 
fungování zahrnuje záměrné uvolňování 
nanomateriálů do lidského těla, spadají do 
třídy III.

Or. de

Pozměňovací návrh 851
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny prostředky zahrnující 
nanomateriál nebo z něj sestávající spadají 
do třídy III, pokud tento nanomateriál 
není zapouzdřen nebo napojen takovým 
způsobem, že nemůže být během 

Všechny prostředky zahrnující 
nanomateriál záměrně určený 
k uvolňování do těla nebo z něj sestávající
spadají do třídy III.
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používání prostředku pro jeho určený účel 
uvolněn do těla pacienta nebo uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny prostředky zahrnující 
nanomateriál nebo z něj sestávající spadají 
do třídy III, pokud tento nanomateriál 
není zapouzdřen nebo napojen takovým 
způsobem, že nemůže být během 
používání prostředku pro jeho určený účel 
uvolněn do těla pacienta nebo uživatele.

Všechny prostředky zahrnující 
nanomateriál záměrně určený 
k uvolňování do těla nebo z něj sestávající
spadají do třídy III.

Or. en

Odůvodnění

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Čl. 2, odst. 1, bod (15)) would result in most 
particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as flour, 
salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, toys, 
paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials (containing 
a high amount or all pČl.s in the nanorange) and other particulate solids that can be safely 
used.The highest risk classification should be reserved for medical devices containing 
unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it could be 
interpreted as referring to every release of a nanopČl. from a medical device. This is not 
helpful as from a scientific standbod the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.
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Pozměňovací návrh 853
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.8. Pravidlo 20 vypouští se
Všechny prostředky určené k použití pro 
aferézu, jako jsou přístroje, soupravy, 
konektory a roztoky pro aferézu, spadají 
do třídy III.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotnické prostředky používané v procesu aferézy jsou různé a mají široký záběr a jako 
takové nejsou vhodné k zařazení do jednoho formátu, který se hodí pro všechny druhy, jako je 
třída III. Kromě toho se již na opatření týkající se sledovatelnosti, vigilance, hlášení 
nežádoucích účinků zdravotnických prostředků třídy III vztahují směrnice EU týkající se 
kvality a bezpečnosti krve a farmaceutické právní předpisy EU týkající se těchto prostředků, 
společně s vnitrostátními právními předpisy a opatřeními.

Pozměňovací návrh 854
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny prostředky určené k použití pro 
aferézu, jako jsou přístroje, soupravy, 
konektory a roztoky pro aferézu, spadají 
do třídy III.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zdravotnické prostředky určené pro afarézu se liší ve formě a použití. Proto se nezdá správné 
zarnout všechny tyto výrobky do třídy III.
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Pozměňovací návrh 855
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny prostředky určené k použití pro 
aferézu, jako jsou přístroje, soupravy, 
konektory a roztoky pro aferézu, spadají 
do třídy III.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny prostředky určené k použití pro 
aferézu, jako jsou přístroje, soupravy, 
konektory a roztoky pro aferézu, spadají do 
třídy III.

Všechny prostředky určené k použití pro 
aferézu, jako jsou přístroje, soupravy, 
konektory a roztoky pro aferézu, spadají do 
třídy IIB.

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.9. Pravidlo 21 vypouští se
Prostředky, které jsou složené z látek nebo 
kombinace látek určených k požití, 
vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským 
tělem absorbovány nebo v lidském těle 
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rozptýleny, spadají do třídy III.

Or. en

Odůvodnění

Pravidlo 21 zařazuje prostředky do nejvyšší rizikové třídy pouze na základě způsobu podání, 
což neodráží rizika spojená s většinou těchto produktů. Zařazení takto málo rizikových 
produktů do třídy III by navíc bylo proti veřejné bezpečnosti. Odvádí se tak potřebná
pozornost od skutečně vysoce rizikových produktů a prodloužila by se tím certifikace, takže by 
léčebné prostrředky nebyly k dispozici na trhu včas.

Pozměňovací návrh 858
Nora Berra

Návrh nařízení
Příloha 7 – část III – bod 6 – podbod 6.9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky, které jsou složené z látek nebo 
kombinace látek určených k požití, 
vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským 
tělem absorbovány nebo v lidském těle 
rozptýleny, spadají do třídy III.

Prostředky, které jsou složené z látek nebo 
kombinace látek primárně určených 
k požití, vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským 
tělem absorbovány a v lidském těle 
rozptýleny, aby dosáhly svého 
zamýšleného účelu, spadají do třídy III.

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 3 – podbod 3.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2. Používání systému řízení jakosti musí 
zaručit, že prostředky odpovídají 
ustanovením tohoto nařízení, která se na ně 
použijí, v každém stadiu od návrhu až po 
konečnou kontrolu. Všechny prvky, 
požadavky a předpisy používané výrobcem 

3.2. Používání systému řízení jakosti musí 
zaručit, že prostředky odpovídají 
ustanovením tohoto nařízení, která se na ně 
použijí, v každém stadiu od návrhu až po 
konečnou kontrolu a předání. Všechny 
prvky, požadavky a předpisy používané 
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pro jeho systém řízení jakosti musí být 
systematicky a uspořádaně dokumentovány 
ve formě písemných koncepcí a postupů, 
jako jsou programy jakosti, plány jakosti, 
příručky jakosti a záznamy o jakosti.

výrobcem pro jeho systém řízení jakosti 
musí být systematicky a uspořádaně 
dokumentovány ve formě písemných 
koncepcí a postupů, jako jsou programy 
jakosti, plány jakosti, příručky jakosti a 
záznamy o jakosti.

Or. en

Odůvodnění

Systém zabezpečení jakosti by neměl zahrnovat jen proces po konečnou kontrolu. Měl by také 
zahrnovat všechny aspekty, které jsou důležité pro shodu s právními požadavky a kvalitou 
výrobku (např. správná doprava a skladování).

Pozměňovací návrh 860
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 1 – písm. d – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– postupů identifikace výrobků 
vypracovaných a uchovávaných v 
aktualizovaném stavu v každém stadiu 
výroby na základě výkresů, specifikací a 
dalších příslušných dokumentů;

– postupů identifikace a sledovatelnosti
výrobků vypracovaných a uchovávaných v 
aktualizovaném stavu v každém stadiu 
výroby na základě výkresů, specifikací a 
dalších příslušných dokumentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 3 – podbod 3.3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Oznámený subjekt provádí audity 
systému řízení jakosti s cílem určit, zda 
splňuje požadavky uvedené v oddíle 3.2. 
Pokud není řádně odůvodněno jinak,
předpokládá, že systémy řízení jakosti, 

a) Oznámený subjekt provádí audity 
systému řízení jakosti s cílem určit, zda 
splňuje požadavky uvedené v oddíle 3.2. 
Předpokládá, že systémy řízení jakosti, 
které splňují příslušné harmonizované 
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které splňují příslušné harmonizované 
normy nebo společné technické 
specifikace, jsou ve shodě s požadavky, na 
něž se tyto normy nebo společné technické 
specifikace vztahují.

normy, jsou ve shodě s požadavky
uvedenými v oddíle 3.2.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizované normy jsou používány jako prostředek k zajištění presumpce shody se 
základními požadavky stanovenými v směrnicích o zdravotnických prostředcích. Pokud je 
harmonizovaná norma považována za nedostatečnou pro zajištění odpovídajícího systému
řízení jakosti, měla by být změněna, a nikoli doplněna společnými technickými specifikacemi, 
které by byly platné pouze v rámci EU. Navíc není jasné, na jakém základě by měl oznámený 
subjekt považovat konkrétní harmonizovanou normu za nedostatečnou ke splnění požadavků 
oddílu 3.2.

Pozměňovací návrh 862
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 3 – podbod 3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4. Výrobce musí informovat oznámený 
subjekt, který schválil systém řízení 
jakosti, o každém záměru, který podstatně 
mění systém řízení jakosti nebo pokrytý 
okruh výrobků. Oznámený subjekt musí 
posoudit navrhované změny a ověřit, zda 
takto změněný systém řízení jakosti stále 
ještě splňuje požadavky podle oddílu 3.2.
Oznámí výrobci své rozhodnutí, které 
musí obsahovat závěry auditu a 
odůvodněné posouzení. Schválení jakékoli 
podstatné změny systému řízení kvality 
nebo pokrytého okruhu výrobků musí mít 
formu doplňku k certifikátu EU o 
komplexním zabezpečení jakosti.

3.4. Výrobce musí ve spolupráci 
s oznámeným subjektem stanovit, které 
změny mají být charakterizovány jako 
podstatné a měly by být ohlášeny 
oznámenému subjektu. Oznámený subjekt 
musí pravidelně provádět audity za účelem 
kontroly, zda výrobce podstatné změny 
správně popisuje a zda je výrobce stále 
ještě splňuje. Schválení jakékoli podstatné 
změny systému řízení kvality nebo 
pokrytého okruhu výrobků musí mít formu 
doplňku k certifikátu EU o komplexním 
zabezpečení jakosti.

Or. da
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Pozměňovací návrh 863
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1. Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce 
řádně plnil povinnosti vyplývající ze 
schváleného systému řízení jakosti.

4.1. Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce 
řádně plnil všechny povinnosti vyplývající 
ze schváleného systému řízení jakosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 864
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3. Oznámený subjekt provádí pravidelně, 
nejméně jednou za 12 měsíců, příslušné 
audity a příslušná posouzení, aby se ujistil, 
že výrobce používá schválený systém 
řízení jakosti a plán dozoru po uvedení na 
trh, a poskytne výrobci zprávu o 
posouzení. Součástí toho musí být inspekce 
v prostorách výrobce a případně i v 
prostorách dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce. Při těchto 
inspekcích musí oznámený subjekt v 
případě potřeby provést nebo si vyžádat 
provedení zkoušek, aby ověřil, zda systém 
řízení jakosti řádně funguje. Musí výrobci 
poskytnout zprávu o inspekci a v případě 
provedení zkoušky rovněž protokol o 
zkoušce.

4.3. Oznámený subjekt provádí pravidelně, 
nejméně jednou za 12 měsíců, příslušné 
audity a příslušná posouzení, aby se ujistil, 
že výrobce používá schválený systém 
řízení jakosti a plán dozoru po uvedení na 
trh, a poskytne výrobci zprávu o 
posouzení. Součástí toho musí být inspekce 
v prostorách výrobce a případně i v 
prostorách dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce.

Or. de

Odůvodnění

Povinnost provést nebo si vyžádat provedení zkoušek pro ověření, zda systém zabezpečování 
jakosti řádně funguje dle odstavce 4.3, je součástí kontrol, a ne pravidelných auditů. V 
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příručce „ISO / IEC Pokyn 67 - Posuzování shody; Základy certifikace produktů“, tabulka 1, 
Systém 5 se uvádí několik příkladů činností v oblasti dozoru. V jednotlivých odstavcích 
přílohy VIII bodě 4 by měly být definovány jednotlivé možnosti posouzení dozoru a neměly by 
být smíchány dohromady.

Pozměňovací návrh 865
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3. Oznámený subjekt provádí pravidelně, 
nejméně jednou za 12 měsíců, příslušné 
audity a příslušná posouzení, aby se ujistil, 
že výrobce používá schválený systém 
řízení jakosti a plán dozoru po uvedení na 
trh, a poskytne výrobci zprávu o 
posouzení. Součástí toho musí být inspekce 
v prostorách výrobce a případně i v 
prostorách dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce. Při těchto 
inspekcích musí oznámený subjekt v 
případě potřeby provést nebo si vyžádat 
provedení zkoušek, aby ověřil, zda systém 
řízení jakosti řádně funguje. Musí výrobci 
poskytnout zprávu o inspekci a v případě 
provedení zkoušky rovněž protokol o 
zkoušce.

4.3. Oznámený subjekt provádí jednou
ročně příslušné audity a příslušná 
posouzení, aby se ujistil, že výrobce 
používá schválený systém zabezpečování
jakosti a plán dozoru po uvedení na trh, a 
poskytne výrobci zprávu o posouzení. 
Součástí toho musí být inspekce v 
prostorách výrobce a případně i v 
prostorách dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce. Při těchto 
inspekcích musí oznámený subjekt v 
případě potřeby provést nebo si vyžádat 
provedení zkoušek, aby ověřil, zda systém 
řízení jakosti řádně funguje. Musí výrobci 
poskytnout zprávu o inspekci a v případě 
provedení zkoušky rovněž protokol o 
zkoušce.

Or. en

Odůvodnění

Určení, že audity musí být prováděny nejméně „jednou za 12 měsíců“, nepřiměřeně omezuje 
pružnost výrobců a oznámených subjektů. Provádění auditu „jednou za rok“ (v souladu s 
normou ISO/IEC 17021), ponechává více prostoru pro splnění právních povinností.

Pozměňovací návrh 866
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce v závodu 
výrobce a případně u dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce, které lze 
kombinovat s periodickým posuzováním 
dozoru podle oddílu 4.3 nebo mohou být 
prováděny jako doplněk k tomuto 
posuzování dozoru. Oznámený subjekt 
musí vytvořit plán těchto neohlášených 
inspekcí, který nesmí být sdělen výrobci.

4.4. Oznámený subjekt musí provádět –
nejméně jednou za 5 let u každého 
výrobce a každé skupiny generických 
prostředků – namátkové neohlášené 
inspekce v příslušných výrobních 
továrnách a případně u dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce. Oznámený subjekt 
musí vytvořit plán těchto neohlášených 
inspekcí, který nesmí být sdělen výrobci.

Při těchto neohlášených inspekcích musí 
oznámený subjekt provést nebo si vyžádat 
provedení zkoušek, aby ověřil, zda systém 
zabezpečování jakosti řádně funguje. 
Výrobci poskytne zprávu o inspekci.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 867
Nora Berra

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce v závodu 
výrobce a případně u dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce, které lze 
kombinovat s periodickým posuzováním 
dozoru podle oddílu 4.3 nebo mohou být 
prováděny jako doplněk k tomuto 
posuzování dozoru. Oznámený subjekt 

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
nejméně jednou za 5 let u každého 
výrobce a každé skupiny generických 
prostředků namátkové neohlášené 
inspekce v příslušných výrobních 
továrnách a případně u dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce. Oznámený subjekt 
musí vytvořit plán těchto neohlášených 
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musí vytvořit plán těchto neohlášených 
inspekcí, který nesmí být sdělen výrobci.

inspekcí, který nesmí být sdělen výrobci.
Při těchto inspekcích musí oznámený 
subjekt provést nebo si vyžádat provedení 
zkoušek, aby ověřil, zda systém řízení 
jakosti řádně funguje. Musí výrobci 
poskytnout zprávu o inspekci a v případě 
provedení zkoušky rovněž protokol o 
zkoušce..

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce v závodu
výrobce a případně u dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce, které lze 
kombinovat s periodickým posuzováním 
dozoru podle oddílu 4.3 nebo mohou být 
prováděny jako doplněk k tomuto 
posuzování dozoru. Oznámený subjekt 
musí vytvořit plán těchto neohlášených 
inspekcí, který nesmí být sdělen výrobci.

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce 
příslušných výrobních závodů a případně u 
dodavatelů a/nebo subdodavatelů výrobce, 
a to alespoň každých 5 let a u každého 
výrobce a každé konkrétní skupiny 
produktů. Oznámený subjekt musí vytvořit 
plán těchto neohlášených inspekcí, který 
nesmí být sdělen výrobci.

Oznámený subjekt musí při těchto 
neohlášených inspekcích zkontrolovat, 
zda systém řízení jakosti řádně funguje, 
nebo musí zajistit provedení těchto 
kontrol. Oznámený subjekt poskytne 
výrobci zprávu o inspekci.

Or. de

Odůvodnění

Počet neohlášených kontrol musí být jasně definován. Neohlášené kontroly by měly být 
prováděny alespoň jednou za cyklus certifikace a u každého výrobce a skupiny generických 
prostředků. Rozsah a postupy neohlášených inspekcí by měly být uvedeny v nařízení 
samotném. Mělo by se vypustit „v případě potřeby“ a „a v případě provedení zkoušky rovněž 
protokol o zkoušce“, protože zkoušky musí být provedeny vždy. Rozlišování mezi „protokol o 
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zkoušce“ a „zpráva o inspekci“ není nutné, protože „protokol o zkoušce“ je součástí „zprávy
o inspekci“.

Pozměňovací návrh 869
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce v závodu 
výrobce a případně u dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce, které lze 
kombinovat s periodickým posuzováním
dozoru podle oddílu 4.3 nebo mohou být 
prováděny jako doplněk k tomuto 
posuzování dozoru. Oznámený subjekt 
musí vytvořit plán těchto neohlášených 
inspekcí, který nesmí být sdělen výrobci.

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce v závodu 
výrobce a u jeho dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce vedle periodického 
posuzování dozoru podle oddílu 4.3.
Oznámený subjekt musí vytvořit plán 
těchto neohlášených inspekcí, který nesmí 
být sdělen výrobci. Oznámený subjekt 
provede nejméně jednu neohlášenou 
inspekci každé tři roky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce v závodu 
výrobce a případně u dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce, které lze 
kombinovat s periodickým posuzováním 
dozoru podle oddílu 4.3 nebo mohou být 
prováděny jako doplněk k tomuto 
posuzování dozoru. Oznámený subjekt 
musí vytvořit plán těchto neohlášených 
inspekcí, který nesmí být sdělen výrobci.

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce v závodu 
výrobce a případně u dodavatelů a/nebo 
subdodavatelů výrobce, které lze 
kombinovat s periodickým posuzováním 
dozoru podle oddílu 4.3 nebo mohou být 
prováděny jako doplněk k tomuto 
posuzování dozoru. Oznámený subjekt 
musí vytvořit plán těchto neohlášených 
inspekcí, který nesmí být sdělen výrobci. 
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Oznámený subjekt provede nejméně jednu 
neohlášenou inspekci každé tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nespecifikuje minimální četnost neohlášených inspekcí. Neohlášené inspekce by měly 
být prováděny nejméně jednou za tři roky u každého výrobce a každé skupiny produktů, na 
základě cyklu certifikace.

Pozměňovací návrh 871
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Místo odběru vzorků z výroby nebo jako 
doplněk k němu musí oznámený subjekt 
odebrat vzorky prostředků na trhu, aby 
ověřil, že vyráběný prostředek je ve shodě 
technickou dokumentací a/nebo složkou 
k návrhu. Před odběrem vzorků musí 
oznámený subjekt specifikovat příslušná 
kritéria odběru vzorků a zkušební postup.

Kromě odběru vzorků z výroby musí 
oznámený subjekt pokud možno sám
odebrat vzorky prostředků na trhu, nebo 
jinak zařídit, aby toto odebrání provedly 
externí orgány dozoru nad trhem.
Kontroly, zda je vyráběný prostředek ve 
shodě technickou dokumentací a/nebo 
složkou k návrhu, se musí provádět 
nejméně jednou za pět let u každého 
výrobce a každé konkrétní skupiny 
produktů. Před odběrem vzorků musí 
oznámený subjekt specifikovat příslušná 
kritéria odběru vzorků a zkušební postup. 
Odběr vzorku a jeho přezkoušení se 
provádí na náklady výrobce.

Or. de

Odůvodnění

Odběr vzorků z trhu často není možný, protože oznámené subjekty nemají dostatečné 
pravomoci k zásahu. V těchto případech by měl být odběr vzorků proveden prostřednictvím 
orgánů dozoru nad trhem. Pro zajištění odebrání dostatečného množství vzorků je nutné 
každý oznámený subjekt zkontrolovat v daném cyklu certifikace alespoň jednou.
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Pozměňovací návrh 872
Linda McAvan

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámený subjekt musí výrobci 
poskytnout zprávu o inspekci, která musí 
případně zahrnovat výsledek kontroly 
vzorku.

Oznámený subjekt musí výrobci 
poskytnout zprávu o inspekci, která musí 
případně zahrnovat výsledek kontroly 
vzorku. Tato zpráva bude zveřejněna.

Or. en

Odůvodnění

Jedním ze zásadních ponaučení ze skandálu PIP je nutnost neohlášených inspekcí. Inspekční 
zpráva by měla být v zájmu transparentnosti zveřejněna.

Pozměňovací návrh 873
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III musí posouzení dozoru 
zahrnovat rovněž kontrolu schválených 
částí a/nebo materiálů, které jsou 
nezbytné pro integritu prostředku, 
případně včetně spojitosti mezi množstvím 
vyrobených nebo koupených částí a/nebo 
materiálů a množstvím konečných 
výrobků.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Kontrola spojitosti mezi množstvím vyrobené nebo koupené suroviny nebo základních složek
schválené pro daný typ a množstvím konečných výrobků není často možná. Úkoly a 
kompetence oznámených subjektů se týkají technických prohlídek, a nikoli obchodní analýzy. 
Kontrola spojitosti je obecně povinností výrobce z finančně-účetních důvodů.
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Pozměňovací návrh 874
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 4 – podbod 4.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.6. Oznámený subjekt musí zaručit, aby 
složení týmu provádějícího posuzování 
zajišťovalo zkušenosti s dotčenou 
technologií, trvalou objektivitu a 
neutrálnost. To zahrnuje i rotaci členů 
týmu provádějícího posuzování 
v odpovídajících intervalech. Obecně 
platí, že vedoucí auditor nesmí vést a 
provádět audit po dobu více než tří po sobě 
následujících let, pokud jde o téhož 
výrobce.

4.6. Oznámený subjekt musí zaručit, aby 
složení týmu provádějícího posuzování 
zajišťovalo zkušenosti s dotčenou 
technologií, trvalou objektivitu a 
neutrálnost. Vedoucí auditor nesmí vést a 
provádět audit po dobu více než pěti po 
sobě následujících let, pokud jde o téhož 
výrobce.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné znalosti a zkušenosti týkající se zdravotnického prostředku, který má být hodnocen, 
musí být zajištěny důsledně v celém cyklu certifikace. Vedoucí auditor je oprávněn vést a 
účastnit se auditu po dobu až pěti po sobě následujících let v souladu s pravidelným 
certifikačním pětiletým cyklem pro zdravotnické prostředky. Ostatní členové týmu 
provádějícího posuzování by neměli rotovat, protože jsou podřízeni vedoucímu auditorovi.

Pozměňovací návrh 875
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 5 – podbod 5.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.3a. Vyhodnocení klinické části složky u 
prostředků třídy III provádí vhodný 
klinický expert, zapsaný do seznamu, 
který vytvořila koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky podle čl. 80 písm. 
g).
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Or. en

Pozměňovací návrh 876
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 8 – bod 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobce nebo jeho zplnomocněný 
zástupce musí po dobu nejméně pěti let a v 
případě implantabilních prostředků 
nejméně patnácti let ode dne, kdy byl 
poslední prostředek uveden na trh, 
uchovávat k dispozici příslušným 
orgánům:

8. Výrobce nebo jeho zplnomocněný 
zástupce musí po dobu nejméně rovnající 
se životnosti zdravotnického prostředku, 
jak je definována výrobcem, ale ne kratší 
než 10 let od data, kdy výrobce prostředek 
uvolnil na trh, uchovávat k dispozici 
příslušným orgánům:

Or. en

Odůvodnění

Doby uchovávání dokumentů by měly být upraveny tak, aby odpovídaly mezinárodním 
normám a byly s nimi souladu (viz například ISO 13485).

Pozměňovací návrh 877
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 9 – bod 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
musí po dobu nejméně pěti let a v případě 
implantabilních prostředků nejméně 
patnácti let ode dne, kdy byl poslední 
prostředek uveden na trh, uchovávat k 
dispozici příslušným orgánům:

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
musí po dobu nejméně rovnající se 
životnosti zdravotnického prostředku, jak 
je definována výrobcem, ale ne kratší než 
10 let od data, kdy výrobce prostředek 
uvolnil na trh, uchovávat k dispozici 
příslušným orgánům:

Or. en
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Odůvodnění

Doby uchovávání dokumentů by měly být upraveny tak, aby odpovídaly mezinárodním 
normám a byly s nimi souladu (viz například ISO 13485).

Pozměňovací návrh 878
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – bod 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III musí dozor zahrnovat 
rovněž kontrolu spojitosti mezi množstvím 
vyrobených nebo koupených surovin nebo 
zásadních součástí schválených pro tento 
typ a množstvím konečných výrobků.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Kontrola spojitosti mezi množstvím vyrobené nebo koupené suroviny nebo základních složek 
schválené pro daný typ a množstvím konečných výrobků není často možná. Úkoly a 
kompetence oznámených subjektů se týkají technických prohlídek, a nikoli obchodní analýzy. 
Kontrola spojitosti je obecně povinností výrobce z finančně-účetních důvodů.

Pozměňovací návrh 879
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – bod 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
musí po dobu nejméně pěti let a v případě 
implantabilních prostředků nejméně 
patnácti let ode dne, kdy byl poslední 
prostředek uveden na trh, uchovávat k 
dispozici příslušným orgánům:

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
musí po dobu nejméně rovnající se 
životnosti zdravotnického prostředku, jak 
je definována výrobcem, ale ne kratší než 
10 let od data, kdy výrobce prostředek 
uvolnil na trh, uchovávat k dispozici 
příslušným orgánům:
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Odůvodnění

Doby uchovávání dokumentů by měly být upraveny tak, aby odpovídaly mezinárodním 
normám a byly s nimi souladu (viz například ISO 13485).

Pozměňovací návrh 880
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – bod 7 – podbod 7.5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.5. Odchylně od oddílu 6 musí výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce po dobu 
nejméně pěti let ode dne, kdy byl poslední
prostředek uveden na trh, uchovávat k 
dispozici příslušným orgánům: 

7.5. Odchylně od oddílu 6 musí výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce po dobu 
nejméně rovnající se životnosti 
zdravotnického prostředku, jak je 
definována výrobcem, ale ne kratší než 10 
let od data, kdy výrobce prostředek uvolnil 
na trh, uchovávat k dispozici příslušným 
orgánům:

Or. en

Odůvodnění

Doby uchovávání dokumentů by měly být upraveny tak, aby odpovídaly mezinárodním 
normám a byly s nimi souladu (viz například ISO 13485).

Pozměňovací návrh 881
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – titulek 3 – Část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část B: Ověřování výrobků Část B: Ověřování výrobků EU

Or. en
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Pozměňovací návrh 882
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – Část B – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámený subjekt provádí příslušné 
zkoušky a testy s cílem ověřit shodu 
prostředku s požadavky tohoto nařízení 
zkoušením a testováním každého výrobku 
postupem podle oddílu 5.

4. Oznámený subjekt provádí příslušné 
zkoušky a testy s cílem posoudit shodu 
prostředku s požadavky tohoto nařízení 
zkoušením a testováním každého výrobku 
postupem podle oddílu 5 nebo zkoušením 
a testováním výrobků na základě 
statistických metod podle oddílu 6.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES, modul F, číslo 5 by měla být přidána možnost 
provádět statistické ověřování, zejména proto, že, produkty nelze posuzovat pomocí ověření 
výrobku bez postupů statistického ověřování.

Pozměňovací návrh 883
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – Část B – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Statistické ověřování shody

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES, modul F, číslo 5 by měla být přidána možnost 
provádět statistické ověřování, zejména proto, že produkty nelze posuzovat pomocí ověření 
výrobku bez postupů statistického ověřování.

Pozměňovací návrh 884
Holger Krahmer
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Návrh nařízení
Příloha 10 – Část B – bod 5 a – část 5.1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.1. Výrobce předloží výrobky v podobě 
stejnorodých šarží. Důkaz stejnorodosti
prezentovaných výrobků musí být součástí 
dokumentace šarže.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES, modul F, číslo 5 by měla být přidána možnost 
provádět statistické ověřování, zejména proto, že produkty nelze posuzovat pomocí ověření 
výrobku bez postupů statistického ověřování.

Pozměňovací návrh 885
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – Část B – bod 5 a - část 5.2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2. Z každé šarže se náhodným výběrem 
odebere vzorek. Výrobky ze vzorku se 
jednotlivě zkontrolují a provedou se 
odpovídající fyzické nebo laboratorní 
zkoušky stanovené v příslušné normě 
(normách) podle článku 6 nebo 
rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu 
prostředků s typem popsaným v certifikátu 
EU přezkoušení typu a s požadavky tohoto 
nařízení, které se na ně vztahují.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES, modul F, číslo 5 by měla být přidána možnost 
provádět statistické ověřování, zejména proto, že produkty nelze posuzovat pomocí ověření 
výrobku bez postupů statistického ověřování.
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Pozměňovací návrh 886
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – Část B – bod 5 a – část 5.3 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.3. Statistická kontrola výrobků založená 
na sledování jednotlivých atributů nebo 
proměnných, předpokládá systém 
přejímky s operativními 
charakteristikami, které zajišťují vysokou 
úroveň bezpečnosti a funkční způsobilosti 
v souladu se současným stavem vědy a 
techniky. Způsob odběru vzorků se 
stanoví podle harmonizovaných norem 
uvedených v článku 6 se zřetelem ke 
zvláštní povaze příslušných kategorií 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES, modul F, číslo 5 by měla být přidána možnost 
provádět statistické ověřování, zejména proto, že produkty nelze posuzovat pomocí ověření 
výrobku bez postupů statistického ověřování.

Pozměňovací návrh 887
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – Část B – bod 5 a – část 5.4 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.4. Oznámený subjekt opatří nebo dá 
opatřit každý schválený prostředek svým 
identifikačním číslem a vypracuje 
certifikát EU ověření výrobku vztahující 
se k provedeným zkouškám.
Všechny výrobky z šarže mohou být 
uvedeny na trh s výjimkou těch výrobků ze 
vzorku, u nichž nebyla zjištěna shoda.
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Pokud je šarže zamítnuta, přijme 
příslušný oznámený subjekt příslušná 
opatření, která zabrání uvedení této šarže 
na trh.
V případě častého zamítnutí šarží může 
oznámený subjekt statistické ověřování 
pozastavit.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES, modul F, číslo 5 by měla být přidána možnost 
provádět statistické ověřování, zejména proto, že produkty nelze posuzovat pomocí ověření 
výrobku bez postupů statistického ověřování.

Pozměňovací návrh 888
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – Část B – bod 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
musí po dobu nejméně pěti let a v případě 
implantabilních prostředků nejméně 
patnácti let ode dne, kdy byl poslední 
prostředek uveden na trh, uchovávat k 
dispozici příslušným orgánům:

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
musí po dobu nejméně rovnající se 
životnosti zdravotnického prostředku, jak 
je definována výrobcem, ale ne kratší než 
10 let od data, kdy výrobce prostředek 
uvolnil na trh, uchovávat k dispozici 
příslušným orgánům:

Or. en

Odůvodnění

Doby uchovávání dokumentů by měly být upraveny tak, aby odpovídaly mezinárodním 
normám a byly s nimi souladu (viz například ISO 13485).

Pozměňovací návrh 889
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 10 – Part B – bod 8 – podbod 8.4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.4. Odchylně od oddílu 7 musí výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce po dobu 
nejméně pěti let ode dne, kdy byl poslední
prostředek uveden na trh, uchovávat k 
dispozici příslušným orgánům: 

8.4. Odchylně od oddílu 7 musí výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce po dobu 
nejméně rovnající se životnosti 
zdravotnického prostředku, jak je 
definována výrobcem, ale ne kratší než 10 
let od data, kdy výrobce prostředek uvolnil 
na trh, uchovávat k dispozici příslušným 
orgánům:

Or. en

Odůvodnění

Doby uchovávání dokumentů by měly být upraveny tak, aby odpovídaly mezinárodním 
normám a byly s nimi souladu (viz například ISO 13485).

Pozměňovací návrh 890
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 13 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Potvrzení shody s požadavky, které se 
týkají vlastností a funkční způsobilosti 
podle přílohy I oddílu 1 za běžných 
podmínek použití prostředku, a hodnocení 
nežádoucích vedlejších účinků 
a přijatelnosti poměru přínosů/rizik 
uvedené v příloze I oddílech 1 a 5 musí být 
založeny na klinických údajích.

2. Potvrzení shody s požadavky, které se 
týkají vlastností a funkční způsobilosti 
podle přílohy I oddílu 1 za běžných 
podmínek použití prostředku, a hodnocení 
nežádoucích vedlejších účinků 
a přijatelnosti poměru přínosů/rizik 
uvedené v příloze I oddílech 1 a 5 musí být 
založeny na klinických údajích.

Je třeba rovněž brát v úvahu ůdaje od 
nezávislých vědeckých nebo lékařských 
institucí na základě jejich vlastních 
souborů shromážděných klinických 
údajů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 891
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha 13 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. zapojení nezávislých vědeckých 
subjektů, jako jsou akademické nebo 
lékařské instituce, do sběru nebo analýzy 
klinických údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 13 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě implantabilních prostředků a 
prostředků spadajících do třídy III se musí 
provádět klinické zkoušky, kromě řádně 
odůvodněných případů, kdy se lze 
spolehnout pouze na existující klinické 
údaje. Důkaz rovnocennosti v souladu 
s oddílem 4 obecně nesmí být považován 
za dostatečné odůvodnění ve smyslu první 
věty tohoto odstavce.

5. V případě implantabilních prostředků se 
musí provádět klinické zkoušky, kromě 
řádně odůvodněných případů, kdy se lze 
spolehnout pouze na existující klinické 
údaje. Důkaz rovnocennosti v souladu 
s oddílem 4 obecně nesmí být považován 
za dostatečné odůvodnění ve smyslu první 
věty tohoto odstavce.

Or. en

Odůvodnění

V případě prostředků vyráběných za použití tkání nebo buněk lidského nebo zvířecího původu 
je často možné pro splnění požadavků týkajících se klinických důkazů čerpat z klinických 
zkušeností a odborné literatury v oblasti bezpečnosti a výkonnosti rovnocenných prostředků
nebo použít soulad s uznávanými normami.

Pozměňovací návrh 893
Nora Berra
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Návrh nařízení
Příloha 13 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě implantabilních prostředků a 
prostředků spadajících do třídy III se musí 
provádět klinické zkoušky, kromě řádně 
odůvodněných případů, kdy se lze 
spolehnout pouze na existující klinické 
údaje. Důkaz rovnocennosti v souladu 
s oddílem 4 obecně nesmí být považován 
za dostatečné odůvodnění ve smyslu první 
věty tohoto odstavce.

5. V případě implantabilních prostředků a 
prostředků spadajících do třídy III se musí 
provádět klinické zkoušky, kromě řádně 
odůvodněných případů, kdy se lze 
spolehnout pouze na existující klinické 
údaje. U nových prostředků nesmí být
důkaz rovnocennosti v souladu s oddílem 4 
považován za dostatečné odůvodnění ve 
smyslu první věty tohoto odstavce. U verzí 
prostředků, které jsou již na trhu a pro 
něž jsou klinické údaje k dispozici a u 
nichž sledování po uvedení na trh
nevyvolává žádné obavy týkající se 
bezpečnosti, může být důkaz 
rovnocennosti považován za dostatečné 
odůvodnění. U prostředků, na které se 
vztahuje vědecké posouzení dle tohoto
nařízení, vyhodnotí důkaz rovnocennosti 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha 13 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě implantabilních prostředků a 
prostředků spadajících do třídy III se musí 
provádět klinické zkoušky, kromě řádně 
odůvodněných případů, kdy se lze 
spolehnout pouze na existující klinické 
údaje. Důkaz rovnocennosti v souladu 
s oddílem 4 obecně nesmí být považován 
za dostatečné odůvodnění ve smyslu první 
věty tohoto odstavce.

5. V případě implantabilních prostředků a 
prostředků spadajících do třídy III se musí 
provádět klinické zkoušky, kromě řádně 
odůvodněných případů, kdy se lze 
spolehnout pouze na existující klinické 
údaje. U nových prostředků nesmí být
důkaz rovnocennosti v souladu s oddílem 4 
obecně považován za dostatečné 
odůvodnění ve smyslu první věty tohoto 
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odstavce.

Or. de

Pozměňovací návrh 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Příloha 13 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Všechny klinické údaje, které výrobce 
shromáždí jako součást PMCF, by měly 
být zpřístupněny pracovníkům ve 
zdravotnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha 13 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobce musí analyzovat zjištění 
vyplývající z PMCF a dokumentovat 
výsledky ve zprávě o hodnocení PMCF, 
která musí tvořit součást technické 
dokumentace.

3. Výrobce musí analyzovat zjištění 
vyplývající z PMCF a dokumentovat 
výsledky ve zprávě o hodnocení PMCF, 
která musí tvořit součást technické 
dokumentace.

U implantovatelných zdravotnických 
prostředků přezkoumá hodnotící zprávu 
PMCF předloženou výrobcem nezávislý 
vědecký orgán, například akademická 
instituce či zdravotnická společnost. 
Výrobce poskytne nezávislému vědeckému 
orgánu relevantní údaje pro provedení 
přezkumu. Jak hodnotící zpráva PMCF 
předložená výrobcem, tak její přezkum 
nezávislým vědeckým orgánem tvoří 
součást technické dokumentace 
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zdravotnických prostředků třídy III.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost ostatních zdravotnických prostředků třídy III, jako jsou prostředky s želatinovou 
kapslí, je zajištěno a posouzeno klinickými zkouškami, které se provádějí před udělením 
označení CE.

Pozměňovací návrh 897
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Příloha 14 – část I – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý krok klinické zkoušky, od prvních 
úvah nad potřebou a odůvodněním studie 
až k publikaci výsledků, musí být prováděn 
v souladu s uznávanými etickými 
zásadami, například se zásadami 
stanovenými v helsinské deklaraci Světové 
lékařské asociace o etických zásadách pro 
lékařský výzkum za účasti lidských 
subjektů, která byla přijata na 18. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v Helsinkách (Finsko) v roce 1964 a 
naposledy byla změněna na 59. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v korejském Soulu v roce 2008.

Každý krok klinické zkoušky, od prvních 
úvah nad potřebou a odůvodněním studie 
až k publikaci výsledků, musí být prováděn 
v souladu s uznávanými etickými 
zásadami, například se zásadami 
stanovenými v helsinské deklaraci Světové 
lékařské asociace o etických zásadách pro 
lékařský výzkum za účasti lidských 
subjektů, která byla přijata na 18. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v Helsinkách (Finsko) v roce 1964, a jejich 
následnými změnami.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby klinické zkoušky vždy splňovaly nejnovější znění Helsinské deklarace.

Pozměňovací návrh 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha 14 – část I – bod 1 – odst. 1



AM\936128CS.doc 167/174 PE510.767v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý krok klinické zkoušky, od prvních 
úvah nad potřebou a odůvodněním studie 
až k publikaci výsledků, musí být prováděn 
v souladu s uznávanými etickými 
zásadami, například se zásadami 
stanovenými v helsinské deklaraci Světové 
lékařské asociace o etických zásadách pro 
lékařský výzkum za účasti lidských 
subjektů, která byla přijata na 18. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v Helsinkách (Finsko) v roce 1964 a 
naposledy byla změněna na 59. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v korejském Soulu v roce 2008.

Každý krok klinické zkoušky, od prvních 
úvah nad potřebou a odůvodněním studie 
až k publikaci výsledků, musí být prováděn 
v souladu s uznávanými etickými 
zásadami, například se zásadami 
stanovenými v helsinské deklaraci Světové
lékařské asociace o etických zásadách pro 
lékařský výzkum za účasti lidských 
subjektů, která byla přijata na 18. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v Helsinkách (Finsko) v roce 1964 a 
naposledy byla změněna na 59. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v korejském Soulu v roce 2008. Nařízení o 
podrobných požadavcích týkajících se 
účasti subjektů v klinických hodnoceních 
spadá do odpovědnosti členských států.

Or. de

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že členské státy musí stanovit podmínky pro 
účast v klinických hodnoceních. V tomto ohledu jsou vázány minimálními normami přijatými 
jako základ Světovou lékařskou asociací v jejím prohlášení z Helsinek (verze 2008).

Pozměňovací návrh 899
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha 14 – část I – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Klinické zkoušky na nezpůsobilých 
subjektech hodnocení
V případě nezpůsobilých subjektů 
hodnocení, které neudělily nebo které 
neodmítly udělit informovaný souhlas 
před počátkem své nezpůsobilosti, lze 
klinické hodnocení provádět pouze tehdy, 
pokud jsou kromě obecných podmínek 
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splněny všechny tyto podmínky:
– byl získán informovaný souhlas 
zákonného zástupce, přičemž tento 
souhlas vyjadřuje předpokládanou vůli 
subjektu hodnocení a může být kdykoliv 
odvolán, aniž by subjekt došel jakékoliv 
újmy;
– nezpůsobilý subjekt hodnocení obdržel 
informace o zkouškách, jejich rizicích a 
přínosech, které odpovídají jeho 
schopnosti věci porozumět;
– zkoušející přihlédl k výslovnému přání 
nezpůsobilého subjektu hodnocení, který 
je schopen utvořit si názor a posoudit 
získané informace, odmítnout účast či 
kdykoliv odstoupit od klinických zkoušek;
– nejsou poskytovány žádné pobídky či 
finanční podněty, kromě kompenzace za 
účast v klinických zkouškách;
– takový výzkum je zásadní pro ověření 
údajů získaných z klinických zkoušek na 
osobách způsobilých udělit informovaný 
souhlas nebo jinými výzkumnými 
metodami;
– takový výzkum se vztahuje přímo k 
životu ohrožujícímu či zneschopňujícímu 
zdravotnímu stavu, kterým subjekt 
hodnocení trpí;
– klinické zkoušky byly navrženy tak, aby 
byla minimalizována bolest, nepohodlí, 
strach a další předvídatelná rizika 
vztahující se k danému onemocnění a 
vývojovému stadiu a práh rizika a stupeň 
zátěže jsou výslovně vymezeny a trvale 
sledovány;
– lze důvodně předpokládat, že účast v 
klinických zkouškách bude pro 
nezpůsobilý subjekt hodnocení přínosem, 
který převáží nad riziky nebo nevyvolá 
žádná rizika;
– etická komise se zkušeností s danou 
chorobou a dotčenou skupinou pacientů 
nebo po konzultaci týkající se klinických, 
etických a psychosociálních otázek z 
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oblasti dané choroby a dotčené skupiny 
pacientů protokol podpořila;
Subjekt zkoušení se na postupu souhlasu 

podílí v co nejvyšší možné míře.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání s návrhem o klinických hodnoceních léčivých přípravků jsou ustanovení o
klinických zkouškách velmi nedostatečné a nepřesné. Klinické zkoušky mohou pro pacienta 
představovat velmi významné riziko. Proto je nutné přijmout toto ustanovení.

Pozměňovací návrh 900
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha 14 – část I – bod 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Klinické zkoušky na nezletilých
A Klinické zkoušky na nezletilých lze 
provádět pouze tehdy, pokud jsou kromě 
obecných podmínek splněny všechny tyto 
podmínky:
– byl získán informovaný souhlas 
zákonného zástupce, přičemž tento 
souhlas vyjadřuje předpokládanou vůli 
nezletilého;
– nezletilý obdržel od lékaře (zkoušejícího 
nebo člena zkoušejícího týmu), který je 
vyškolen pro práci s dětmi nebo s ní má 
zkušenosti, veškeré související informace 
o zkouškách, jejich rizicích a přínosech, a 
to způsobem přiměřeným jeho věku a 
vyspělosti;
– zkoušející přihlédl k výslovnému přání 
nezletilého, který je schopen utvořit si 
názor a posoudit výše uvedené informace, 
odmítnout účast či kdykoliv odstoupit 
od klinických zkoušek;
– nejsou poskytovány žádné pobídky či 
finanční podněty, kromě kompenzace za 
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účast v klinických zkouškách;
– takový výzkum je zásadní pro ověření 
údajů získaných z klinických zkoušek na 
osobách způsobilých udělit informovaný 
souhlas nebo jinými výzkumnými 
metodami;
– takový výzkum se vztahuje přímo ke 
zdravotnímu stavu, jímž dotčený nezletilý 
trpí, nebo je takové povahy, že jej lze 
provádět pouze na nezletilých;
– klinické zkoušky byly navrženy tak, aby 
byla minimalizována bolest, nepohodlí, 
strach a další předvídatelná rizika 
vztahující se k danému onemocnění a 
vývojovému stadiu a práh rizika a stupeň 
zátěže jsou výslovně vymezeny a trvale 
sledovány;
– tyto klinické zkoušky přináší skupině 
pacientů určitý přímý přínos;
– byly dodrženy příslušné vědecké pokyny 
agentury;
– etická komise s odbornými znalostmi z 
oblasti pediatrie nebo po konzultaci 
týkající se klinických, etických a 
psychosociálních problémů v oblasti 
pediatrie protokol podpořila.
Nezletilý se na postupu souhlasu podílí 
způsobem přiměřeným jeho věku a 
vyspělosti.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání s návrhem o klinických hodnoceních léčivých přípravků jsou ustanovení 
o klinických zkouškách velmi nedostatečná a nepřesná. Klinické zkoušky mohou pro pacienta 
představovat velmi významné riziko. Návrh se snaží zachovat alespoň úroveň ochrany, která 
je pro klinické zkoušky léčivých přípravků od roku 2001 garantována na základě směrnice 
2001/20 ES.

Pozměňovací návrh 901
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Návrh nařízení
Příloha 14 – část II – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.3. Informace o hlavním zkoušejícím, 
koordinujícím zkoušejícím, včetně jejich 
kvalifikací, a o místě (místech) zkoušky.

3.1.3. Informace o hlavním zkoušejícím, 
koordinujícím zkoušejícím, včetně jejich 
kvalifikací, a o místě (místech) zkoušky, 
stejně jako informace o smlouvě mezi 
zadavatelem a institucí provádějící 
zkoušku, společně s údaji o financování.

Or. de

Odůvodnění

Jde o standardní postup, který etickými komisím zajišťuje přístup ke smlouvám mezi 
zadavatelem a zařízením provádějícím zkoušky, a který po nich vyžaduje, aby je při 
vyhodnocování protokolu zkoušky vzaly v úvahu.

Pozměňovací návrh 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha 14 – část II – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.4. Obecný přehled klinické zkoušky. 3.1.4. Obecný přehled klinické zkoušky
v jazyce dané země 

Or. de

Odůvodnění

Souhrn plánu zkoušky v příslušném národním jazyce je velmi důležitý pro umožnění 
objektivního vyhodnocení použitelnosti.

Pozměňovací návrh 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha 14 – část II – bod 3 – podbod 3.15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.15 a Plán dalšího zacházení se subjekty 
po klinických zkouškách

Or. de

Odůvodnění

Helsinské deklarace stanoví, že protokol musí definovat dohodu o přístupu subjektů po studiu 
k zásahům, které byly označeny během studie jako užitečné, nebo přístupu k další péči či 
podpoře.

Pozměňovací návrh 904
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Příloha 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam výrobků, na které se vztahuje 
poslední pododstavec definice 
„zdravotnického prostředku“ uvedené 
v čl. 2 odst. 1 bodě 1

vypouští se

1. Kontaktní čočky;
2. Implantáty k modifikaci nebo fixaci 
částí těla;
3. Obličejové nebo jiné kožní nebo 
slizniční výplně;
4. Zařízení pro liposukci;
5. Invazivní laserové zařízení určené 
k použití na lidském těle;
6. Zařízení fungující na principu 
intenzivního pulzního světla.

Or. en

Odůvodnění

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
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purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV. Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Pozměňovací návrh 905
Linda McAvan

Návrh nařízení
Příloha 15 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Chemický peeling

Or. en

Odůvodnění

V současné době existuje zmatek o tom, které nařízení se případně vztahuje na chemický 
peeling, a některé z nich mohou znamenat mezeru v zákonu.

Pozměňovací návrh 906
Nora Berra

Návrh nařízení
Příloha 15 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zařízení pro liposukci 4. Zařízení pro liposukci a lipolýzu

Or. fr

Pozměňovací návrh 907
Linda McAvan

Návrh nařízení
Příloha 15 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Invazivní laserové zařízení určené 
k použití na lidském těle;

5. Laserové zařízení určené k použití na 
lidském těle;

Or. en

Odůvodnění

Všechna laserová zařízení používaná pro kosmetické procedury by měla být regulována jako 
zdravotnický prostředek. Mnoho dermatologických laserů je uváděno na trh jako 
„neinvazivní“ nebo „minimálně invazivní“, takže nemusí být jasné, co to pokrývá. Dokonce i 
novější, nízkorizikové cévní lasery mohou způsobovat jizvy.


