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Pozmeňujúci návrh 599
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.Certifikáty vydané notifikovaným 
subjektom v súlade s prílohami VIII, IX a 
X sú vyhotovené v úradnom jazyku Únie 
určenom členským štátom, v ktorom je 
notifikovaný subjekt usadený, alebo inak
v úradnom jazyku Únie prijateľnom pre 
daný notifikovaný subjekt. Povinný obsah 
certifikátov je stanovený v prílohe VII. 

1. Certifikáty vydané notifikovaným 
subjektom v súlade s prílohami VIII, IX a 
X sú vyhotovené v úradnom jazyku Únie 
prijateľnom pre daný notifikovaný subjekt. 
Povinný obsah certifikátov je stanovený v 
prílohe VII.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 600
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Certifikáty vydané notifikovaným 
subjektom v súlade s prílohami VIII, IX a 
X sú vyhotovené v úradnom jazyku Únie 
určenom členským štátom, v ktorom je 
notifikovaný subjekt usadený, alebo inak v 
úradnom jazyku Únie prijateľnom pre daný 
notifikovaný subjekt. Povinný obsah 
certifikátov je stanovený v prílohe VII.

1. Pred udelením akéhokoľvek certifikátu 
musí notifikovaný subjekt poverený 
posúdením zohľadniť prípadné výsledky 
uvedené v správe z klinickej štúdie podľa 
článku 59 ods. 4 tohto nariadenia.
Certifikáty vydané notifikovaným 
subjektom v súlade s prílohami VIII, IX a 
X sú vyhotovené v úradnom jazyku Únie 
určenom členským štátom, v ktorom je 
notifikovaný subjekt usadený, alebo inak v 
úradnom jazyku Únie prijateľnom pre daný 
notifikovaný subjekt. Povinný obsah 
certifikátov je stanovený v prílohe XII.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 601
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Počas obdobia platnosti certifikátov 
o zhode musí notifikovaný subjekt aspoň 
raz za rok a nestranným spôsobom 
uskutočniť inšpekciu na mieste výroby 
zdravotníckej pomôcky, ktorú má 
posudzovať. Táto nestranná inšpekcia 
predpokladá, že výrobca nesmie byť nikdy 
informovaný o možnom dátume a čase 
tejto inšpekcie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 602
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak notifikovaný subjekt zistí, že 
výrobca už nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, berúc do úvahy zásadu 
proporcionality, pozastaví platnosť 
vydaného certifikátu alebo ho stiahne alebo 
naň uloží obmedzenia, pokiaľ sa 
nezabezpečí plnenie takýchto požiadaviek 
vhodnými nápravnými opatreniami 
prijatými výrobcom v primeranej lehote 
stanovenej notifikovaným subjektom. 
Notifikovaný subjekt poskytne 
zdôvodnenie svojho rozhodnutia.

3. Ak notifikovaný subjekt zistí, že 
výrobca už nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, berúc do úvahy zásadu 
proporcionality, pozastaví platnosť 
vydaného certifikátu alebo ho stiahne alebo 
naň uloží obmedzenia, pokiaľ sa 
nezabezpečí plnenie takýchto požiadaviek 
vhodnými nápravnými opatreniami 
prijatými výrobcom v primeranej lehote 
stanovenej notifikovaným subjektom. 
Notifikovaný subjekt poskytne 
zdôvodnenie svojho rozhodnutia 
a informuje o ňom príslušné orgány 
členských štátov, na území ktorých sa 
zdravotnícka pomôcka vyrába a uvádza na 
trh, Komisiu a Koordinačnú skupinu pre 
zdravotnícke pomôcky.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 603
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vzhľadom na technický pokrok je 
Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa mení a/alebo dopĺňa povinný 
obsah certifikátov stanovených v prílohe 
XII.

5. Vzhľadom na technický pokrok je 
Komisia splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty v súlade s článkom 88, 
ktorými sa mení a/alebo dopĺňa povinný 
obsah certifikátov stanovených v prílohe 
XII.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 604
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Informuje príslušné orgány členských 
štátov, ktorých sa týka výroba 
zdravotníckej pomôcky a jej uvádzanie na 
trh, ako aj Komisiu a Koordinačnú 
skupinu pre zdravotnícke pomôcky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 605
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 42 môže akýkoľvek 
príslušný orgán na základe riadne 
odôvodnenej žiadosti povoliť, aby na 
území dotknutého členského štátu bola 
uvedená na trh alebo do používania 
špecifická pomôcka, v prípade ktorej sa 
neuplatnili postupy uvedené v článku 42 a 
ktorej používanie je v záujme ochrany 
verejného zdravia a bezpečnosti pacientov.

1. Odchylne od článku 42 môže akýkoľvek 
príslušný orgán na základe riadne 
odôvodnenej žiadosti povoliť, aby na 
území dotknutého členského štátu bola 
uvedená na trh alebo do používania 
špecifická pomôcka, pokiaľ ju povolila 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky, v prípade ktorej sa neuplatnili 
postupy uvedené v článku 42 a ktorej 
používanie je v záujme ochrany verejného 
zdravia a bezpečnosti pacientov. Túto 
výnimku je možné uplatniť iba pokiaľ 
výrobca v stanovenom termíne predloží 
príslušnému úradu potrebné klinické 
údaje.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 606
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát informuje Komisiu a 
ostatné členské štáty o každom rozhodnutí, 
ktorým sa povoľuje uvedenie na trh alebo 
do používania pomôcky v súlade s 
odsekom 1, ak sa takéto povolenie udeľuje 
na iné používanie ako na pre jediného 
pacienta.

2. Členský štát informuje Komisiu, 
notifikovaný subjekt poverený 
posudzovaním príslušnej zdravotníckej 
pomôcky, Koordinačnú skupinu pre 
zdravotnícke pomôcky a ostatné členské 
štáty o každom rozhodnutí, ktorým sa 
povoľuje uvedenie na trh alebo do 
používania pomôcky v súlade s odsekom 1, 
ak sa takéto povolenie udeľuje na iné 
používanie ako na pre jediného pacienta. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na žiadosť členského štátu a v prípade, 
že je to v záujme verejného zdravia alebo 
bezpečnosti pacienta vo viac ako jednom 
členskom štáte, môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
predĺžiť na stanovené obdobie platnosť 
povolenia udeleného členským štátom v 
súlade s odsekom 1 na území Únie a 
stanoviť podmienky, za ktorých sa 
pomôcka môže uvádzať na trh alebo do 
používania. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 88 
ods. 3.

vypúšťa sa

V prípade riadne odôvodnených vážnych 
a naliehavých dôvodov týkajúcich sa 
zdravia a bezpečnosti osôb Komisia 
prijíma vykonávacie akty s okamžitou 
platnosťou v súlade s postupom 
uvedeným v článku 88 ods. 4.

Or. pl

Odôvodnenie

V článku 47 ods. 3 sa uvádza, že Komisia môže v celej EÚ predĺžiť platnosť povolenia, ktorým 
členský štát na svojom území povoľuje výrobok nespĺňajúci požiadavky stanovené nariadením. 
Ide o výlučne politickú záležitosť, pretože členský štát je zodpovedný za bezpečnosť svojich 
obyvateľov, a pokiaľ v inom štáte príslušné orgány rozhodnú, že budú tolerovať riziko 
používania takýchto výrobkov a povolenie používať na svojom území výrobky, ktoré nespĺňajú 
požiadavky, nesú riziko na vlastné nebezpečenstvo. Ak však ktorýkoľvek štát v Spoločenstve 
zistí, že iný členský štát vydal takéto rozhodnutie, môže z vlastnej iniciatívy vydať podobné 
rozhodnutie, pričom nie je potrebné rozhodnutie Európskej komisie. Dané ustanovenie je 
v rozpore so zásadou proporcionality a subsidiarity. Cieľ sledovaný reguláciou možno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 608
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – bod a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) overiť, či sú pomôcky za bežných 
podmienok používania navrhnuté, 
vyrobené a zabalené tak, aby boli vhodné 
na jeden alebo viacero špecifických účelov 
zdravotníckej pomôcky uvedenej pod 
číslom 1) v článku 2 ods. 1 a či dosahujú 
určené výkony stanovené výrobcom;

(a) overiť, či sú pomôcky za bežných 
podmienok používania navrhnuté, 
vyrobené a zabalené tak, aby boli vhodné 
na jeden alebo viacero špecifických účelov 
zdravotníckej pomôcky uvedenej pod 
číslom 1) v článku 2 ods. 1 a či dosahujú 
určené výkony stanovené výrobcom alebo 
zadávateľom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – bod b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) overiť, či pomôcky prinášajú pacientom 
plánovaný úžitok tak, ako to špecifikuje 
výrobca;

(b) overiť, či pomôcky prinášajú pacientom 
plánovaný úžitok tak, ako to špecifikuje 
výrobca alebo zadávateľ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Klinické skúšania pomôcok sú 
koncipované a vykonávané tak, aby boli 
chránené práva, bezpečnosť a blaho 
subjektov zúčastnených na klinickom 
skúšaní a aby klinické údaje získané na 
základe klinického skúšania boli 

3. Klinické skúšania pomôcok sú 
koncipované a vykonávané tak, aby boli 
chránené práva, bezpečnosť a blaho 
subjektov zúčastnených na klinickom 
skúšaní a aby klinické údaje získané na 
základe klinického skúšania boli 
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spoľahlivé a solídne. spoľahlivé a solídne. Klinické skúšania sa 
nemajú vykonávať, pokiaľ sú riziká s 
nimi spojené vyššie, než možný úžitok 
zdravotníckej pomôcky.
Členské štáty majú mať možnosť zakázať 
alebo žiadať určité podmienky pre 
klinické skúšania určitých skupín 
pomôcok alebo oblastí testovania. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zadávateľ klinického skúšania pomôcky 
predloží členskému(-ým) štátu(-om), v 
ktorom(-ých) sa má skúšanie vykonať, 
žiadosť, ku ktorej je pripojená 
dokumentácia uvedená v kapitole II prílohy 
XIV. Do šiestich dní po prijatí žiadosti 
príslušný členský štát úradne informuje 
zadávateľa o tom, či klinické skúšanie 
pomôcky spadá do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia a či je žiadosť úplná.

Zadávateľ klinického skúšania pomôcky 
predloží členskému(-ým) štátu(-om), v 
ktorom(-ých) sa má skúšanie vykonať, 
žiadosť, ku ktorej je pripojená 
dokumentácia uvedená v kapitole II prílohy 
XIV. Do 14 dní po prijatí žiadosti príslušný 
členský štát úradne informuje zadávateľa o 
tom, či klinické skúšanie pomôcky spadá 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a či 
je žiadosť úplná.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 612
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je prípade viac ako jedného 
zainteresovaného členského štátu nezhoda 
o tom, či sa má klinické skúšanie 
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schváliť, zainteresované členské štáty sa 
pokúsia dohodnúť sa na závere. Ak sa k 
takému záveru nedospeje, po vypočutí 
zainteresovaných členských štátov prijme 
rozhodnutie Európska komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie spravodajského členského štátu je záväzné pre ostatné štáty. Mohlo by sa stať, že 
spravodajský členský štát podporí klinické skúšanie, zatiaľ čo orgány a etické výbory väčšiny 
zainteresovaných členských štátov nie. Aj keď sa orgány a etické výbory budú spoločne 
usilovať nájsť zhodu, musí existovať riešenie v prípade rozporu. Komisia podlieha dohľadu 
EP a Rady, preto je oprávnenejšia na takéto rozhodnutie než spravodajský členský štát.

Pozmeňujúci návrh 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak členský štát úradne neinformuje 
zadávateľa v súlade s odsekom 2 do troch
dní od prijatia pripomienok alebo úplnej 
žiadosti, klinické skúšanie pomôcky sa 
považuje za spadajúce do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia a žiadosť sa 
pokladá za úplnú.

Ak členský štát úradne neinformuje 
zadávateľa v súlade s odsekom 2 do 
šiestich dní od prijatia pripomienok alebo 
úplnej žiadosti, klinické skúšanie pomôcky 
sa považuje za spadajúce do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia a žiadosť sa 
pokladá za úplnú.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
prerušili, ukončili alebo dočasne prerušili 
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klinické skúšanie, pokiaľ sa dosiahli nové 
vedecké poznatky, pre ktoré by príslušný 
orgán už klinické skúšanie nepovolil 
alebo by ho už nepovolila etická komisia.

Or. de

Odôvodnenie

Je možné, že na základe nových vedeckých poznatkov a úspechov už klinické skúšanie nebude 
potrebné. V takom prípade by mali mať príslušné orgány možnosť toto klinické skúšanie 
prerušiť.

Pozmeňujúci návrh 615
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 5 – bod a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v prípade skúšaných pomôcok 
klasifikovaných v triede III a 
implantovateľných alebo invazívnych 
pomôcok na dlhodobé používanie 
klasifikovaných v triede IIa alebo IIb,
hneď potom, ako príslušný členský štát 
úradne informoval zadávateľa o svojom 
schválení;

(a) hneď potom, ako príslušný členský štát 
úradne informoval zadávateľa o svojom 
schválení;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 5 – bod b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v prípade skúšaných pomôcok okrem 
pomôcok uvedených v písm. a) 
bezodkladne po dátume podania žiadosti 
za predpokladu, že príslušný členský štát 

vypúšťa sa
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sa tak rozhodol a že sa poskytne dôkaz o 
tom, že sú chránené práva, bezpečnosť a 
blaho subjektov zúčastnených na 
klinickom skúšaní pomôcky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 5 – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) po uplynutí 35 dní po dátume validácie 
uvedenom v odseku 4, pokiaľ príslušný 
členský štát úradne neinformoval 
zadávateľa v uvedenej lehote o svojom 
zamietnutí z dôvodu prihliadnutia na
verejné zdravie, bezpečnosť pacienta a 
verejnú politiku.

(c) po uplynutí 60 dní po dátume validácie 
uvedenom v odseku 4, pokiaľ príslušný 
členský štát úradne neinformoval 
zadávateľa v uvedenej lehote o svojom 
zamietnutí z dôvodu prihliadnutia na 
verejné zdravie, bezpečnosť pacienta a 
verejnú politiku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 51 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Etická komisia
Klinické preskúšanie sa môže povoliť iba 
na základe pozitívneho hodnotenia 
nezávislej etickej komisie. V stanovisku 
etickej komisie sa zohľadňuje lekárska 
uskutočniteľnosť, informovaný súhlas 
zúčastnených subjektov potom, čo sa 
dozvedeli o všetkých rizikách a 
nebezpečenstvách spojených s klinickým 
skúšaním a vhodnosť testovacích 
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zariadení a skúšajúcich.
Etická komisia zabezpečí, že práva, blaho 
a bezpečnosť subjektov zúčastnených na 
klinickom hodnotení, užívateľov a tretích 
osôb sú chránené Tento výbor musí byť 
nezávislý na výskume, zadávateľovi a 
akýchkoľvek iných vplyvoch. Musia sa 
dodržiavať všetky vnútroštátne a 
medzinárodné štandardy
Etickú komisiu tvorí primeraný počet 
členov, ktorí majú relevantnú 
kvalifikáciu. V etickej komisii musia byť 
aj zástupcovia občianskej spoločnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Aj v oblasti klinického skúšania zdravotníckych pomôcok je nevyhnutne potrebné vytvoriť 
jasné pravidlá pre etickú komisiu. Bolo by vhodné, aby štandardy pre etickú komisiu v oblasti 
zdravotníckych pomôcok vychádzali z konečného znenia nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 
2001/20/ES.

Pozmeňujúci návrh 619
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby osoby 
posudzujúce žiadosť neboli osobami s 
konfliktom záujmov, aby boli nezávislé od 
zadávateľa, od inštitúcie, pod ktorú patrí(-
ia) pracovisko(-iská) klinického skúšania,
a od zapojených skúšajúcich, ako aj od 
akéhokoľvek iného nežiaduceho vplyvu.

Členské štáty zabezpečujú, aby osoby 
posudzujúce žiadosť boli nezávislé od 
zadávateľa a od zapojených skúšajúcich, 
ako aj od akéhokoľvek iného nežiaduceho 
vplyvu. 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 620
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby posúdenie 
vykonával spoločne primeraný počet osôb, 
ktoré ako kolektív disponujú potrebnými 
kvalifikáciami a skúsenosťami. V posúdení 
sa zohľadňuje názor aspoň jednej osoby, 
ktorej hlavná oblasť záujmu nemá vedecký 
charakter. Zohľadňuje sa názor aspoň 
jedného pacienta.

Členské štáty zabezpečujú, aby posúdenie 
vykonával spoločne primeraný počet osôb, 
ktoré ako kolektív disponujú potrebnými 
kvalifikáciami a skúsenosťami. V posúdení 
sa zohľadňuje názor aspoň jednej osoby, 
ktorej hlavná oblasť záujmu nemá vedecký 
charakter. Zohľadňuje sa názor pacientov.

Zadávateľovi sa sprístupní zoznam 
posudzovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 621
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby posúdenie 
vykonával spoločne primeraný počet osôb, 
ktoré ako kolektív disponujú potrebnými 
kvalifikáciami a skúsenosťami. V posúdení 
sa zohľadňuje názor aspoň jednej osoby, 
ktorej hlavná oblasť záujmu nemá vedecký 
charakter. Zohľadňuje sa názor aspoň 
jedného pacienta.

Členské štáty zabezpečujú, aby posúdenie 
vykonával spoločne primeraný počet osôb, 
ktoré ako kolektív disponujú potrebnými 
kvalifikáciami a skúsenosťami. V posúdení 
sa zohľadňuje názor viac ako jednej osoby, 
ktorej hlavná oblasť záujmu nemá vedecký 
charakter. Zohľadňuje sa názor aspoň 
jedného pacienta.

Or. en

Odôvodnenie

Aspoň jeden pacient nestačí. Názor jedného pacienta nie je postačujúci, keďže jeden pacient 
nemôže dobre zastúpiť stanoviská všetkých pacientov v rámci skúšania.
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Pozmeňujúci návrh 622
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa vzhľadom na technický pokrok 
a globálny vývoj v oblasti regulácie menia 
a/alebo dopĺňajú požiadavky na 
dokumentáciu, ktorá sa má predkladať 
spolu so žiadosťou o klinické skúšanie 
pomôcky, ktorá je stanovená v kapitole II 
prílohy XIV.

7. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 88 vykonávacie akty, 
ktorými sa vzhľadom na technický pokrok 
a globálny vývoj v oblasti regulácie menia 
a/alebo dopĺňajú požiadavky na 
dokumentáciu, ktorá sa má predkladať 
spolu so žiadosťou o klinické skúšanie 
pomôcky, ktorá je stanovená v kapitole II 
prílohy XIV.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výmena informácií medzi členskými 
štátmi a medzi členskými štátmi a 
Komisiou v súlade s článkom 56;

b) výmena informácií medzi členskými 
štátmi a medzi členskými štátmi a 
Komisiou v súlade s článkom 56; všetky 
aktualizácie informácií týkajúce sa 
skúšania sa by sa mali zverejňovať 
v databáze, ako napríklad opatrenia 
prijaté členskými štátmi na účely 
ukončenia, pozastavenia alebo úpravy 
skúšania, ako aj aktualizované informácie 
o vyváženosti prínosov a rizika alebo 
o akýchkoľvek prijatých naliehavých 
bezpečnostných opatreniach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 624
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) správy o klinickom skúšaní predložené 
zadávateľmi podľa článku 58 ods. 5;

Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že správy o klinickom skúšaní by mali byť súčasťou informácií dostupných 
verejnosti a zdravotníckym pracovníkom. Tieto pozmeňujúce návrhy zabezpečujú istú úroveň 
prepojenosti s pravdepodobným výsledkom rokovaní o klinickom skúšaní.

Pozmeňujúci návrh 625
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia (EÚ) č. […/…]. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 52 sa 
informácie zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sprístupňujú len 
členským štátom a Komisii.

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia (EÚ) č. […/…] a s európskou 
databázou zdravotníckych pomôcok 
(Eudamed) zriadenou rozhodnutím 
Komisie 2010/227/EÚ. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 52 sa 
informácie zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sprístupňujú len 
členským štátom a Komisii.

Or. fr

Odôvodnenie

Interoperabilita elektronického systému s európskou databázou zdravotníckych pomôcok 
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(Eudamed) sa taktiež musí uviesť.

Pozmeňujúci návrh 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia (EÚ) č. […/…]. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 52 sa 
informácie zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sprístupňujú len
členským štátom a Komisii.

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia (EÚ) č. […/…]. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 52 sa
informácie zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sprístupňujú 
členským štátom a Komisii. Komisia tiež 
zabezpečí, aby mali zdravotnícki 
pracovníci a pacienti prístup 
k elektronickému systému. Prístup k 
údajom v databáze by mal byť poskytnutý 
verejnosti v súlade s nariadením (ES) 
č. 1049/2001.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými stanovuje, ktoré ďalšie informácie 
týkajúce sa klinických skúšaní pomôcok 
zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sa verejne 
sprístupňujú s cieľom umožniť prepojenie s 

3. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 88 vykonávacie akty, 
ktorými stanovuje, ktoré ďalšie informácie 
týkajúce sa klinických skúšaní pomôcok 
zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sa verejne 
sprístupňujú s cieľom umožniť prepojenie s 
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databázou EÚ pre klinické skúšania liekov 
na humánne použitie zriadenou nariadením 
EÚ č. […/…]. Uplatňuje sa článok 52 ods. 
3 a 4.

databázou EÚ pre klinické skúšania liekov 
na humánne použitie zriadenou nariadením 
EÚ č. […/…]. Uplatňuje sa článok 52 ods. 
3 a 4.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 628
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do jedného roka od ukončenia 
klinického skúšania pomôcky zadávateľ 
predloží príslušným členským štátom 
súhrn výsledkov klinického skúšania vo 
forme správy o klinickom skúšaní uvedenej 
v oddiele 2.7 kapitoly I prílohy XIV. Ak z 
vedeckých dôvodov nie je možné predložiť 
správu o klinickom skúšaní pomôcky do 
jedného roka, predloží sa hneď, ako bude k 
dispozícii. V takomto prípade sa v pláne 
klinického skúšania uvedenom v oddiele 3 
kapitoly II prílohy XIV špecifikuje, kedy 
sa predkladajú výsledky klinického 
skúšania pomôcky spolu s vysvetlením.

3. Do jedného roka od ukončenia 
klinického skúšania pomôcky zadávateľ 
predloží príslušným členským štátom
výsledky klinického skúšania vo forme 
správy o klinickom skúšaní uvedenej v 
oddiele 2.7 kapitoly I prílohy XIV. Ak z 
vedeckých dôvodov nie je možné predložiť 
správu o klinickom skúšaní pomôcky do 
jedného roka, predloží sa hneď, ako bude k 
dispozícii. V takomto prípade sa v pláne 
klinického skúšania uvedenom v oddiele 3 
kapitoly II prílohy XIV špecifikuje, kedy 
sa predkladajú výsledky klinického 
skúšania pomôcky spolu s vysvetlením.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď správa o štúdii klinického výkonu má podobu súhrnu, je dôležité, aby výrobcovia 
chápali, že táto správa sa stane súčasťou verejne dostupných informácií.

Pozmeňujúci návrh 629
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 53 môže zadávateľ 
klinického skúšania pomôcky, ktoré sa má 
vykonať vo viac ako jednom členskom 
štáte, predložiť na účely článku 51 jedinú
žiadosť, ktorá sa po prijatí elektronicky 
zašle príslušným členským štátom.

1. Pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 53 môže zadávateľ 
klinického skúšania pomôcky predložiť na 
účely článku 51 žiadosť, ktorá sa po prijatí 
elektronicky zašle príslušným členským 
štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť zadávania prostredníctvom databázy by mala byť dostupná pre všetky štúdie, a to aj 
v prípade, keď sa štúdia vykonáva len v jednom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 630
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) uvádza výsledky koordinovaného 
posudzovania v správe, ktorú majú ostatné 
príslušné členské štáty zohľadniť pri 
rozhodovaní o žiadosti zadávateľa v súlade 
s článkom 51 ods. 5.

b) uvádza výsledky koordinovaného 
posudzovania v správe, ktorú majú ostatné 
príslušné členské štáty schváliť pri 
rozhodovaní o žiadosti zadávateľa v súlade 
s článkom 51 ods. 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nové zistenia súvisiace s ktoroukoľvek 
udalosťou uvedenou v písm. a) až c).

d) nové zistenia súvisiace s ktoroukoľvek 
udalosťou uvedenou v písm. a) až c).
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Zhromažďovať by sa mali aj informácie 
týkajúce sa nehôd spôsobených chybou 
používateľa, keďže sú hlavným zdrojom 
nehôd so zdravotníckymi pomôckami. 
Tieto informácie môžu prispieť k 
zlepšeniu bezpečnosti a poznatkov o 
pomôcke.
Nariadenie by malo členským štátom 
umožňovať zavádzať aj neelektronické 
formáty správ s cieľom zaistiť, aby sa 
k správe dostali aj pacienti, ktorí nemajú 
prístup online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 632
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bod a) tohto odseku sa vzťahuje aj na 
zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú 
v kontakte s poškodenými pacientmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) každú závažnú nehodu súvisiacu s 
pomôckami sprístupnenými na trhu Únie;

a) každú nehodu súvisiacu s pomôckami 
sprístupnenými na trhu Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) každú závažnú nehodu súvisiacu s 
pomôckami sprístupnenými na trhu Únie;

a) každú nehodu súvisiacu s pomôckami 
sprístupnenými na trhu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 635
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1. Takéto správy zaznamenávajú 
centrálne na vnútroštátnej úrovni. Keď 
príslušný orgán členského štátu dostane 
takúto správu, prijme potrebné kroky k 
zabezpečeniu, aby bol príslušný výrobca 
pomôcky o nehode informovaný. Výrobca 
zabezpečí vhodný následný postup.

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov vrátane lekárov a lekárnikov, 
používateľov a pacientov povzbudzujú k 
ohlasovaniu suspektných závažných nehôd 
uvedených v písm. a) odseku 1. Takéto 
správy zaznamenávajú centrálne na 
vnútroštátnej úrovni. Keď príslušný orgán 
členského štátu dostane takúto správu, 
prijme potrebné kroky k zabezpečeniu, aby 
bol príslušný výrobca pomôcky o nehode 
informovaný. Výrobca zabezpečí vhodný 
následný postup. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 636
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1. Takéto správy zaznamenávajú 
centrálne na vnútroštátnej úrovni. Keď 
príslušný orgán členského štátu dostane 
takúto správu, prijme potrebné kroky k 
zabezpečeniu, aby bol príslušný výrobca 
pomôcky o nehode informovaný. Výrobca 
zabezpečí vhodný následný postup.

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov vrátane lekárov a lekárnikov, 
používateľov a pacientov povzbudzujú k 
ohlasovaniu suspektných závažných nehôd 
uvedených v písm. a) odseku 1. Takéto 
správy zaznamenávajú centrálne na 
vnútroštátnej úrovni. Keď príslušný orgán 
členského štátu dostane takúto správu, 
prijme potrebné kroky k zabezpečeniu, aby 
bol príslušný výrobca pomôcky o nehode 
informovaný. Výrobca zabezpečí vhodný 
následný postup. 

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh preberá prístup uplatnený v rámci smernice o dohľade nad liekmi.

Pozmeňujúci návrh 637
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1. Takéto správy zaznamenávajú 
centrálne na vnútroštátnej úrovni. Keď 
príslušný orgán členského štátu dostane 
takúto správu, prijme potrebné kroky 
k zabezpečeniu, aby bol príslušný výrobca 
pomôcky o nehode informovaný. Výrobca 
zabezpečí vhodný následný postup.

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov vrátane doktorov a 
farmaceutov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1. Takéto správy zaznamenávajú 
centrálne na vnútroštátnej úrovni. Keď 
príslušný orgán členského štátu dostane 
takúto správu, prijme potrebné kroky na
zabezpečenie, aby bol príslušný výrobca 
pomôcky o nehode informovaný. Výrobca 
zabezpečí vhodný následný postup.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto ustanovenie je vyjadrením prístupu, ktorý sa prijal v rámci smernice o 
farmakovigilancii.

Pozmeňujúci návrh 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1. Takéto správy zaznamenávajú 
centrálne na vnútroštátnej úrovni. Keď 
príslušný orgán členského štátu dostane 
takúto správu, prijme potrebné kroky 
k zabezpečeniu, aby bol príslušný výrobca 
pomôcky o nehode informovaný. Výrobca 
zabezpečí vhodný následný postup.

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1 a ktorými im to umožňujú. 
Takéto správy zaznamenávajú centrálne na 
vnútroštátnej úrovni. Keď príslušný orgán 
členského štátu dostane takúto správu, 
prijme potrebné kroky na zabezpečenie, 
aby bol príslušný výrobca pomôcky o 
nehode informovaný. Výrobca zabezpečí 
vhodný následný postup.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 639
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty medzi sebou koordinujú 
vývoj štandardných internetových 
formulárov na ohlasovanie závažných 
nehôd zo strany zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov.

Členské štáty medzi sebou koordinujú 
vývoj štandardných internetových 
formulárov na ohlasovanie závažných 
nehôd zo strany zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov. 
Členské štáty tiež poskytnú zdravotníckym 
pracovníkom, používateľom a pacientom 
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ostatné formy ohlasovania podozrení na 
nehody vnútroštátnym príslušným 
orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty medzi sebou koordinujú 
vývoj štandardných internetových 
formulárov na ohlasovanie závažných 
nehôd zo strany zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov.

Členské štáty medzi sebou koordinujú 
vývoj štandardných internetových 
formulárov, ako aj neelektronických 
formulárov na ohlasovanie závažných 
nehôd zo strany zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobcovia pomôcok na mieru ohlasujú 
všetky závažné nehody a bezpečnostné 
nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 
príslušnému orgánu členského štátu, v 
ktorom bola predmetná pomôcka 
sprístupnená.

4. Výrobcovia pomôcok na mieru okamžite 
ohlasujú všetky nehody a bezpečnostné 
nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 
príslušnému orgánu členského štátu, v 
ktorom bola predmetná pomôcka 
sprístupnená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 642
Marina Yannakoudakis
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Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zriadi a spravuje v spolupráci s 
členskými štátmi elektronický systém na 
zhromažďovanie a spracúvanie týchto 
informácií:

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
ďalej rozvíja existujúcu európsku 
databanku zdravotníckych pomôcok 
(Eudamed) zriadenú na základe 
rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ 
a zriadi a spravuje elektronický systém na 
zhromažďovanie a spracúvanie týchto 
informácií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 643
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 1 –písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) pravidelné aktualizované správy 
vypracúvané výrobcami, ako sa uvádza 
článku 63a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii a notifikovaným subjektom.

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii a notifikovaným subjektom a 
výrobcovi, pokiaľ sa informácie týkajú 
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vlastného produktu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 645
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii a notifikovaným subjektom.

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii a notifikovaným subjektom. 
Komisia na základe konzultácie s 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky poskytuje každých 6 mesiacov 
prehľad týchto informácií verejnosti a 
zdravotníckym pracovníkom. Tieto 
informácie sa sprístupnia prostredníctvom 
európskej databanky v článku 27.

Or. en

Odôvodnenie

Prehľad informácií o vigilancii a trhovom dohľade bude prínosný pre zdravotníckych 
pracovníkov a verejnosť. Keďže tieto informácie si budú vyžadovať citlivé zaobchádzanie, 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je vhodným fórom na poskytovanie týchto 
informácií do európskej databanky.

Pozmeňujúci návrh 646
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia zabezpečuje, aby zdravotnícki 
pracovníci a verejnosť mali na primeranej 
úrovni prístup k elektronickému systému.

3. Komisia zabezpečuje, aby mali
zdravotnícki pracovníci úplný prístup k 
elektronickému systému a verejnosť mala 
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tento prístup na primeranej úrovni.

Or. de

Odôvodnenie

Aby bolo možné používať zdravotnícke pomôcky racionálnym spôsobom, musia sa lekári a 
chirurgovia na základe účinnosti a bezpečnosti rozhodnúť, ktoré zdravotnícke pomôcky 
použijú. Zdravotnícki pracovníci by mali mať prístup ku všetkým podkladom, ako sú 
podrobnosti o technickom výkone a prieskum trhu pred a po uvedení na trh, ktoré pripravujú 
výrobcovia keď pomôcky predávajú na schválenie.

Pozmeňujúci návrh 647
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia zabezpečuje, aby zdravotnícki 
pracovníci a verejnosť mali na primeranej 
úrovni prístup k elektronickému systému.

3. Komisia zabezpečuje, aby zdravotnícki 
pracovníci a verejnosť mali plný prístup 
k elektronickému systému v súlade 
s existujúcimi právnymi predpismi 
v oblasti ochrany údajov a práv 
duševného vlastníctva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 648
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Správy a informácie uvedené v článku 
62 ods. 5 sa automaticky pre danú 
pomôcku zasielajú prostredníctvom 
elektronického systému notifikovanému 
subjektu, ktorý vydal osvedčenie v súlade 
s článkom 45.
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Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutie notifikovaných subjektov do výmeny informácií orgánov dohľadu nad trhom sa 
musí rozšíriť a jasne vymedziť. Notifikované orgány (v rámci automatizovaných, 
harmonizovaných komunikačných postupov) potrebujú najmä konsolidované informácie, aby 
mohli uznať rozvoj, okamžite zohľadňovať nové informácie a promptne a vhodne reagovať na 
výskyt nehôd, napríklad formou následnej kontroly, pozastavenia alebo odňatia osvedčenia.

Pozmeňujúci návrh 649
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Správy a informácie uvedené v článku 
62 ods. 5 sa automaticky zasielajú, pokiaľ 
ide o predmetnú pomôcku, 
prostredníctvom elektronického systému 
notifikovanému subjektu, ktorý vydal 
osvedčenie v súlade s článkom 45.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 650
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a Nemá sa vytvoriť dodatočný 
vnútroštátny systém oznamovania, platiť 
bude iba európsky systém oznamovania.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 651
Nora Berra
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Návrh nariadenia
Článok 63a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 63a
Pravidelne aktualizované správy 

o bezpečnosti
1. Výrobcovia zdravotníckych pomôcok 
klasifikovaných ako trieda III podávajú 
správy pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 62:
a) súhrny údajov týkajúcich sa prínosov 
a rizík zdravotníckych pomôcok vrátane 
výsledkov všetkých štúdií so zreteľom na 
ich potenciálny vplyv na certifikáciu;
b) vedecké hodnotenie pomeru rizika 
a prínosu zdravotníckej pomôcky;
c) všetky údaje týkajúce sa objemu 
predaja zdravotníckych pomôcok vrátane 
odhadu počtu osôb, u ktorých sa 
zdravotnícka pomôcka použije.
2. Frekvencia, s ktorou výrobcovia podľa 
odseku 1 podávajú správy, je stanovená vo 
vedeckom hodnotení Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky, ako sa 
uvádza v článku 44.
Výrobcovia bezodkladne po požiadaní 
alebo aspoň jedenkrát do roka počas 
prvých dvoch rokov od prvotného 
uvedenia uvedenej zdravotníckej pomôcky 
na trh podávajú periodické aktualizované 
správy o bezpečnosti.
3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky hodnotí periodické 
aktualizované správy o bezpečnosti
s cieľom zistiť, či sa nevyskytujú nové 
riziká, či sa riziká nezmenili alebo či 
v nedošlo k zmene pomeru rizika 
a prínosu zdravotníckej pomôcky.
4. Po vyhodnotení periodických 
aktualizovaných správ o bezpečnosti 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
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pomôcky zváži, či so zreteľom na 
príslušnú zdravotnícku pomôcku nie je 
potrebné prijať nejaké opatrenie. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky informuje notifikovaný orgán 
v prípade nepriaznivého vedeckého 
hodnotenia. V tomto prípade notifikovaný 
orgán podľa potreby povolenie zachová, 
zmení, pozastaví alebo zruší. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby všetky 
informácie týkajúce sa závažnej nehody, 
ktorá nastala na ich území, alebo 
nápravného bezpečnostného opatrenia, 
ktoré sa prijalo alebo sa má prijať na ich 
území, a ktoré sa im oznamujú v súlade s 
článkom 61, boli na vnútroštátnej úrovni 
centrálne vyhodnotené príslušným 
orgánom, podľa možnosti spoločne s 
výrobcom.

Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby všetky 
informácie týkajúce sa nehody, ktorá 
nastala na ich území, alebo nápravného 
bezpečnostného opatrenia, ktoré sa prijalo 
alebo sa má prijať na ich území, a ktoré sa 
im oznamujú v súlade s článkom 61, boli 
na vnútroštátnej úrovni centrálne 
vyhodnotené príslušným orgánom, podľa 
možnosti spoločne s výrobcom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 653
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v prípade správ, ktoré boli prijaté v 
súlade s článkom 61 ods. 3, príslušný orgán 

Ak v prípade správ, ktoré boli prijaté v 
súlade s článkom 61 ods. 3, príslušný orgán
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zistí, že správy sa týkajú závažnej nehody, 
bezodkladne o nich úradne informuje 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 62, pokiaľ túto 
udalosť už neohlásil výrobca.

zistí, že správy sa týkajú nehody, 
bezodkladne o nich úradne informuje 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 62.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vnútroštátne príslušné orgány 
vykonávajú posúdenie rizika s ohľadom na 
ohlásené závažné nehody alebo 
bezpečnostné nápravné opatrenia, pričom 
zohľadňujú kritériá ako kauzálny vzťah, 
zistiteľnosť a pravdepodobnosť 
opätovného výskytu problému, frekvencia 
používania pomôcky, pravdepodobnosť 
ujmy a závažnosť ujmy, klinický prínos 
pomôcky, plánovaní a potenciálni 
používatelia a dotknutá skupina 
obyvateľstva. Hodnotia primeranosť 
bezpečnostného nápravného opatrenia 
plánovaného alebo prijatého výrobcom a 
potrebu a druh akéhokoľvek iného 
nápravného opatrenia. Monitorujú 
výrobcove vyšetrovanie nehody.

2. Vnútroštátne príslušné orgány 
vykonávajú posúdenie rizika s ohľadom na 
ohlásené závažné nehody alebo 
bezpečnostné nápravné opatrenia, pričom 
zohľadňujú kritériá ako kauzálny vzťah, 
zistiteľnosť a pravdepodobnosť 
opätovného výskytu problému, frekvencia 
používania pomôcky, pravdepodobnosť 
ujmy a závažnosť ujmy, klinický prínos 
pomôcky, plánovaní a potenciálni 
používatelia a dotknutá skupina 
obyvateľstva. Hodnotia primeranosť 
bezpečnostného nápravného opatrenia 
plánovaného alebo prijatého výrobcom a 
potrebu a druh akéhokoľvek iného 
nápravného opatrenia. Monitorujú 
výrobcove vyšetrovanie nehody a takisto 
zohľadňujú názory pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vnútroštátne príslušné orgány 
vykonávajú posúdenie rizika s ohľadom na 
ohlásené závažné nehody alebo 
bezpečnostné nápravné opatrenia, pričom 
zohľadňujú kritériá ako kauzálny vzťah, 
zistiteľnosť a pravdepodobnosť 
opätovného výskytu problému, frekvencia 
používania pomôcky, pravdepodobnosť 
ujmy a závažnosť ujmy, klinický prínos 
pomôcky, plánovaní a potenciálni 
používatelia a dotknutá skupina 
obyvateľstva. Hodnotia primeranosť 
bezpečnostného nápravného opatrenia 
plánovaného alebo prijatého výrobcom a 
potrebu a druh akéhokoľvek iného 
nápravného opatrenia. Monitorujú 
výrobcove vyšetrovanie nehody.

2. Vnútroštátne príslušné orgány 
vykonávajú posúdenie rizika s ohľadom na 
ohlásené nehody alebo bezpečnostné 
nápravné opatrenia, pričom zohľadňujú 
kritériá ako kauzálny vzťah, zistiteľnosť a 
pravdepodobnosť opätovného výskytu 
problému, frekvencia používania pomôcky, 
pravdepodobnosť ujmy a závažnosť ujmy, 
klinický prínos pomôcky, plánovaní a 
potenciálni používatelia a dotknutá skupina 
obyvateľstva. Hodnotia primeranosť 
bezpečnostného nápravného opatrenia 
plánovaného alebo prijatého výrobcom a 
potrebu a druh akéhokoľvek iného 
nápravného opatrenia. Monitorujú 
výrobcove vyšetrovanie nehody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade pomôcok uvedených v článku 1 
ods. 4 prvom pododseku a vtedy, ak 
závažná nehoda alebo bezpečnostné 
nápravné opatrenie môžu súvisieť s látkou, 
ktorá by sa, ak sa používa samostatne, 
pokladala za liek, hodnotiaci príslušný 
orgán alebo koordinujúci príslušný orgán 
uvedený v odseku 6 informuje príslušný 
orgán pre zdravotnícke pomôcky alebo 
Európsku agentúru pre lieky, že s ním 
notifikovaný subjekt konzultoval v súlade s 
článkom 42 ods. 2 druhým pododsekom.

V prípade pomôcok uvedených v článku 1 
ods. 4 prvom pododseku a vtedy, ak 
nehoda alebo bezpečnostné nápravné 
opatrenie môžu súvisieť s látkou, ktorá by 
sa, ak sa používa samostatne, pokladala za 
liek, hodnotiaci príslušný orgán alebo 
koordinujúci príslušný orgán uvedený 
v odseku 6 informuje príslušný orgán pre 
zdravotnícke pomôcky alebo Európsku 
agentúru pre lieky, že s ním notifikovaný 
subjekt konzultoval v súlade s článkom 42 
ods. 2 druhým pododsekom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade pomôcok, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie v súlade s písm. e) článku 1 
ods. 2 a v prípade, že závažná nehoda 
alebo bezpečnostné nápravné opatrenie 
môžu súvisieť s tkanivami alebo bunkami 
ľudského pôvodu použitými na výrobu 
pomôcky, príslušný orgán alebo 
koordinujúci príslušný orgán uvedený v 
odseku 6 informuje relevantný príslušný 
orgán pre ľudské tkanivá a bunky, s ktorým 
notifikovaný subjekt konzultoval v súlade s 
článkom 42 ods. 2 tretím pododsekom.

V prípade pomôcok, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie v súlade s písm. e) článku 1 
ods. 2 a v prípade, že nehoda alebo 
bezpečnostné nápravné opatrenie môžu 
súvisieť s tkanivami alebo bunkami 
ľudského pôvodu použitými na výrobu 
pomôcky, príslušný orgán alebo 
koordinujúci príslušný orgán uvedený 
v odseku 6 informuje relevantný príslušný 
orgán pre ľudské tkanivá a bunky, s ktorým 
notifikovaný subjekt konzultoval v súlade 
s článkom 42 ods. 2 tretím pododsekom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 658
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Po vykonaní posúdenia hodnotiaci 
príslušný orgán bezodkladne informuje 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 62 ostatné príslušné 
orgány o nápravnom opatrení, ktoré bolo 
prijaté alebo plánované zo strany výrobcu 
alebo mu bolo uložené s cieľom znížiť 
riziko opätovného výskytu závažnej 
nehody na minimum, pričom poskytne aj 
informácie o udalostiach, ktoré mali 
významný súvis s nehodou, a o výsledkoch 
svojho posúdenia.

4. Po vykonaní posúdenia hodnotiaci 
príslušný orgán bezodkladne informuje 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 62 ostatné príslušné 
orgány o nápravnom opatrení, ktoré bolo 
prijaté alebo plánované zo strany výrobcu 
alebo mu bolo uložené s cieľom znížiť 
riziko opätovného výskytu na minimum, 
pričom poskytne aj informácie o 
udalostiach, ktoré mali významný súvis s 
nehodou, a o výsledkoch svojho posúdenia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade, že k závažným nehodám 
súvisiacim s tou istou pomôckou alebo 
typom pomôcky toho istého výrobcu 
dochádza vo viac ako jednom členskom 
štáte;

a) v prípade, že k nehodám súvisiacim s 
tou istou pomôckou alebo typom pomôcky 
toho istého výrobcu dochádza vo viac ako 
jednom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) monitoruje vyšetrovanie závažných
nehôd zo strany výrobcu a nápravné 
opatrenia, ktoré sa majú prijať;

a) monitoruje vyšetrovanie nehôd zo strany 
výrobcu a nápravné opatrenia, ktoré sa 
majú prijať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) konzultuje s príslušným orgánom, ktorý 
vydal certifikát pre predmetnú pomôcku v 

b) konzultuje s príslušným orgánom, ktorý 
vydal certifikát pre predmetnú pomôcku v 
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súlade s článkom 45, o vplyve závažnej
nehody na certifikát;

súlade s článkom 45, o vplyve nehody na 
certifikát;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia pomôcok klasifikovaných v 
triede IIb a III podávajú pomocou 
elektronického systému uvedeného v 
článku 62 správy o každom štatisticky 
významnom zvýšení frekvencie alebo 
závažnosti nehôd, ktoré nie sú závažnými 
nehodami, alebo o očakávaných 
nepriaznivých vedľajších účinkoch, ktoré 
majú významný vplyv na analýzu rizík a 
prínosov uvedenú v oddieloch 1 a 5 prílohy 
I a ktoré viedli alebo môžu viesť k 
neprijateľným rizikám pre zdravie alebo 
bezpečnosť pacientov, používateľov alebo 
iných osôb vzhľadom na ich plánovaný 
úžitok Významné zvýšenie sa stanovuje v 
porovnaní s predvídateľnou frekvenciou 
alebo závažnosťou takýchto nehôd alebo 
očakávaných nežiaducich vedľajších 
účinkov súvisiacich s predmetnou 
pomôckou alebo kategóriou či skupinou 
pomôcok počas špecifického obdobia, ako 
sa stanovuje vo výrobcovom posúdení 
zhody. Uplatňuje sa článok 63.

Výrobcovia pomôcok klasifikovaných v 
triede IIb a III podávajú pomocou 
elektronického systému uvedeného v 
článku 62 správy o každom štatisticky 
významnom zvýšení frekvencie alebo 
závažnosti všetkých nehôd alebo o 
očakávaných nepriaznivých vedľajších 
účinkoch, ktoré majú významný vplyv na 
analýzu rizík a prínosov uvedenú 
v oddieloch 1 a 5 prílohy I a ktoré viedli 
alebo môžu viesť k neprijateľným rizikám 
pre zdravie alebo bezpečnosť pacientov, 
používateľov alebo iných osôb vzhľadom 
na ich plánovaný úžitok. Významné 
zvýšenie sa stanovuje v porovnaní s 
predvídateľnou frekvenciou alebo 
závažnosťou takýchto nehôd alebo 
očakávaných nežiaducich vedľajších 
účinkov súvisiacich s predmetnou 
pomôckou alebo kategóriou či skupinou 
pomôcok počas špecifického obdobia, ako
sa stanovuje vo výrobcovom posúdení 
zhody. Uplatňuje sa článok 63.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 663
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdravotnícke pomôcky, ktoré spadajú pod 
právne akty Európskej únie o kvalite a 
bezpečnosti krvi.
1. Toto nariadenie nemá vplyv na 
pravidlá, ktoré súvisia s odberom, 
testovaním, prípravou, skladovaním a 
distribúciou celej krvi a zložiek krvi a už 
sa uplatňujú na európskej úrovni.
2. Zdravotníckymi pomôckami pre odber, 
testovanie, prípravu, skladovanie a 
distribúciu celej krvi a zložiek krvi sa 
zaoberá hlavne smernica Európskej únie 
2002/98 a štandardy pre kvalitu a 
bezpečnosť pre odber, testovanie, 
prípravu, skladovanie a distribúciu boli 
stanovené Radou dňa 27. januára 2003.
3. Opatrenia, ktoré a týkajú sledovania a 
dohľadu nad celou krvou a krvnými 
zložkami majú vyšší štandard, ako 
predložené nariadenie. Tieto opatrenia by 
sa mali v záujme pacientov zachovať.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) typológiu závažných nehôd a 
bezpečnostných nápravných opatrení 
v súvislosti so špecifickými pomôckami 
alebo kategóriami alebo skupinami 
pomôcok;

a) typológiu nehôd a bezpečnostných 
nápravných opatrení v súvislosti so 
špecifickými pomôckami alebo 
kategóriami alebo skupinami pomôcok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) harmonizované formuláre ohlasovania 
závažných nehôd a bezpečnostných 
nápravných opatrení, pravidelných 
súhrnných správ a správ o trendoch zo 
strany výrobcov, ako sa uvádza v článkoch 
61 až 64;

b) harmonizované formuláre ohlasovania 
nehôd a bezpečnostných nápravných 
opatrení, pravidelných súhrnných správ a 
správ o trendoch zo strany výrobcov, ako 
sa uvádza v článkoch 61 až 64;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) lehoty pre ohlasovanie závažných nehôd 
a bezpečnostných nápravných opatrení, 
pravidelných súhrnných správ a správ o 
trendoch zo strany výrobcov s ohľadom na 
závažnosť nehôd, ktoré sa majú ohlasovať 
tak, ako sa uvádza v článkoch 61 až 64;

c) lehoty pre ohlasovanie nehôd a 
bezpečnostných nápravných opatrení, 
pravidelných súhrnných správ a správ o 
trendoch zo strany výrobcov s ohľadom na 
závažnosť nehôd, ktoré sa majú ohlasovať 
tak, ako sa uvádza v článkoch 61 až 64;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 667
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vypracúvaní vykonávacích aktov sa 
Komisia vopred radí s Poradenskou 
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skupinou pre zdravotnícke pomôcky 
(MDAG).

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaistiť transparentnosť a úplnú účasť všetkých zainteresovaných strán sa Komisia 
spravidla radí so všetkými zainteresovanými stranami prostredníctvom Poradenskej skupiny 
pre zdravotnícke pomôcky (MDAG).

Pozmeňujúci návrh 668
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 67a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 67a 
Inšpekcia subjektov

1. V rámci dohľadu nad trhom sa 
príslušný orgán každého členského štátu 
prostredníctvom vhodných inšpekcií 
uisťuje, že hospodárske subjekty, ktorých 
pomôcky sú určené na uvedenie na trh 
Únie, rešpektujú ustanovenia tohto 
nariadenia.
Tieto inšpekcie v priestoroch 
hospodárskych subjektov, vykonávané 
podľa rizikovosti, vyvoláva príslušný 
orgán členského štátu, v ktorom je 
hospodársky subjekt usadený.
2. Tieto inšpekcie vykonávajú osoby 
zastupujúce príslušný orgán, ktoré musia 
mať oprávnenie:
a) vstupovať do priestorov hospodárskych 
subjektov s cieľom uskutočniť fyzickú 
kontrolu priestorov a postupov súvisiacich 
s pomôckami, ktoré sú určené na 
uvedenie na trh Únie;
b) odoberať vzorky, ktoré potrebujú, 
najmä kvôli nezávislým analýzam 
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v oficiálnom laboratóriu;
c) kontrolovať akékoľvek dokumenty 
a akékoľvek informácie týkajúce sa 
predmetu inšpekcie;
d) vykonávať inšpekciu priestorov, 
archívov a dokumentov, ktoré sa týkajú 
dodržiavania všeobecných požiadaviek 
v oblasti bezpečnosti a výkonnosti 
a povinností v oblasti vigilancie plnených 
hospodárskymi subjektmi.
Týmto osobám z príslušného orgánu môžu 
pomáhať odborníci určení príslušným 
orgánom.
3. Po každej inšpekcii podľa odseku 1 
tohto článku vydá príslušný orgán správu 
o tom, ako kontrolovaný subjekt dodržiava 
právne a technické požiadavky 
uplatniteľné v súlade s týmto nariadením.
Príslušný orgán, ktorý uskutočnil 
inšpekciu, oznámi obsah tejto správy
kontrolovanému subjektu. Pred prijatím 
správy príslušný orgán dá 
kontrolovanému subjektu možnosť 
predložiť pripomienky.
Konečná správa o inšpekcii uvedená 
v tomto odseku sa vkladá do 
elektronického systému uvedeného 
v článku 27 písm. f). Správy, ktoré 
obsahuje elektronický systém, sú 
prístupné členským štátom, Komisii 
a notifikovaným subjektom. 
4. Ak má príslušný orgán členského štátu 
podozrenie, že hospodársky subjekt 
v inom členskom štátne nedodržiava 
právne požiadavky uvedené v tomto 
nariadení, alebo ak chce preveriť 
konkrétnu oblasť, môže si vyžiadať od 
tohto členského štátu ďalšie informácie 
a môže predovšetkým požadovať 
vykonanie inšpekcie alebo uskutočnenie 
spoločnej inšpekcie. Tieto inšpekcie 
možno taktiež vykonávať na žiadosť 
členského štátu alebo Komisie.
5. Bez toho, aby to malo vplyv na prípadné 
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dohody uzatvorené medzi Úniou a treťou 
krajinou, sa môžu inšpekcie podľa odseku 
1 uskutočniť aj v priestoroch 
hospodárskeho subjektu usadeného 
v tretej krajine, ak je zdravotnícka 
pomôcka určená na sprístupnenie na trhu 
Únie. Na tento účel sa hospodársky 
subjekt usadený v tretej krajine musí 
podriadiť inšpekcii podľa tohto článku.
6. Spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 
členských štátov tvorí výmena informácií 
o programoch inšpekcií aj o výsledkoch 
uskutočnených inšpekcií. Príslušné 
orgány členských štátov taktiež 
spolupracujú na koordinácii inšpekcií 
v Únii a v tretích krajinách, a to najmä 
v konkrétnych oblastiach. Komisia je 
o tom informovaná.

Or. fr

Odôvodnenie

Je vhodné vymedziť zásadu inšpekcií subjektov vykonávaných príslušnými orgánmi, čo je 
základná súčasť dohľadu nad trhom. Podľa vzoru toho, čo predpokladá smernice 2001/83/ES 
o humánnych liekoch, je vhodné navrhnúť zavedenie nového článku zavádzajúceho zásadu 
inšpekcie subjektov v odvetví zdravotníckych pomôcok príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 669
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú náležité 
kontroly charakteristických vlastností a 
výkonu pomôcok a v uplatniteľnom 
prípade kontrolujú aj dokumentáciu a 
vykonávajú fyzické a laboratórne kontroly 
na základe vhodných vzoriek. Zohľadňujú 
stanovené zásady týkajúce sa posudzovania 
rizika a riadenia rizika, údaje o vigilancii a 
sťažnosti. Príslušné orgány môžu od 
hospodárskych subjektov vyžadovať, aby 

1. Príslušné orgány vykonávajú náležité 
kontroly charakteristických vlastností a 
výkonu pomôcok a v uplatniteľnom 
prípade kontrolujú aj dokumentáciu a 
vykonávajú fyzické a laboratórne kontroly 
na základe vhodných vzoriek. Zohľadňujú 
stanovené zásady týkajúce sa posudzovania 
rizika a riadenia rizika, údaje o vigilancii a 
sťažnosti. Príslušné orgány môžu od 
hospodárskych subjektov vyžadovať, aby 
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sprístupnili dokumentáciu a informácie 
potrebné na účely vykonávania svojich 
činností, a ak je to potrebné a odôvodnené, 
vstupujú do priestorov hospodárskych 
subjektov a odoberajú potrebné vzorky 
pomôcok. Ak to považujú za potrebné, 
môžu zničiť alebo inak znefunkčniť 
pomôcky predstavujúce vážne riziko.

sprístupnili dokumentáciu a informácie 
potrebné na účely vykonávania svojich 
činností, a ak je to potrebné a odôvodnené, 
vstupujú aj neohlásene do priestorov 
hospodárskych subjektov a odoberajú 
potrebné vzorky pomôcok. Ak to považujú 
za potrebné, môžu zničiť alebo inak 
znefunkčniť pomôcky predstavujúce vážne 
riziko.

Or. de

Odôvodnenie

V rámci minimalizácie rizika podvodu, je vhodné vykonávať aj neohlásené kontroly výroby 
zdravotníckych pomôcok.

Pozmeňujúci návrh 670
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú náležité 
kontroly charakteristických vlastností 
a výkonu pomôcok a v uplatniteľnom 
prípade kontrolujú aj dokumentáciu 
a vykonávajú fyzické a laboratórne 
kontroly na základe vhodných vzoriek. 
Zohľadňujú stanovené zásady týkajúce sa 
posudzovania rizika a riadenia rizika, údaje 
o vigilancii a sťažnosti. Príslušné orgány 
môžu od hospodárskych subjektov
vyžadovať, aby sprístupnili dokumentáciu 
a informácie potrebné na účely 
vykonávania svojich činností, a ak je to 
potrebné a odôvodnené, vstupujú do 
priestorov hospodárskych subjektov 
a odoberajú potrebné vzorky pomôcok. Ak 
to považujú za potrebné, môžu zničiť alebo 
inak znefunkčniť pomôcky predstavujúce 
vážne riziko.

1. Príslušné orgány vykonávajú náležité 
kontroly charakteristických vlastností 
a výkonu pomôcok a v uplatniteľnom 
prípade kontrolujú aj dokumentáciu 
a vykonávajú fyzické a laboratórne 
kontroly na základe vhodných vzoriek. 
Zohľadňujú stanovené zásady týkajúce sa 
posudzovania rizika a riadenia rizika, údaje 
o vigilancii a sťažnosti. Príslušné orgány 
môžu od hospodárskych subjektov 
vyžadovať, aby sprístupnili dokumentáciu 
a informácie potrebné na účely 
vykonávania svojich činností, vstupu do 
priestorov hospodárskych subjektov 
a odberu potrebných vzoriek pomôcok na 
analýzu v oficiálnom laboratóriu. Ak to 
považujú za potrebné, môžu zničiť alebo 
inak znefunkčniť pomôcky predstavujúce 
vážne riziko.

Or. en



PE510.767v01-00 42/176 AM\936128SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 671
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú náležité 
kontroly charakteristických vlastností 
a výkonu pomôcok a v uplatniteľnom 
prípade kontrolujú aj dokumentáciu 
a vykonávajú fyzické a laboratórne 
kontroly na základe vhodných vzoriek. 
Zohľadňujú stanovené zásady týkajúce sa 
posudzovania rizika a riadenia rizika, údaje 
o vigilancii a sťažnosti. Príslušné orgány 
môžu od hospodárskych subjektov 
vyžadovať, aby sprístupnili dokumentáciu 
a informácie potrebné na účely 
vykonávania svojich činností, a ak je to 
potrebné a odôvodnené, vstupujú do 
priestorov hospodárskych subjektov 
a odoberajú potrebné vzorky pomôcok. Ak 
to považujú za potrebné, môžu zničiť alebo 
inak znefunkčniť pomôcky predstavujúce 
vážne riziko.

1. Príslušné orgány vykonávajú náležité 
kontroly charakteristických vlastností 
a výkonu pomôcok a v uplatniteľnom 
prípade kontrolujú aj dokumentáciu 
a vykonávajú fyzické a laboratórne 
kontroly na základe vhodných vzoriek. 
Zohľadňujú stanovené zásady týkajúce sa 
posudzovania rizika a riadenia rizika, údaje 
o vigilancii a sťažnosti. Príslušné orgány 
môžu od hospodárskych subjektov 
vyžadovať, aby sprístupnili dokumentáciu 
a informácie potrebné na účely 
vykonávania svojich činností, a ak je to 
potrebné, vstupujú do priestorov 
hospodárskych subjektov a odoberajú 
potrebné vzorky pomôcok. Ak to považujú 
za potrebné, môžu zničiť alebo inak 
znefunkčniť pomôcky predstavujúce riziko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 672
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Príslušné orgány vymenujú 
inšpektorov, ktorí majú právomoc 
vykonávať kontroly uvedené v odseku 1. 
Pri týchto kontrolách môžu pomáhať 
experti vymenovaní príslušnými orgánmi. 
Kontroly vykonávajú inšpektori členského 
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štátu, v ktorom má hospodársky subjekt 
sídlo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 673
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a Spôsob a objem neohlásených kontrol 
ako aj náklady, ktoré vzniknú 
hospodárskemu subjektu na základe 
neohlásených kontrol sa môžu účtovať pri 
pravidelných kontrolách, pokiaľ počas 
kontroly neboli žiadne podstatné výhrady. 
Organizácia a vykonávanie neohlásených 
kontrol sa musí riadiť zásadou 
proporcionality, a musia sa zohľadniť 
predovšetkým na riziká súvisiace s 
pomôckou.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 674
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty pravidelne skúmajú a 
posudzujú fungovanie svojich činností 
súvisiacich s dohľadom. Takéto 
preskúmania a posúdenia sa vykonávajú
aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa 
oznamujú ostatným členským štátom a 
Komisii. Príslušný členský štát sprístupní 
súhrn výsledkov verejnosti.

2. Členské štáty pravidelne, plánujú,
skúmajú a posudzujú fungovanie svojich 
činností súvisiacich s dohľadom. V 
súvislosti s týmto cieľom vypracujú 
členské štáty strategické plány kontroly, v 
ktorých stanovia kategorizáciu rizík, 
intervaly kontrol, druh kontrolných 
opatrení a personálne a materiálne 
zázemie potrebné na vykonávanie kontrol. 
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Preskúmanie a posúdenie činností sa 
vykonáva aspoň každé štyri roky a jeho
výsledky sa oznamujú ostatným členským 
štátom a Komisii. Komisia môže navrhnúť 
úpravy plánov kontroly. Príslušný členský 
štát sprístupní verejnosti súhrn výsledkov a 
návrhy Komisie.

Or. de

Odôvodnenie

V rámci dodržiavania pravidiel a aby bolo pacientom možné pacientom zaručiť vysokú 
úroveň ochrany, je vhodné zaviesť strategickú kontrolu výroby zdravotníckych pomôcok 
podľa miery jej rizika pre zdravie pacientov.

Pozmeňujúci návrh 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty pravidelne skúmajú a 
posudzujú fungovanie svojich činností 
súvisiacich s dohľadom. Takéto 
preskúmania a posúdenia sa vykonávajú 
aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa 
oznamujú ostatným členským štátom a 
Komisii. Príslušný členský štát sprístupní 
súhrn výsledkov verejnosti.

2. Členské štáty pravidelne skúmajú a 
posudzujú fungovanie svojich činností 
súvisiacich s dohľadom. Takéto 
preskúmania a posúdenia sa vykonávajú 
aspoň každé dva roky a ich výsledky sa 
oznamujú ostatným členským štátom a 
Komisii. Príslušný členský štát sprístupní 
súhrn výsledkov verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 676
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Bez toho, aby boli dotknuté 
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medzinárodné dohody uzatvorené medzi 
Úniou a tretími krajinami, sa kontroly 
uvedené v odseku 1 môžu uskutočniť aj 
priestoroch hospodárskeho subjektu so 
sídlom v tretej krajine, pokiaľ sa pomôcka 
má sprístupniť na trhu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Po každej kontrole, ako sa uvádza 
v odseku 1, príslušný orgán podá 
hospodárskemu subjektu, v ktorom bola 
vykonaná inšpekcia, správu o úrovni 
súladu s týmto nariadením. Pred prijatím 
správy dá príslušný orgán hospodárskemu 
subjektu, v ktorom bola vykonaná 
inšpekcia, možnosť predložiť 
pripomienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 678
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. Komisia stanoví usmernenia týkajúce 
sa zásad vykonávania kontrol uvedených 
v tomto článku, najmä vrátane kvalifikácií 
inšpektorov, a podmienok inšpekcie 
a prístupu k údajom a informáciám 
držaným hospodárskymi subjektmi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 679
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
bezodkladne zasielajú všetkým príslušným 
orgánom prostredníctvom elektronického 
systému a sprístupňujú členským štátom a
Komisii.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
bezodkladne zasielajú všetkým príslušným 
orgánom prostredníctvom elektronického 
systému a sprístupňujú členským štátom,
Komisii a notifikovaným subjektom.

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutie notifikovaných subjektov do výmeny informácií orgánov dohľadu nad trhom sa 
musí rozšíriť a jasne vymedziť. Notifikované orgány (v rámci automatizovaných, 
harmonizovaných komunikačných postupov) potrebujú najmä konsolidované informácie, aby 
mohli uznať rozvoj, okamžite zohľadňovať nové informácie a promptne a vhodne reagovať na 
výskyt nehôd, napríklad formou následnej kontroly, pozastavenia alebo odňatia osvedčenia.

Pozmeňujúci návrh 680
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
bezodkladne zasielajú všetkým príslušným 
orgánom prostredníctvom elektronického 
systému a sprístupňujú členským štátom a 
Komisii.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
bezodkladne zasielajú všetkým príslušným 
orgánom prostredníctvom elektronického 
systému a sprístupňujú členským štátom a 
Komisii. Komisia na základe konzultácie s 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky poskytuje každých 6 mesiacov 
prehľad týchto informácií verejnosti a 
zdravotníckym pracovníkom. Tieto 
informácie sa sprístupnia prostredníctvom 
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európskej databanky v článku 27.

Or. en

Odôvodnenie

Prehľad informácií o vigilancii a trhovom dohľade bude prínosný pre zdravotníckych 
pracovníkov a verejnosť. Keďže tieto informácie si budú vyžadovať citlivé zaobchádzanie, 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je vhodným fórom na poskytovanie týchto 
informácií do európskej databanky.

Pozmeňujúci návrh 681
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie súvisiace s článkom 68 ods. 1 
písm. a), b), c) a d) sa sprístupňujú 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky, ktorá ich oznámi na prvom 
zasadnutí Poradenskej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky po tom, čo sú 
informácie k dispozícii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 682
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak majú príslušné orgány členského štátu 
na základe údajov o vigilancii alebo iných 
informácií dostatočný dôvod domnievať sa, 
že pomôcka predstavuje riziko pre zdravie 
alebo bezpečnosť pacientov, používateľov 
alebo iných osôb, vykonajú hodnotenie 
súvisiace s predmetnou pomôckou 

Ak majú príslušné orgány členského štátu 
na základe údajov o vigilancii alebo iných 
informácií dostatočný dôvod domnievať sa, 
že pomôcka predstavuje riziko pre zdravie 
alebo bezpečnosť pacientov, používateľov 
alebo iných osôb, vykonajú hodnotenie 
súvisiace s predmetnou pomôckou 
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zahŕňajúce všetky požiadavky stanovené v 
tomto nariadení relevantné pre riziko, ktoré 
pomôcka predstavuje. Dotknuté 
hospodárske subjekty podľa potreby 
spolupracujú s príslušnými orgánmi.

zahŕňajúce všetky požiadavky stanovené v 
tomto nariadení relevantné pre riziko, ktoré 
pomôcka predstavuje. Dotknuté 
hospodárske subjekty podľa potreby 
spolupracujú s príslušnými orgánmi. 
V rámci tohto hodnotenia príslušné 
orgány informujú notifikované subjekty 
poverené kontrolou, ak ide o pomôcku 
triedy IIa, IIb alebo III, ako aj iné 
príslušné orgány, o výsledkoch 
hodnotenia a opatreniach, ktoré budú 
prijaté podľa výsledkov hodnotenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 683
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Ak majú príslušné orgány členského 
štátu na základe údajov o vigilancii alebo 
iných informácií dôvod domnievať sa, že 
pomôcka predstavuje riziko pre zdravie 
alebo bezpečnosť pacientov, používateľov 
alebo iných osôb, môžu vykonať 
hodnotenie súvisiace s predmetnou 
pomôckou zahŕňajúce všetky požiadavky 
stanovené v tomto nariadení relevantné 
pre riziko, ktoré pomôcka predstavuje. 
Dotknuté hospodárske subjekty podľa 
potreby spolupracujú s príslušnými 
orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 684
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak po vykonaní hodnotenia podľa 
článku 69 príslušné orgány zistia, že 
pomôcka, ktorá predstavuje riziko pre 
zdravie alebo bezpečnosť pacientov, 
používateľov alebo iných osôb, nespĺňa 
požiadavky stanovené v tomto nariadení, 
bezodkladne vyžadujú od príslušného 
hospodárskeho subjektu, aby prijal všetky 
vhodné a riadne odôvodnené nápravné 
opatrenia, na základe ktorých uvedie 
pomôcku do súladu s týmito požiadavkami, 
zakáže alebo obmedzí sprístupňovanie 
pomôcky na trhu, podrobí uvedené 
sprístupnenie špecifickým požiadavkám 
alebo stiahne pomôcku z trhu alebo 
z používania v primeranej lehote úmernej 
povahe rizika.

1. Ak po vykonaní hodnotenia podľa 
článku 69 príslušné orgány zistia, že 
pomôcka, ktorá predstavuje riziko pre 
zdravie alebo bezpečnosť pacientov, 
používateľov alebo iných osôb, nespĺňa 
požiadavky stanovené v tomto nariadení, 
bezodkladne vyžadujú od príslušného 
hospodárskeho subjektu, aby prijal všetky 
vhodné a riadne odôvodnené nápravné 
opatrenia, na základe ktorých uvedie 
pomôcku do súladu s týmito požiadavkami, 
zakáže alebo obmedzí sprístupňovanie 
pomôcky na trhu, podrobí uvedené 
sprístupnenie špecifickým požiadavkám 
alebo stiahne pomôcku z trhu alebo 
z používania v primeranej lehote, ktorá sa 
jasne stanoví a oznámi príslušnému 
hospodárskemu subjektu, úmernej povahe 
rizika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 685
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa príslušné orgány domnievajú, že 
nesúlad sa neobmedzuje len na územie ich 
členského štátu, informujú Komisiu a 
ostatné členské štáty prostredníctvom 
elektronického systému uvedeného 
v článku 68 o výsledkoch hodnotenia a 
opatreniach, ktoré vyžadujú od príslušných 
hospodárskych subjektov.

2. Ak sa príslušné orgány domnievajú, že 
nesúlad sa neobmedzuje len na územie ich 
členského štátu, bezodkladne informujú 
Komisiu a ostatné členské štáty 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 68 o výsledkoch 
hodnotenia a opatreniach, ktoré vyžadujú 
od príslušných hospodárskych subjektov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 686
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Hospodárske subjekty zabezpečujú 
prijatie všetkých vhodných nápravných 
opatrení v súvislosti s dotknutými 
pomôckami, ktoré sprístupnili na trhu v 
celej Únii.

3. Hospodárske subjekty bezodkladne 
zabezpečujú prijatie všetkých vhodných 
nápravných opatrení v súvislosti 
s dotknutými pomôckami, ktoré 
sprístupnili na trhu v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 3 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Ak má dôjsť k stiahnutiu príslušných 
pomôcok z používania, hospodársky 
subjekt vynaloží maximálne primerané 
úsilie na dokončenie procesu sťahovania 
z používania pred ukončením jasne 
vymedzeného obdobia, ktoré mu príslušný 
orgán oznámil, ako sa uvádza v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 688
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bezodkladne tieto opatrenia úradne 
oznamujú Komisii a ostatným členským 

Tieto opatrenia úradne oznamujú Komisii a 
ostatným členským štátom prostredníctvom 
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štátom prostredníctvom elektronického 
systému uvedeného v článku 68.

elektronického systému uvedeného 
v článku 68.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 689
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty, okrem tých, ktoré iniciujú 
postup, bezodkladne informujú Komisiu a 
ostatné členské štáty o všetkých ďalších 
informáciách, ktoré majú k dispozícii a 
ktoré sa týkajú nesúladu príslušnej 
pomôcky, a o všetkých opatreniach, ktoré 
prijali v súvislosti s predmetnou 
pomôckou. V prípade nesúhlasu s úradne 
oznámeným vnútroštátnym opatrením 
bezodkladne informujú Komisiu a ostatné 
členské štáty o svojich námietkach 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 68.

6. Členské štáty, okrem tých, ktoré iniciujú 
postup, bezodkladne informujú Komisiu a 
ostatné členské štáty o všetkých ďalších 
informáciách, ktoré majú k dispozícii a 
ktoré sa týkajú nesúladu príslušnej 
pomôcky, a o všetkých opatreniach, ktoré 
prijali v súvislosti s predmetnou 
pomôckou. V prípade nesúhlasu s úradne 
oznámeným vnútroštátnym opatrením 
informujú Komisiu a ostatné členské štáty 
o svojich námietkach prostredníctvom 
elektronického systému uvedeného 
v článku 68.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 690
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak členský štát alebo Komisia nevznesie 
do dvoch mesiacov od oznámenia 
uvedeného v odseku 4 námietku 
v súvislosti s predbežným opatrením 
prijatým členským štátom, opatrenie sa 
považuje za odôvodnené.

7. Ak členský štát alebo Komisia nevznesie 
do jedného mesiaca od oznámenia 
uvedeného v odseku 4 námietku 
v súvislosti s predbežným opatrením 
prijatým členským štátom, opatrenie sa 
považuje za odôvodnené.



PE510.767v01-00 52/176 AM\936128SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 691
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečujú bezodkladné
prijatie primeraných reštriktívnych opatrení 
vo vzťahu k príslušnej pomôcke.

8. Členské štáty zabezpečujú okamžité 
prijatie primeraných reštriktívnych opatrení 
vo vzťahu k príslušnej pomôcke.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 692
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak členský štát nevznesie do dvoch 
mesiacov od oznámenia uvedeného v 
článku 70 ods. 4 námietky proti
predbežnému opatreniu prijatému iným 
členským štátom, alebo ak Komisia 
pokladá dané opatrenie za opatrenie v 
rozpore s právnymi predpismi Únie, 
Komisia toto vnútroštátne opatrenie 
zhodnotí. Na základe výsledkov tohto 
hodnotenia Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodne, či 
vnútroštátne opatrenie je alebo nie je 
odôvodnené. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

1. Ak členský štát nevznesie do jedného 
mesiaca od oznámenia uvedeného 
v článku 70 ods. 4 námietky proti 
predbežnému opatreniu prijatému iným 
členským štátom alebo ak Komisia pokladá 
dané opatrenie za opatrenie v rozpore s 
právnymi predpismi Únie, Komisia toto 
vnútroštátne opatrenie zhodnotí. Na 
základe výsledkov tohto hodnotenia 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodne, či vnútroštátne opatrenie 
je alebo nie je odôvodnené. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 693
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak po vykonaní hodnotenia podľa 
článku 69 členský štát zistí, že hoci 
pomôcka bola zákonne uvedená na trh 
alebo do používania, predstavuje riziko pre 
zdravie alebo bezpečnosť pacientov, 
používateľov alebo iných osôb, alebo pre 
iné aspekty ochrany verejného zdravia, 
vyžaduje od príslušného(-ých) 
hospodárskeho(-ych) subjektu(-ov), aby 
prijal(-i) všetky náležité predbežné 
opatrenia, ktorými zabezpečí(-ia), že ak sa 
predmetná pomôcka uvedie na trh alebo do 
používania, nebude už predstavovať toto 
riziko, alebo aby predmetnú pomôcku 
stiahli z trhu alebo z používania v 
primeranej lehote úmernej povahe rizika.

1. Ak po vykonaní hodnotenia podľa 
článku 69 členský štát zistí, že hoci 
pomôcka bola zákonne uvedená na trh 
alebo do používania, predstavuje riziko pre 
zdravie alebo bezpečnosť pacientov, 
používateľov alebo iných osôb alebo pre 
iné aspekty ochrany verejného zdravia, 
okamžite vyžaduje od príslušného(-ých) 
hospodárskeho(-ych) subjektu(-ov), aby 
prijal(-i) všetky náležité predbežné 
opatrenia, ktorými zabezpečí(-ia), že ak sa 
predmetná pomôcka uvedie na trh alebo do 
používania, nebude už predstavovať toto 
riziko, alebo aby predmetnú pomôcku 
stiahli z trhu alebo z používania v 
primeranej lehote úmernej povahe rizika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 694
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 70, 
členský štát od príslušného hospodárskeho 
subjektu vyžaduje, aby odstránil príslušný 
nesúlad v primeranej lehote, ktorá je 
úmerná nesúladu, v prípade, že dospeje k 
týmto zisteniam:

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 70, 
členský štát od príslušného hospodárskeho 
subjektu vyžaduje, aby odstránil príslušný 
nesúlad v primeranej lehote, ktorá je jasne 
vymedzená a oznámená a ktorá je úmerná 
nesúladu, v prípade, že dospeje k týmto 
zisteniam:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 695
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak hospodársky subjekt neodstráni 
nesúlad v lehote uvedenej v odseku 1, 
príslušný členský štát prijme všetky 
náležité opatrenia, ktorými obmedzí alebo 
zakáže sprístupnenie výrobku na trhu alebo 
zabezpečí jeho stiahnutie z používania 
alebo stiahnutie z trhu. O týchto 
opatreniach bezodkladne informuje 
Komisiu a ostatné členské štáty 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 68.

2. Ak hospodársky subjekt neodstráni 
nesúlad v lehote uvedenej v odseku 1, 
príslušný členský štát okamžite prijme 
všetky náležité opatrenia, ktorými obmedzí 
alebo zakáže sprístupnenie výrobku na trhu 
alebo zabezpečí jeho stiahnutie z 
používania alebo stiahnutie z trhu. O týchto 
opatreniach okamžite informuje Komisiu a 
ostatné členské štáty prostredníctvom 
elektronického systému uvedeného 
v článku 68.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 696
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa členský štát po vykonaní 
hodnotenia, ktoré poukazuje na potenciálne 
riziko súvisiace s pomôckou alebo 
špecifickou kategóriou alebo skupinou 
pomôcok, domnieva, že sprístupnenie 
takejto pomôcky alebo špecifickej 
kategórie alebo skupiny pomôcok na trhu 
alebo ich uvedenie do používania by sa 
malo zakázať, obmedziť alebo by malo 
podliehať osobitným požiadavkám, alebo 
že takáto pomôcka alebo kategória alebo 
skupina pomôcok by sa mala stiahnuť 
z trhu alebo z používania v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti pacientov, 
používateľov alebo iných osôb alebo 
v záujme iných aspektov verejného 

1. Ak sa členský štát po vykonaní 
hodnotenia, ktoré poukazuje na potenciálne 
riziko súvisiace s pomôckou alebo 
špecifickou kategóriou alebo skupinou 
pomôcok, domnieva, že sprístupnenie 
takejto pomôcky alebo špecifickej 
kategórie alebo skupiny pomôcok na trhu 
alebo ich uvedenie do používania by sa 
malo zakázať, obmedziť alebo by malo 
podliehať osobitným požiadavkám alebo že 
takáto pomôcka alebo kategória alebo 
skupina pomôcok by sa mala stiahnuť 
z trhu alebo z používania v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti pacientov, 
používateľov alebo iných osôb alebo 
v záujme iných aspektov verejného 
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zdravia, môže prijať všetky potrebné 
a odôvodnené predbežné opatrenia.

zdravia, prijme všetky potrebné 
a odôvodnené predbežné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 697
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade riadne odôvodnených vážnych a 
naliehavých dôvodov súvisiacich s zdravím 
a bezpečnosťou ľudí môže Komisia 
prijímať uplatniteľné vykonávacie akty s 
okamžitou platnosťou v súlade s postupom 
uvedeným v článku 88 ods. 4.

V prípade riadne odôvodnených vážnych a 
naliehavých dôvodov súvisiacich so
zdravím a bezpečnosťou ľudí, alebo ak 
v situácii známeho rizika členské štáty 
nekonajú, môže Komisia prijímať 
uplatniteľné vykonávacie akty s okamžitou 
platnosťou v súlade s postupom uvedeným 
v článku 88 ods. 4.

Or. xm

Odôvodnenie

Kroky členských štátov môžu brzdiť buď zložité administratívne postupy, alebo kroky 
nátlakových skupín. Komisia by preto mala mať možnosť prijať preventívne opatrenia 
s okamžitou platnosťou.

Pozmeňujúci návrh 698
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S výnimkou prípadov, keď je z dôvodov 
závažného rizika pre ľudské zdravie alebo 
bezpečnosť potrebné prijať okamžité 
opatrenia, hospodárskemu subjektu sa 
poskytne možnosť predložiť pripomienky 
príslušnému orgánu v primeranej lehote 

2. S výnimkou prípadov, keď je z dôvodov 
závažného rizika pre ľudské zdravie alebo 
bezpečnosť potrebné prijať okamžité 
opatrenia, hospodárskemu subjektu sa 
poskytne možnosť predložiť pripomienky 
príslušnému orgánu v primeranej lehote,
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predtým, ako sa príjme akékoľvek 
opatrenie. Ak sa opatrenie prijalo bez 
vypočutia hospodárskeho subjektu, umožní 
sa mu predložiť pripomienky čo najskôr 
a prijaté opatrenie sa následne promptne 
preskúma.

ktorá je jasne vymedzená, predtým, ako sa 
príjme akékoľvek opatrenie. Ak sa 
opatrenie prijalo bez vypočutia 
hospodárskeho subjektu, umožní sa mu 
predložiť pripomienky čo najskôr a prijaté 
opatrenie sa následne promptne preskúma.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 699
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každé prijaté opatrenie sa stiahne alebo 
zmení a doplní bezodkladne po tom, ako 
hospodársky subjekt preukáže, že prijal 
účinné nápravné opatrenie.

3. Každé prijaté opatrenie sa stiahne alebo 
zmení a doplní bezodkladne po tom, ako 
hospodársky subjekt uspokojivo preukáže, 
že prijal účinné nápravné opatrenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 700
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určujú príslušný orgán 
alebo príslušné orgány zodpovedné za 
vykonávanie tohto nariadenia. Týmto 
príslušným orgánom udeľujú právomoci, 
poskytujú zdroje, vybavenie a poznatky 
potrebné na riadne vykonávanie ich úloh 
podľa tohto nariadenia. Členské štáty 
informujú o príslušných orgánoch 
Komisiu, ktorá uverejňuje zoznam 
príslušných orgánov.

1. Členské štáty určujú príslušný orgán 
alebo príslušné orgány zodpovedné za
vykonávanie tohto nariadenia. Týmto 
príslušným orgánom udeľujú právomoci, 
poskytujú zdroje, vybavenie a poznatky 
potrebné na riadne vykonávanie ich úloh 
podľa tohto nariadenia. Členské štáty 
informujú o príslušných orgánoch 
Komisiu, ktorá uverejňuje zoznam 
príslušných orgánov a ich kontaktné 
údaje.
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Pozmeňujúci návrh 701
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány členských štátov 
spolupracujú medzi sebou a s Komisiou 
a vymieňajú si navzájom informácie 
potrebné na jednotné uplatňovanie tohto 
nariadenia.

1. Príslušné orgány členských štátov 
spolupracujú medzi sebou a s Komisiou 
a podľa potreby aj s Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky 
a vymieňajú si navzájom a s Komisiou 
informácie potrebné na jednotné 
uplatňovanie tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 702
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 78a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 78a
Poradenská skupina pre zdravotnícke 

pomôcky
1a. Komisia zriadi Európsku poradenskú 
skupinu pre zdravotnícke pomôcky 
(MDAG), ktorá bude poskytovať 
poradenstvo Komisii a Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky 
v súvislosti s technickými, vedeckými,
sociálnymi a hospodárskymi aspektmi 
uvedenia na trh a dostupnosti 
zdravotníckej technológie a súvisiacich 
služieb v Únii.
Skupinu tvoria zástupcovia združení 
pacientov, lekárov, sestier, zdravotníckeho 
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personálu a riadiacich pracovníkov 
zdravotníckych zariadení, príslušných 
výrobcov zdravotníckych pomôcok 
a ostatných významných fór.
MDAG predsedá zástupca Komisie.
Práca MDAG je transparentná a výsledky 
sa oznamujú Komisii a Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky 
a sprístupňujú sa verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Legitímne zainteresované strany, ako aj príslušníci regulovaného odvetvia a ostatné subjekty 
by mali mať možnosť radiť Komisii a orgánom v súvislosti s technickými, vedeckými, 
sociálnymi a obchodným aspektmi zdravotníckych pomôcok. Na tento účel by mala Komisia 
zriadiť poradenskú skupinu pre zdravotnícke pomôcky. Práca poradenskej skupiny by mala 
byť transparentná a výsledky by sa mali sprístupňovať Komisii a Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky zriadenej na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 703
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát určí na trojročné 
obdobie, ktoré je obnoviteľné, jedného 
člena a jedného náhradníka s odbornými 
znalosťami v oblasti pôsobnosti tohto 
nariadenia a jedného člena a jedného 
náhradníka s odbornými znalosťami 
v oblasti pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 
[…/…] [o diagnostických zdravotníckych 
pomôckach in vitro]. Členský štát sa môže 
rozhodnúť, že určí len jedného člena a 
jedného náhradníka s odbornými 
znalosťami pre obe oblasti.

Každý členský štát určí na trojročné 
obdobie, ktoré je obnoviteľné, jedného 
člena a jedného alebo viacerých 
náhradníkov s odbornými znalosťami 
v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia 
a jedného člena a jedného alebo viacerých 
náhradníkov s odbornými znalosťami 
v oblasti pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 
[…/…] [o diagnostických zdravotníckych 
pomôckach in vitro]. Členský štát sa môže 
rozhodnúť, že určí len jedného člena a 
jedného alebo viacerých náhradníkov
s odbornými znalosťami pre obe oblasti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 704
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia overí spôsobilosť členov 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky. Komisia zverejňuje výsledky 
svojho overovania pre každý prípad 
overovania a poskytuje informácie 
o spôsobilosti členov Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky. 

Or. en

Odôvodnenie

V záujme riadneho uplatňovania nariadenia by mala Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky pozostávať z osôb s uznávanou a relevantnou spôsobilosťou v oblasti zdravotníckych
pomôcok. V článku sa vyžaduje dôkaz o spôsobilosti, neobjasňuje sa však, kto by mal 
overovať túto spôsobilosť. Spôsobilosť sa musí overovať a malo by to byť úlohou Komisie.

Pozmeňujúci návrh 705
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky dozerá na koordinačnú skupinu 
notifikovaných subjektov, ako sa uvádza v 
článku 39.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala dozerať na koordinačnú skupinu 
notifikovaných subjektov s cieľom zaistiť dodržiavanie požiadaviek na účasť a cieľom 
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zabezpečiť lepšiu informovanosť o stave notifikovaných orgánov v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 706
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže od prípadu k prípadu 
prizvať expertov a iné tretie strany, aby sa 
zúčastnili na stretnutiach alebo poskytli 
písomné príspevky.

6. V prípade potreby sa na stretnutia 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky ako pozorovatelia prizývajú 
organizácie zastupujúce záujmy odvetvia 
zdravotníckych pomôcok, zdravotnícki 
pracovníci, laboratóriá, pacienti 
a spotrebitelia na úrovni Únie.
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže od prípadu k prípadu 
prizvať ďalších expertov a iné tretie 
strany, aby sa zúčastnili na stretnutiach 
alebo poskytli písomné príspevky.

Or. en

Odôvodnenie

Na plenárne zasadnutia Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky by sa mali prizývať 
nielen jej podskupiny, ale aj zainteresované strany, aby sa zaistila trvalá transparentnosť a 
inkluzívnosť regulačného systému EÚ pre zdravotnícke pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 707
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže zriadiť stále alebo dočasné 
podskupiny. V prípade potreby sú do 
takýchto podskupín ako pozorovatelia 
prizvané organizácie zastupujúce záujmy 
odvetvia zdravotníckych pomôcok, 

7. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky zriadi stálu Poradenskú skupinu 
pre zdravotnícke pomôcky a podľa 
potreby môže zriadiť dočasné podskupiny.
Do takýchto podskupín sú ako 
pozorovatelia prizvané organizácie 
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zdravotnícki pracovníci, laboratóriá, 
pacienti a spotrebitelia na úrovni Únie.

zastupujúce záujmy pacientov,
zdravotníckych pracovníkov, laboratórií, 
spotrebiteľov a odvetvia zdravotníckych 
pomôcok na úrovni Únie.

Podľa potreby možno do takýchto 
podskupín prizvať členov Poradenskej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky 
v pôsobnosti pozorovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 708
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky zriadi diskusnú skupinu 
zainteresovaných strán pozostávajúcu zo 
zástupcov zainteresovaných strán 
pôsobiacich na úrovni Únie. Táto skupina 
koná paralelne s Koordinačnou skupinou 
pre zdravotnícke pomôcky a spolupracuje 
s ňou, pričom zároveň poskytuje 
poradenstvo Komisii a členským štátom 
v súvislosti s rôznymi aspektmi 
zdravotníckych technológií a vykonávania 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 709
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky podporuje Komisiu tým, že jej 
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poskytuje prehľad údajov o vigilancii a o 
činnostiach v rámci dohľadu nad trhom 
vrátane všetkých prijatých preventívnych 
opatrení na ochranu zdravia, a to každých 
6 mesiacov. Tieto informácie sa 
sprístupnia prostredníctvom európskej 
databanky podľa článku 27.

Or. en

Odôvodnenie

Prehľad informácií o vigilancii a trhovom dohľade bude prínosný pre zdravotníckych 
pracovníkov a verejnosť. Keďže tieto informácie si budú vyžadovať citlivé zaobchádzanie, 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je vhodným fórom na poskytovanie týchto 
informácií do európskej databanky.

Pozmeňujúci návrh 710
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky koná ako arbitračné fórum pre 
spory týkajúce sa kapitoly IV o 
kompetenciách notifikovaných subjektov.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločná skupina pre posudzovanie a Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky účinne 
monitorujú prácu notifikovaných subjektov. Ak bude mať Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky zodpovednosť za zrušenie pozastavenia notifikovaného subjektu, zvýši 
to jej zodpovednosť za dohľad.

Pozmeňujúci návrh 711
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 8 – pododsek 1 – zarážka 3a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– fungovania Poradenskej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky vrátane prijímania 
stanovísk alebo odporúčaní alebo podľa 
situácie aj iných pozícií Poradenskej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 712
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) posudzovať spoločne s Komisiou a 
vnútroštátnym orgánom zodpovedným za 
notifikované subjekty členského štátu, 
v ktorom je zriadená, uplatňovanie 
notifikácie vo všetkých prípadoch, kde 
žiadajúci orgán vyhlasuje svoje 
kompetencie v prípade pomôcok 
uvedených v triede III, pomôcok 
implantovaných do tela, pomôcok 
obsahujúcich látku považovanú za liek 
alebo pomôcok využívajúcich neživé 
tkanivá alebo bunky ľudského alebo 
zvieracieho pôvodu alebo ich odvodeniny, 
zo strany orgánu posudzovania zhody; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 713
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno ab (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) vytvoriť a dokumentovať prísne 
zásady kompetencie a kvalifikácie a 
postupy výberu a schvaľovania osôb 
zapojených do činností posudzovania 
zhody (vedomosti, prax a iné požadované 
spôsobilosti) a nevyhnutnú odbornú 
prípravu (úvodné alebo priebežné 
školenia). Kvalifikačné kritériá zahŕňajú 
rôzne funkcie v rámci procesu 
posudzovania zhody, ako aj pomôcky, 
technológie a oblasti v pôsobnosti 
nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 714
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno ac (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) revidovať a schvaľovať kritériá 
príslušných orgánov členských štátov v 
súvislosti s článkom 80 ods. 1 písm. ab) 
vyššie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 715
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky vytvorí a vedie 
zoznam vhodne kvalifikovaných a 
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uznávaných klinických odborníkov a ich 
klinickú špecializáciu, ktorý sa sprístupní 
orgánom posudzovania zhody 
notifikovaným pre pomôcky triedy III, 
pomôcky implantované do tela, pomôcky 
obsahujúce látku považovanú za liek 
alebo pomôcky využívajúce neživé tkanivá 
alebo bunky ľudského alebo zvieracieho 
pôvodu alebo ich odvodeniny na účely 
dodržania požiadaviek na notifikácie 
v článku 44.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť úplné a riadne posúdenie klinických dôkazov nezávislými klinickými 
odborníkmi by sa mal vytvoriť celoeurópsky zoznam uznávaných klinických odborníkov. 
Orgány notifikované v súvislosti s triedou III sú potom pri posudzovaní klinických dôkazov 
povinné vybrať odborníka alebo odborníkov z tohto zoznamu.

Pozmeňujúci návrh 716
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b) Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky vypočuje 
Poradenskú skupinu pre zdravotnícke 
pomôcky. Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky berie na vedomie 
prijatie stanovísk a odporúčaní a iných 
pozícií Poradenskej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky a podľa situácie 
ich môže aj sama prijať. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
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Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievať ku kontrole určitých 
posúdení zhody podľa článku 44;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievať ku kontrole určitých 
posúdení zhody podľa článku 44;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je kľúčovou súčasťou regulačného rámca. 
Jej úlohy by sa preto mali opísať podrobnejšie.

Pozmeňujúci návrh 719
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prispievať ku kontrole určitých 
posúdení zhody podľa článku 44;

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 720
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prispievať ku kontrole určitých 
posúdení zhody podľa článku 44; 

(b) overovať kontrolu určitých posúdení 
zhody podľa článku 44; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 721
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievať ku kontrole určitých 
posúdení zhody podľa článku 44;

b) poskytnúť vedecké hodnotenie 
niektorých druhov zdravotníckych 
pomôcok podľa článku 44;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 722
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievať ku kontrole určitých 
posúdení zhody podľa článku 44;

b) pravidelne sledovať technický pokrok, 
najmä v prípade implantovateľných 
pomôcok triedy III;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
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zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 723
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispievať k vytváraniu pokynov s 
cieľom zabezpečiť účinné a 
harmonizované vykonávanie tohto 
nariadenia, najmä pokiaľ ide o určovanie 
a monitorovanie notifikovaných 
subjektov, uplatňovanie všeobecných 
požiadaviek na bezpečnosť a výkon a 
vykonávanie klinického hodnotenia 
výrobcami a posudzovania notifikovanými 
subjektmi;

c) posúdiť, či sú základné požiadavky na 
bezpečnosť a výkon zdravotníckych 
pomôcok podľa tohto nariadenia 
postačujúce, a identifikovať potrebné 
zmeny v prílohe I.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispievať k vytváraniu pokynov s c) prispievať k vytváraniu pokynov s 
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cieľom zabezpečiť účinné a 
harmonizované vykonávanie tohto 
nariadenia, najmä pokiaľ ide o určovanie 
a monitorovanie notifikovaných 
subjektov, uplatňovanie všeobecných 
požiadaviek na bezpečnosť a výkon a 
vykonávanie klinického hodnotenia 
výrobcami a posudzovania notifikovanými 
subjektmi;

cieľom zabezpečiť účinné a 
harmonizované vykonávanie tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je kľúčovou súčasťou regulačného rámca. 
Jej úlohy by sa preto mali opísať podrobnejšie.

Pozmeňujúci návrh 725
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pomáhať príslušným orgánom 
členských štátov pri ich koordinačných 
činnostiach v oblastiach klinických
skúšaní pomôcok, vigilancie a dohľadu 
nad trhom;

d) vypracúvať usmernenia týkajúce sa 
klinických štúdií zdravotníckych pomôcok;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovať poradenstvo a pomáhať 
Komisii na jej žiadosť pri posudzovaní 
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
vykonávania tohto nariadenia;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je kľúčovou súčasťou regulačného rámca. 
Jej úlohy by sa preto mali opísať podrobnejšie.

Pozmeňujúci návrh 727
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovať poradenstvo a pomáhať 
Komisii na jej žiadosť pri posudzovaní 
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
vykonávania tohto nariadenia;

e) pravidelne revidovať normy a 
štandardy týkajúce sa zdravotníckych 
pomôcok;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prispievať k harmonizovanej 
administratívnej praxi súvisiacej so 
zdravotníckymi pomôckami v členských 
štátoch.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky je kľúčovou súčasťou regulačného rámca. 
Jej úlohy by sa preto mali opísať podrobnejšie.

Pozmeňujúci návrh 729
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) vypracovať a vykonávať rámec pre 
európsky program trhového dohľadu;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno fa (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) sústavne sledovať technický pokrok 
najmä v oblasti implantovateľných 
pomôcok a posudzovať, či sú základné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon podľa 
tohto nariadenia dostatočné na zaistenie 
bezpečnosti a výkonu zdravotníckych 
pomôcok, a identifikovať potrebu zmien 
v prílohe I;
fb) vypracúvať usmernenia týkajúce sa 
klinických skúšaní určitých 
zdravotníckych pomôcok;
fc) prispievať k vývoju noriem pre 
zdravotnícke pomôcky;
fd) prispievať k vypracovaniu spoločných 
technických špecifikácií;
fe) vypracovať a udržiavať rámec pre 
európsky program trhového dohľadu;
ff) vypracovať minimálne požiadavky na 
systém riadenia kvality pre vnútroštátne 
orgány pre trhový dohľad;
fg) organizovať spoločné projekty v 
oblasti dohľadu nad trhom a spoločné 
skúšobné projekty;
fh) organizovať programy odbornej 
prípravy a výmenu vnútroštátnych 
úradníkov pre dohľad nad trhom, 
určovanie a monitorovanie 
notifikovaných subjektov a klinické 
skúšanie;
fi) organizovať informačné kampane a 
programy spoločných návštev;
fj) poskytovať stanovisko k uplatňovaniu 
kritérií klasifikácie vymedzených 
v prílohe VII pre danú pomôcku alebo 
kategóriu či skupinu pomôcok podľa 
článku 41 ods. 3 počas obdobia 
6 mesiacov;
fk) na žiadosť Komisie poskytovať 
stanovisko ku klasifikácii pomôcky alebo 
kategórie či skupiny pomôcok podľa 
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článku 41 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 731
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) vypracovať minimálne požiadavky na 
systém riadenia kvality pre vnútroštátne 
orgány pre trhový dohľad;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 732
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno fc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fc) organizovať spoločné projekty v 
oblasti dohľadu nad trhom a spoločné 
skúšobné projekty v členských štátoch;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
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zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 733
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno fd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fd) organizovať výmenu poznatkov medzi 
členskými štátmi s ohľadom na dohľad 
nad trhom, notifikované subjekty a 
klinické hodnotenia;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 734
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno fe (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fe) organizovať informačné kampane a 
programy spoločného overovania;

Or. en
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Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 735
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno ff (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ff) vytvárať také podmienky, aby sa dalo 
do 6 mesiacov poskytnúť stanovisko 
k požiadavke na klasifikáciu podľa 
prílohy VII pre konkrétnu zdravotnícku 
pomôcku alebo skupinu zdravotníckych 
pomôcok podľa článku 41 ods. 3;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 736
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno fg (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fg) vytvárať také podmienky, aby sa na 
žiadosť Komisie dalo poskytnúť 
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stanovisko týkajúce sa klasifikácie 
zdravotníckej pomôcky alebo skupiny 
zdravotníckych pomôcok podľa článku 41 
ods. 4;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 737
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – písmeno fh (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fh) vypracovať rámcový program pre 
dohľad nad trhom po uvedení pomôcky 
na trh;

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zlepšovaní bezpečnosti pacientov. V porovnaní s návrhom si to vyžaduje podrobný opis a 
špecifikáciu zodpovedností vrátane toho, že základné požiadavky a normy pre pomôcky musia 
byť v súlade s technickým pokrokom. Ďalším dôležitým aspektom systému je trhový dohľad po 
uvedení na trh. Obmedzené finančné a ľudské zdroje si vyžadujú lepšiu koordináciu a 
spoluprácu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 738
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 80a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80a
Vedecká poradná Rada

1. Komisia zriadi vedeckú poradnú radu 
pozostávajúcu z najviac 15 vedeckých 
a/alebo klinických odborníkov v oblasti 
zdravotníckych pomôcok, ktorých 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vymenovala ad personam, 
a poskytuje jej logistickú podporu.
2. Pri vymenúvaní týchto odborníkov 
Komisia zabezpečí rozsiahle, primerané 
a vyvážené krytie zdravotníckych disciplín 
vzťahujúcich sa na zdravotnícke 
pomôcky, zverejnenie akýchkoľvek 
záujmov, ktoré by mohli mať vplyv na 
výkon ich práce, ako aj podpísanie 
doložky o dôvernom charaktere. Vedecká 
poradná rada môže v rámci svojej 
zodpovednosti zriadiť panely expertov pre 
špecifické zdravotnícke disciplíny. 
Komisia alebo Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky môžu vedeckú 
poradnú radu požiadať o poskytnutie 
vedeckého poradenstva v súvislosti 
s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa 
vykonávania tohto nariadenia.
3. Vedecká poradná rada spomedzi 
svojich členov vymenuje jedného 
predsedu a jedného podpredsedu na 
obdobie troch rokov, ktoré možno 
jedenkrát obnoviť. V riadne 
odôvodnených prípadoch môže väčšina jej 
členov požadovať odstúpenie predsedu 
a/alebo podpredsedu.
4. Vedecká poradná rada stanovuje svoj 
rokovací poriadok, v ktorom sa stanovujú 
najmä postupy týkajúce sa:
a) fungovania panela expertov,
b) vymenúvania a nahrádzania jej 
predsedu a/alebo podpredsedu,
c) vedeckého hodnotenia stanoveného 
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v článku 44, a to aj v naliehavých 
prípadoch.
Rokovací poriadok nadobúda platnosť po 
prijatí priaznivého stanoviska od Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 739
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytovať vedecké poradenstvo, pokiaľ 
ide o aktuálny vývoj v oblasti špecifických 
pomôcok alebo špecifickej kategórie 
pomôcok;

b) poskytovať vedecké poradenstvo
a technickú pomoc, pokiaľ ide 
o vymedzenie aktuálneho vývoja v oblasti 
špecifických pomôcok alebo špecifickej 
kategórie pomôcok;

Or. en

Odôvodnenie

Vylepšené znenie a jasnejšie vymedzenie úloh referenčných laboratórií.

Pozmeňujúci návrh 740
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prispievať k vývoju noriem na 
medzinárodnej úrovni;

f) prispievať k vývoju spoločných 
technických špecifikácií a tiež 
medzinárodných noriem;

Or. en

Odôvodnenie

Referenčné laboratóriá budú mať vhodné poznatky, skúsenosti a technické zručnosti, vďaka 
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čomu môžu prispieť k vypracovaniu spoločných technických špecifikácií. Zlepšenie znenia.

Pozmeňujúci návrh 741
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky a referenčných 
laboratórií EÚ nesmú mať finančné ani iné 
záujmy v odvetví zdravotníckych 
pomôcok, ktoré by mohli ovplyvniť ich 
nestrannosť. Zaväzujú sa konať vo 
verejnom záujme a nezávisle. Urobia 
vyhlásenie o akýchkoľvek priamych a 
nepriamych záujmoch, ktoré môžu mať 
v odvetví zdravotníckych pomôcok, a toto 
vyhlásenie aktualizujú vždy, keď nastanú 
relevantné zmeny. Na požiadanie 
sprístupnia uvedené vyhlásenie verejnosti. 
Tento článok sa nevzťahuje na zástupcov 
organizácií zainteresovaných strán, ktoré 
sú zapojené do podskupín Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky .

1. Členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky a referenčných 
laboratórií EÚ nesmú mať finančné ani iné 
záujmy v odvetví zdravotníckych pomôcok
ani v dodávateľskom reťazci, ktoré by 
mohli ovplyvniť ich nestrannosť. Zaväzujú 
sa konať vo verejnom záujme a nezávisle. 
Urobia vyhlásenie o akýchkoľvek 
priamych a nepriamych záujmoch, ktoré 
môžu mať v odvetví zdravotníckych 
pomôcok alebo v dodávateľskom reťazci, 
a toto vyhlásenie aktualizujú vždy, keď 
nastanú relevantné zmeny. Na požiadanie 
sprístupnia uvedené vyhlásenie verejnosti. 
Tento článok sa nevzťahuje na zástupcov 
organizácií zainteresovaných strán, ktoré 
sú zapojené do podskupín Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 742
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky a referenčných 
laboratórií EÚ nesmú mať finančné ani iné 
záujmy v odvetví zdravotníckych 
pomôcok, ktoré by mohli ovplyvniť ich 

1. Členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky a referenčných 
laboratórií EÚ nesmú mať finančné ani iné 
záujmy v odvetví zdravotníckych 
pomôcok, ktoré by mohli ovplyvniť ich 
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nestrannosť. Zaväzujú sa konať vo 
verejnom záujme a nezávisle. Urobia 
vyhlásenie o akýchkoľvek priamych a 
nepriamych záujmoch, ktoré môžu mať 
v odvetví zdravotníckych pomôcok, a toto 
vyhlásenie aktualizujú vždy, keď nastanú 
relevantné zmeny. Na požiadanie 
sprístupnia uvedené vyhlásenie verejnosti. 
Tento článok sa nevzťahuje na zástupcov 
organizácií zainteresovaných strán, ktoré 
sú zapojené do podskupín Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky .

nestrannosť. Zaväzujú sa konať vo 
verejnom záujme a nezávisle. Urobia 
vyhlásenie o akýchkoľvek priamych a 
nepriamych záujmoch, ktoré môžu mať 
v odvetví zdravotníckych pomôcok, a toto 
vyhlásenie aktualizujú vždy, keď nastanú 
relevantné zmeny. Na webovej lokalite 
Európskej komisie sa verejnosti sprístupní
vyhlásenie o záujmoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 743
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky a referenčných 
laboratórií EÚ nesmú mať finančné ani iné 
záujmy v odvetví zdravotníckych 
pomôcok, ktoré by mohli ovplyvniť ich 
nestrannosť. Zaväzujú sa konať vo 
verejnom záujme a nezávisle. Urobia 
vyhlásenie o akýchkoľvek priamych a 
nepriamych záujmoch, ktoré môžu mať 
v odvetví zdravotníckych pomôcok, a toto 
vyhlásenie aktualizujú vždy, keď nastanú 
relevantné zmeny. Na požiadanie 
sprístupnia uvedené vyhlásenie verejnosti.
Tento článok sa nevzťahuje na zástupcov 
organizácií zainteresovaných strán, ktoré 
sú zapojené do podskupín Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky .

1. Členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky a referenčných 
laboratórií EÚ nesmú mať finančné ani iné 
záujmy v odvetví zdravotníckych 
pomôcok, ktoré by mohli ovplyvniť ich 
nestrannosť. Zaväzujú sa konať vo 
verejnom záujme a nezávisle. Urobia 
vyhlásenie o akýchkoľvek priamych a 
nepriamych záujmoch, ktoré môžu mať 
v odvetví zdravotníckych pomôcok, a toto 
vyhlásenie aktualizujú vždy, keď nastanú 
relevantné zmeny. Toto vyhlásenie sa 
sprístupní verejnosti. Tento odsek sa 
nevzťahuje na zástupcov organizácií 
zainteresovaných strán, ktoré sú zapojené 
do podskupín Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 744
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Od expertov a ostatných tretích strán 
prizvaných do Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky na báze od prípadu 
k prípadu sa uvedené vyhlásenie vyžaduje.

2. Zástupca organizácií zainteresovaných 
strán zúčastňujúcich sa v podskupinách 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky podá vyhlásenie o všetkých 
priamych a nepriamych záujmoch, ktoré 
môžu mať v odvetví zdravotníckych 
pomôcok, a toto vyhlásenie aktualizuje 
vždy, keď dôjde k významnej zmene. Na 
webovej lokalite Európskej komisie sa 
verejnosti sprístupní vyhlásenie 
o záujmoch. Nevzťahuje sa to na 
zástupcov odvetvia zdravotníckych 
pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Od expertov a ostatných tretích strán 
prizvaných do Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky na báze od prípadu 
k prípadu sa uvedené vyhlásenie vyžaduje.

2. Od expertov a ostatných tretích strán 
prizvaných do Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky na báze od prípadu 
k prípadu sa uvedené vyhlásenie vyžaduje, 
pričom ich vyhlásenie o záujmoch je 
trvalo prístupné verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 746
Nora Berra



PE510.767v01-00 82/176 AM\936128SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 82a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 82a
Vedecké odporúčanie

1. Komisia uľahčuje prístup výrobcov 
inovačných pomôcok, ktorých sa týka 
vedecké posúdenie stanovené v článku 44, 
k vedeckému poradenstvu poskytovanému 
vedeckou poradnou radou alebo 
referenčným laboratóriom EÚ v súvislosti 
s informáciami týkajúcimi sa kritérií pre 
náležité posúdenie zhody pomôcky, a to 
najmä s ohľadom na klinické údaje 
potrebné na účely klinického hodnotenia.
2. Vedecké poradenstvo poskytované 
vedeckou poradnou radou alebo 
referenčným laboratóriom EÚ nie je 
záväzné.
3. Komisia uverejní zosumarizované 
vedecké poradenstvo podľa odseku 1 za 
predpokladu, že sa vypustia všetky 
dôverné obchodné informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 747
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty prijímajú všetky 
vhodné opatrenia, aby podporili zavedenie 
registrov pre špecifické typy pomôcok s 
cieľom zozbierať skúsenosti s používaním 
takýchto pomôcok po ich uvedení na trh. 
Uvedené registre prispievajú k 
nezávislému hodnoteniu dlhodobej 
bezpečnosti a výkonu pomôcok.

Komisia a členské štáty prijímajú všetky 
vhodné opatrenia, aby podporili zavedenie 
registrov zdravotníckych pomôcok s 
cieľom zozbierať skúsenosti s používaním 
takýchto pomôcok po ich uvedení na trh. 
Uvedené registre prispievajú k 
nezávislému hodnoteniu dlhodobej 
bezpečnosti a výkonu pomôcok a ich 
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vysledovateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 748
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty prijímajú všetky 
vhodné opatrenia, aby podporili zavedenie 
registrov pre špecifické typy pomôcok s 
cieľom zozbierať skúsenosti s používaním 
takýchto pomôcok po ich uvedení na trh. 
Uvedené registre prispievajú k 
nezávislému hodnoteniu dlhodobej 
bezpečnosti a výkonu pomôcok.

Komisia a členské štáty prijímajú všetky 
vhodné opatrenia, aby podporili zavedenie 
koordinovaných a harmonizovaných 
registrov pre špecifické typy pomôcok 
s cieľom zozbierať skúsenosti s 
používaním takýchto pomôcok po ich 
uvedení na trh. Uvedené registre 
prispievajú k nezávislému hodnoteniu 
dlhodobej bezpečnosti a výkonu pomôcok.

Or. en

Odôvodnenie

Vypracovanie takýchto registrov sa koordinuje a harmonizuje, aby sa zabránilo náročnému 
zhromažďovaniu údajov na obmedzený účel a aby sa zaistilo, že sa efektívne využijú zdroje 
vložené do vývoja registrov. Len koordinovaná a harmonizovaná organizácia registrov 
umožní ich spoločnú analýzu a poskytne hodnotné informácie o bezpečnosti po uvedení 
pomôcky na trh.

Pozmeňujúci návrh 749
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť 
členských štátov vyberať poplatky za 
činnosti stanovené v tomto nariadení za 
predpokladu, že výška poplatkov je 

Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť 
členských štátov vyberať poplatky za 
činnosti stanovené v tomto nariadení za 
predpokladu, že výška poplatkov je 
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stanovená transparentným spôsobom a na 
základe zásady navrátenia nákladov. 
Členské štáty informujú Komisiu a ostatné 
členské štáty aspoň tri mesiace pred 
prijatím štruktúry a stanovením výšky 
poplatkov.

stanovená transparentným spôsobom a na 
základe zásady navrátenia nákladov. 
Členské štáty informujú Komisiu a ostatné 
členské štáty aspoň tri mesiace pred 
prijatím štruktúry a stanovením výšky 
poplatkov. Štruktúra a úroveň poplatkov 
sa na požiadanie zverejnia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 750
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijímajú ustanovenia o 
sankciách uplatniteľných v prípade 
porušenia ustanovení tohto nariadenia a 
prijímajú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, proporcionálne a 
odrádzajúce. Členské štáty úradne 
oznamujú tieto ustanovenia Komisii do 
[3 mesiacov pred dátumom uplatňovania 
nariadenia] a bezodkladne jej úradne 
oznamujú každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
má na ne vplyv.

Členské štáty prijímajú ustanovenia o 
sankciách uplatniteľných v prípade 
porušenia ustanovení tohto nariadenia a 
prijímajú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, proporcionálne a 
odrádzajúce. Odrádzajúci charakter 
sankcie sa určuje s ohľadom na výnos 
získaný v dôsledku spáchaného porušenia.
Členské štáty úradne oznamujú tieto 
ustanovenia Komisii do [3 mesiacov pred 
dátumom uplatňovania nariadenia] a 
bezodkladne jej úradne oznamujú každú 
nasledujúcu zmenu, ktorá má na ne vplyv.

Or. es

Vysvetlenie

S cieľom odradiť od podvodného správania a zaručiť efektívnosť sankcií musia byť sankcie 
podstatne vyššie ako výnos získaný výrobcom v dôsledku porušenia pravidiel alebo podvodnej 
činnosti.

Pozmeňujúci návrh 751
Philippe Juvin
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Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 2 ods. 2 a ods. 3, 4 
ods. 5, 8 ods. 2, 17 ods. 4, 24 ods. 7, 25 
ods. 7, 29 ods. 2, 40 ods. 2, 41 ods. 4, 42 
ods. 11, 45 ods. 5, 51 ods. 7, 53 ods. 3, 74 
ods. 4 a v článku 81 ods. 6 sa prenáša na 
Komisiu za podmienok stanovených v 
tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 2 ods. 2 a ods. 3, 4 
ods. 5, 8 ods. 2, 17 ods. 4, 24 ods. 7, 25 
ods. 7, 29 ods. 2, 40 ods. 2, 74 ods. 4 a v 
článku 81 ods. 6 sa prenáša na Komisiu za 
podmienok stanovených v tomto článku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 752
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vypracúvaní delegovaných aktov sa 
Komisia radí s Koordinačnou skupinou 
pre zdravotnícke pomôcky. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 753
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomocí uvedených v 
článkoch 2 ods. 2 a ods. 3, 4 ods. 5, 8 ods. 
2, 17 ods. 4, 24 ods. 7, 25 ods. 7, 29 ods. 2, 
40 ods. 2, 41 ods. 4, 42 ods. 11, 45 ods. 5, 
51 ods. 7, 53 ods. 3, 74 ods. 4 a v článku 
81 ods. 6 sa prenáša na Komisiu na 

2. Delegovanie právomocí uvedených v 
článkoch 2 ods. 2 a ods. 3, 4 ods. 5, 8 ods. 
2, 17 ods. 4, 24 ods. 7, 25 ods. 7, 29 ods. 2, 
40 ods. 2, 74 ods. 4 a v článku 81 ods. 6 sa 
prenáša na Komisiu na neurčité obdobie od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
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neurčité obdobie od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 754
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí uvedených v 
článkoch 2 ods. 2 a ods. 3, 4 ods. 5, 8 ods. 
2, 17 ods. 4, 24 ods. 7, 25 ods. 7, 29 ods. 2, 
40 ods. 2, 41 ods. 4, 42 ods. 11, 45 ods. 5, 
51 ods. 7, 53 ods. 3, 74 ods. 4 a v článku 
81 ods. 6 môže kedykoľvek odvolať 
Európsky parlament alebo Rada. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomocí uvedených v 
článkoch 2 ods. 2 a ods. 3, 4 ods. 5, 8 ods. 
2, 17 ods. 4, 24 ods. 7, 25 ods. 7, 29 ods. 2, 
40 ods. 2, 74 ods. 4 a v článku 81 ods. 6 
môže kedykoľvek odvolať Európsky 
parlament alebo Rada. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 755
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 93 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s regulačným postupom 
uvedeným v článku 32 ods. 2 Komisia 
môže na žiadosť členského štátu alebo 
z vlastnej iniciatívy prijať potrebné 

V súlade s regulačným postupom 
uvedeným v článku 32 ods. 2 Komisia 
môže na žiadosť členského štátu alebo 
z vlastnej iniciatívy prijať potrebné 
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opatrenia, aby mohla určiť, či sa 
na konkrétny výrobok alebo skupinu 
výrobkov vzťahuje vymedzenie pojmu 
‚kozmetický výrobok‘.

opatrenia, aby mohla určiť, či sa 
na konkrétny výrobok vzťahuje 
vymedzenie pojmu ‚kozmetický výrobok‘. 
Stály výbor pre kozmetické výrobky 
a príslušné zainteresované strany 
poskytujú podporu, poradenstvo 
a skúsenosti Komisii v súvislosti 
s hraničnými kozmetickými prípadmi.

Or. en

Odôvodnenie

Kvalifikácia kozmetických hraničných výrobkov je zásadne prepojená s individuálnym 
posúdením konkrétneho výrobku, jeho prezentáciou a jeho uvedenými účinkami. Kultúrne 
zázemie a jazyk sú dôležité v rámci národného vnímania kozmetického výrobku a vnímania 
jeho uvádzaných účinkov zo strany spotrebiteľov a sú kľúčové pri kvalifikácii kozmetického 
výrobku. Komisii musia radiť odborníci z členských štátov a príslušných odvetví, aby mohla 
urobiť kvalifikované rozhodnutia o stave hraničných kozmetických prípadov.

Pozmeňujúci návrh 756
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od smerníc 90/385/EHS a 
93/42/EHS sa subjekty posudzovania 
zhody, ktoré sú v súlade s týmto 
nariadením, môžu určiť a notifikovať pred 
dátumom jeho uplatňovania. Notifikované
subjekty, ktoré sú určené a notifikované v 
súlade s týmto nariadením, môžu 
uplatňovať postupy posudzovania zhody 
stanovené v tomto nariadení a vydávať 
certifikáty v súlade s týmto nariadením 
pred dátumom jeho uplatňovania.

4. Odchylne od smerníc 90/385/EHS a 
93/42/EHS sa subjekty posudzovania 
zhody, ktoré sú v súlade s týmto 
nariadením, môžu určiť a notifikovať pred 
dátumom jeho uplatňovania. Notifikované 
subjekty, ktoré sú určené a notifikované v 
súlade s týmto nariadením, môžu 
uplatňovať postupy posudzovania zhody 
stanovené v tomto nariadení a vydávať 
certifikáty v súlade s týmto nariadením 
pred dátumom jeho uplatňovania, pokiaľ je 
možné zaručiť, že boli zavedené príslušné 
delegované a vykonávacie akty.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Pomôcky, na ktoré sa vzťahuje rozsah
pôsobnosti tohto nariadenia v súlade 
s článkom 1 ods. 2 písm. e) a ktoré boli 
legálne uvedené na trh alebo do používania 
v súlade s platnými pravidlami v členských 
štátoch pred dátumom uplatňovania tohto 
nariadenia, sa v príslušných členských 
štátoch môžu aj naďalej uvádzať na trh a 
do používania.

7. Pomôcky v triede IIb a triede III 
patriace do pôsobnosti tohto nariadenia,
ktoré boli legálne uvedené na trh alebo do 
používania v súlade s platnými pravidlami 
v členských štátoch pred uplatňovaním 
tohto nariadenia, ktoré sú už na trhu, 
podliehajú trhovému oprávneniu podľa 
článku 41. Počas prechodného obdobia v 
trvaní šiestich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia výrobcovia 
alebo subjekty zodpovedné za umiestnenie 
pomôcok na trh musia podať správu 
centralizovanému alebo 
decentralizovanému autorizačnému 
orgánu (podľa situácie) o zdravotníckych 
pomôckach triedy IIb a triedy III, ktoré 
umiestnili na trh, ako aj o výsledkoch 
postupu posudzovania zhody, aby dostali 
povolenie na ďalšie uvádzanie na trh na 
obdobie piatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Po uplynutí 
tohto obdobia nesmú ďalej uvádzať 
pomôcky na trh, pokiaľ im medzitým 
nebolo udelené povolenie alebo nebola 
podaná žiadosť o udelenie povolenia.
Všetky pomôcky patriace do pôsobnosti 
tohto nariadenia, ktoré boli legálne 
uvedené na trh alebo do používania 
v súlade s platnými pravidlami 
v členských štátoch pred uplatňovaním 
tohto nariadenia, ktoré sú už na trhu, sa 
môžu naďalej uvádzať na trh a do 
používania v príslušných členských 
štátoch.

Or. en
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Odôvodnenie

Vysokorizikové zdravotnícke pomôcky sa doposiaľ mohli uvádzať na trh len na základe 
postupu posudzovania zhody, ktorý vykonával notifikovaný subjekt poverený touto úlohou 
výrobcom, čo v niektorých prípadoch viedlo k zdravotným pohromám. Po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia by nemali existovať žiadne dvojité normy pre tieto pomôcky 
v závislosti od toho, kedy vstúpili na trh.

Pozmeňujúci návrh 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Článok 97 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) článok 25 ods. 2 a ods. 3 a článok 45 
ods. 4 sa uplatňujú od [18 mesiacov 
po dátume uplatňovania uvedeného 
v odseku 2];

a) článok 25 ods. 2 a ods. 3 a článok 45 
ods. 4 sa uplatňujú od [18 mesiacov 
po dátume uplatňovania uvedeného 
v odseku 2] za predpokladu, že bol 
príslušný elektronický systém overený a je 
v prevádzke;

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť zadávať údaje do elektronického systému sa dá splniť len vtedy, keď budú systémy 
(elektronický systém registrácie pomôcok a hospodárskych subjektov, elektronický systém 
zhromažďovania a spracúvania informácií o osvedčeniach vydaných notifikovanými 
subjektmi) pripravené a v správnom čase funkčné.

Pozmeňujúci návrh 759
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť I – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podľa možnosti čo najviac obmedziť 
zostávajúce riziká prijatím vhodných 
ochranných opatrení vrátane poplašných 
zariadení a

c) podľa možnosti čo najviac obmedziť 
zostávajúce riziká prijatím vhodných 
ochranných opatrení vrátane poplašných 
zariadení; do úvahy by sa teda mali vziať 
najnovšie nástroje a koncepcie 
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vypracované v rámci posúdenia 
nebezpečenstva a rizika na základe 
modelov relevantných pre človeka, 
prístupov k toxicite, prístupov 
k nepriaznivým výsledkom a toxikológie 
na základe dôkazov; a

Or. en

Odôvodnenie

Ako uvádzajú vedecké výbory EK vo svojom materiáli na rozpravu o riešení nových 
problémov pri posudzovaní rizika (október 2012), predpokladá sa posun smerom 
k častejšiemu využívaniu ľudských údajov o biologicky významných odchýlkach v kľúčových 
prístupoch k toxicite. Revízia nariadenia REACH začiatkom tohto roku (február 2013) 
priniesla podobné výsledky v súvislosti s týmito mechanizmami v záujme lepšieho riešenia 
nových problémov pri posudzovaní nebezpečenstva a rizika.

Pozmeňujúci návrh 760
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť I – bod 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) písmená a), b), c) a d) uvedené vyššie 
neobmedzujú nutnosť klinického 
skúšania a klinického sledovania po 
uvedení na trh v rámci primeraného 
riešenia rizík, nebezpečenstiev a výkonu 
pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 761
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) fyzikálnej kompatibilite medzi 
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súčasťami pomôcok rôznych výrobcov, 
ktoré pozostávajú z viac ako jednej 
implantovateľnej časti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 762
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 
Osobitná pozornosť sa venuje látkam, ktoré 
sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické 
pre reprodukciu v súlade s časťou 3 prílohy 
VI k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie, a ktoré sú určené v súlade s 
postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH).

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 
Osobitná pozornosť sa venuje látkam, ktoré 
sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické 
pre reprodukciu v súlade s časťou 3 prílohy 
VI k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie, a ktoré sú určené v súlade s 
postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH).
Osobitná pozornosť sa venuje 
odporúčaniam vedeckých výborov ES 
(Vedeckého výboru pre vznikajúce a novo 
identifikované zdravotné riziká, 
Vedeckého výboru pre bezpečnosť 
spotrebiteľov a Vedeckého výboru pre 
zdravotné a environmentálne riziká) 
uvedeným v ich dokumente z rokovania o 
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riešení nových výziev pri posudzovaní 
rizík (október 2012) a v preskúmaní 
nariadenia REACH (COM(2013)049 v 
konečnom znení, február 2013), keďže v 
obidvoch sa uznáva, že odvetvie 
toxikológie prechádza na mechanickejší 
prístup založený na nervových 
prepojeniach, bunkách a počítačoch, 
pričom posudzuje toxické pôsobenie látky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 763
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z 
pomôcky. Osobitná pozornosť sa venuje 
látkam, ktoré sú karcinogénne, mutagénne 
alebo toxické pre reprodukciu v súlade 
s časťou 3 prílohy VI k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o 
klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a 
doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006, 
a látkam s vlastnosťami narúšajúcimi 
endokrinný systém, pri ktorých existujú 
vedecké dôkazy o možných vážnych 
účinkoch na ľudské zdravie, a ktoré sú 
určené v súlade s postupom stanoveným v 
článku 59 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. 
decembra 2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH).

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z nebezpečných látok, 
ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo 
toxické pre reprodukciu v súlade s časťou 3 
prílohy VI k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 
16. decembra 2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí, o 
zmene, doplnení a zrušení smerníc 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a 
doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. Ak 
neexistujú nijaké bezpečnejšie alternatívy, 
zdravotnícka pomôcka sa označí a 
výrobca poskytne osobitné odôvodnenie 
použitia týchto látok s ohľadom na súlad 
so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon, zvlášť s 
požiadavkami tohto odseku, a v technickej 
dokumentácii a v návode na použitie musí 
uviesť informácie o reziduálnych rizikách 
pre tieto skupiny pacientov a podľa 
potreby aj informácie o príslušných 
preventívnych opatreniach. Pomôcky 
obsahujúce látky s vlastnosťami 
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narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré 
prídu do kontaktu s telom pacientov a pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie, a ktoré sú určené v súlade s 
postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH) alebo 
o ktorých sa vie či predpokladá, že 
narúšajú endokrinný systém podľa 
odporúčania Komisie (2013/.../EÚ) 
o kritériách identifikácie látok 
narúšajúcich endokrinný systém, sa 
vyradia v priebehu 5 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
pokiaľ nebude k dispozícii bezpečnejšia 
alternatíva. Ak neexistujú nijaké 
bezpečnejšie alternatívy, zdravotnícka 
pomôcka sa označí a výrobca poskytne 
osobitné odôvodnenie použitia týchto 
látok s ohľadom na súlad so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon, 
zvlášť s požiadavkami tohto odseku, a v 
technickej dokumentácii a v návode na 
použitie musí uviesť informácie 
o reziduálnych rizikách pre tieto skupiny 
pacientov a podľa potreby aj informácie 
o príslušných preventívnych opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 
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Osobitná pozornosť sa venuje látkam, ktoré 
sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické 
pre reprodukciu v súlade s časťou 3 prílohy 
VI k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie, a ktoré sú určené v súlade s 
postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 
2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Osobitná pozornosť sa venuje látkam, ktoré 
sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické 
pre reprodukciu v súlade s časťou 3 prílohy 
VI k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie

Or. en

Odôvodnenie

V dôsledku návrhu sa osobitná pozornosť, ktorá by sa mala venovať látkam narušujúcim 
endokrinný systém, obmedzuje na tie, ktoré sú určené podľa nariadenia REACH. To je príliš 
limitujúce. Zohľadniť treba napríklad aj nadchádzajúce kritériá vypracované Komisiou 
v oblasti látok narúšajúcich endokrinný systém

Pozmeňujúci návrh 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 
Osobitná pozornosť sa venuje látkam, ktoré 
sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické 
pre reprodukciu v súlade s časťou 3 prílohy 

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 
Osobitná pozornosť sa venuje látkam, ktoré 
sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické 
pre reprodukciu v súlade s časťou 3 prílohy 
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VI k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie, a ktoré sú určené v súlade s 
postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH).

VI k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, a látkam s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, pri 
ktorých existujú vedecké dôkazy 
o možných vážnych účinkoch na ľudské 
zdravie alebo ktoré sú určené v súlade s 
postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH) alebo 
o ktorých sa vie či predpokladá, že 
narúšajú endokrinný systém podľa 
odporúčania Komisie (2013/.../EÚ) o 
kritériách identifikácie látok narúšajúcich 
endokrinný systém.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné prepojiť určenie látok narúšajúcich endokrinný systém s článkom 59 
nariadenia REACH, pretože nejde o vyčerpávajúci zoznam takýchto látok. Určovanie látok 
narúšajúcich endokrinný systém podľa nariadenia REACH, ktoré je veľmi pomalé (doposiaľ 
sa vyskytlo len pri veľmi malom počte látok) a ktoré sa pridŕža odlišného systému 
(kandidátsky zoznam), by malo byť len jednou možnosťou. Komisia v súčasnosti stanovuje 
kritéria pre určovanie látok narúšajúcich endokrinný systém a budúce odporúčanie by malo 
poskytovať primerané odkazy.

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

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak pomôcky alebo ich časti, ktoré sa majú 
používať

Pomôcky alebo ich časti, ktoré sa majú 
používať
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Or. en

(Systém AT4AM umelo rozdeľuje tento pododsek na niekoľko častí, a to v dôsledku 
konkrétnych zarážok, ktoré nasledujú za textom uvedeným vyššie.) Tento pozmeňujúci návrh 

treba čítať v spojení s pozmeňujúcim návrhom predloženým tými istými autormi k hlavnej 
časti tohto pododseku nasledujúceho po zarážkach (nenavrhuje sa však, aby sa zarážky 

zmenili).

Odôvodnenie

Začiatok tohto pododseku je potrebné upraviť v súlade s návrhom uvedeným v súvisiacom 
pozmeňujúcom návrhu, aby sa od označovania určitých karcinogénnych a mutagénnych 
ftalátov a ftalátov poškodzujúcich reprodukciu prešlo na zákaz karcinogénnych 
a mutagénnych látok alebo látok poškodzujúcich reprodukciu a látok narúšajúcich 
endokrinný systém, ak nie sú k dispozícii iné alternatívy.

Pozmeňujúci návrh 767
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.4 – odsek 1 – indent 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

obsahujú v koncentrácii 0,1 % hm. 
mäkčeného materiálu, príp. vyššej, ftaláty 
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
kategórie 1A alebo 1B v súlade s časťou 3 
prílohy VI k nariadeniu (ES) 
č. 1272/2008, tieto pomôcky sa označia 
priamo na pomôcke a/alebo na obale 
každej jednotky prípadne na obchodnom 
obale ako pomôcky obsahujúce ftaláty. Ak 
do účelu určenia týchto pomôcok patrí 
liečba detí alebo liečba tehotných, príp. 
dojčiacich žien, výrobca poskytne osobitné 
odôvodnenie použitia týchto látok s 
ohľadom na súlad so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon, 
zvlášť s požiadavkami tohto odseku, a v 
technickej dokumentácii a v návode na 
použitie musí uviesť informácie 
o reziduálnych rizikách pre tieto skupiny 
pacientov a podľa potreby aj informácie 
o príslušných preventívnych opatreniach. 

obsahujú v koncentrácii 0,1 % hm. 
mäkčeného materiálu, príp. vyššej, ftaláty, 
tieto látky sa označia priamo na pomôcke 
a/alebo na obale každej jednotky prípadne 
na obchodnom obale ako pomôcky 
obsahujúce ftaláty, vyradia do 5 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
ak nebudú k dispozícii bezpečnejšie 
alternatívy. Ak neexistujú nijaké 
bezpečnejšie alternatívy, zdravotnícka 
pomôcka sa označí a výrobca poskytne
osobitné odôvodnenie použitia týchto látok 
s ohľadom na súlad so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon, 
zvlášť s požiadavkami tohto odseku, a v 
technickej dokumentácii a v návode na 
použitie musí uviesť informácie 
o reziduálnych rizikách pre tieto skupiny 
pacientov a podľa potreby aj informácie 
o príslušných preventívnych opatreniach. 
Ak do účelu určenia týchto pomôcok patrí 
liečba detí alebo liečba tehotných, príp. 
dojčiacich žien, ftaláty sú zakázané od 
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1. januára 2017.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.4 – odsek 1 – zarážka 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

obsahujú v koncentrácii 0,1 % hm. 
mäkčeného materiálu, príp. vyššej, ftaláty 
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
kategórie 1A alebo 1B v súlade s časťou 3 
prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, 
tieto pomôcky sa označia priamo na 
pomôcke a/alebo na obale každej jednotky 
prípadne na obchodnom obale ako 
pomôcky obsahujúce ftaláty. Ak do účelu 
určenia týchto pomôcok patrí liečba detí 
alebo liečba tehotných, príp. dojčiacich 
žien, výrobca poskytne osobitné 
odôvodnenie použitia týchto látok s 
ohľadom na súlad so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon, 
zvlášť s požiadavkami tohto odseku, a v 
technickej dokumentácii a v návode na 
použitie musí uviesť informácie 
o reziduálnych rizikách pre tieto skupiny 
pacientov a podľa potreby aj informácie 
o príslušných preventívnych opatreniach.

neobsahujú v koncentrácii 0,1 % hm. 
homogénneho materiálu, príp. vyššej,
látky klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
kategórie 1A alebo 1B v súlade s časťou 3 
prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 
alebo látky určené ako látky narušujúce 
endokrinný systém podľa prvého 
pododseku, ak nevie výrobca preukázať, 
že neexistujú vhodné bezpečnejšie látky 
alebo pomôcky bez týchto materiálov.

Ak výrobca dokáže preukázať, že 
neexistujú vhodné bezpečnejšie látky ani 
pomôcky neobsahujúce tieto materiály, 
tieto pomôcky sa označia priamo na 
pomôcke a/alebo na obale každej jednotky 
prípadne na obchodnom obale ako 
pomôcky obsahujúce látky, ktoré sú 
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
kategórie 1A alebo 1B alebo látky určené 
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ako látky narušujúce endokrinný systém. 
Výrobca poskytne osobitné odôvodnenie 
použitia týchto látok s ohľadom na súlad 
so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon, zvlášť s 
požiadavkami tohto odseku, a v technickej 
dokumentácii a v návode na použitie musí 
uviesť informácie o reziduálnych rizikách
pre pacientov a podľa potreby aj 
informácie o príslušných preventívnych 
opatreniach

Or. en

(Spája sa s pozmeňujúcim návrhom predloženým tými istými autormi k prvým ôsmim slovám 
tohto pododseku (odchýlka spôsobená systémom AT4AM).)

Odôvodnenie

Látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, sú zakázané v 
kozmetických výrobkoch a takéto ftaláty sú zakázané v hračkách. Podobné obmedzenia by sa 
mali uplatňovať na zdravotnícke pomôcky, ktorým sme nevyhnutne vystavení, ak neexistujú 
bezpečnejšie alternatívy. To isté by malo platiť pre známe látky, ktoré narúšajú endokrinný 
systém. Ak neexistujú nijaké alternatívy, výrobca označí pomôcky a poskytne osobitné 
odôvodnenie použitia týchto látok s ohľadom na súlad s bezpečnostnými ustanoveniami 
uvedenými v nariadení v prípade pomôcok pre všetkých pacientov, nielen pre určité rizikové 
skupiny.

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

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.6. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
obmedzilo riziko spojené s veľkosťou 
a vlastnosťami použitých častíc. Osobitnú 
pozornosť treba venovať pomôckam 
obsahujúcim alebo zloženým 
z nanomateriálu, ktorý sa môže uvoľniť do 
tela pacienta alebo používateľa.

7.6. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
obmedzilo riziko spojené s veľkosťou 
a vlastnosťami použitých častíc. Osobitnú 
pozornosť treba venovať pomôckam 
obsahujúcim alebo zloženým 
z nanomateriálu, ktorý sa môže uvoľniť do 
tela pacienta alebo používateľa. Výrobca 
poskytne osobitný dôkaz, že použitie 
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nanomateriálov je v súlade 
so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon v technickej 
dokumentácii. Osobitný dôkaz musí 
zodpovedať osobitným vlastnostiam 
nanomateriálov. Výrobca tiež v návode na 
použitie uvedie informácie o reziduálnych 
rizikách pre tieto skupiny pacientov a 
podľa potreby aj informácie o vhodných 
preventívnych opatreniach.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa nanomateriály používajú v zdravotníckych pomôckach, výrobca by mal poskytnúť 
osobitný dôkaz o tom, že použitie príslušného nanomateriálu je v súlade so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon. Dôkaz by mal jasne odkazovať na osobitné vlastnosti 
nanomateriálu. To by uľahčilo uplatňovanie najprísnejšieho postupu posudzovania zhody, 
ako sa uvádza v Pravidle 19 a odôvodnení 13.

Pozmeňujúci návrh 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 8 – bod 8.7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7a. Výrobcovia zdravotníckych pomôcok 
musia ich používateľov informovať 
o úrovni dezinfekcie, ktorá umožňuje 
zaistiť bezpečnosť pacientov, a o všetkých 
dostupných metódach umožňujúcich túto 
úroveň dosiahnuť. Výrobcovia musia mať 
povinnosť skúšať vhodnosť svojej 
pomôcky všetkými metódami, ktoré môžu 
zaručiť bezpečnosť pacientov, a musia 
odôvodniť, prečo prípadne niektoré 
riešenie odmietajú buď tým, že preukážu 
jeho neúčinnosť, alebo tým, že preukážu, 
že toto riešenie spôsobuje škody 
ohrozujúce zdravotnícky prínos ich 
pomôcky vo výrazne iných rozmeroch než 
iné riešenia odporúčané výrobcom.
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Or. xm

Odôvodnenie

Výrobcovia odporúčajú protokoly, metódy a riešenia často bez ohľadu na ich skutočnú 
účinnosť alebo dostupnosť na príslušnom trhu. Výrobcovia vo svojich odporúčaniach často 
prejavujú uprednostňovanie, ktoré nesúvisí s bezpečnosťou pacientov, ale s priemyselnými 
záujmami.

Pozmeňujúci návrh 771
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Pomôcky obsahujúce látku považovanú 
za liek a pomôcky zložené z látok alebo 
ich kombinácie, ktoré sú určené na 
prehltnutie, inhaláciu alebo aplikované 
rektálne, príp. vaginálne

9. Pomôcky obsahujúce látku považovanú 
za liek,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 772
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Pomôcky obsahujúce látku považovanú 
za liek a pomôcky zložené z látok alebo 
ich kombinácie, ktoré sú určené na 
prehltnutie, inhaláciu alebo aplikované 
rektálne, príp. vaginálne.

9. Pomôcky obsahujúce látku považovanú 
za liek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 773
Mairead McGuinness
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – bod 9.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9.2. Pomôcky zložené z látok alebo ich 
kombinácie, ktoré sú určené na 
prehltnutie, inhaláciu alebo aplikované 
rektálne, príp. vaginálne a ktoré ľudské 
telo absorbuje, príp. sa v ňom rozptýlia, 
spĺňajú analogicky príslušné požiadavky 
stanovené v prílohe I k smernici 
2001/83/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 774
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – bod 9.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9.2. Pomôcky zložené z látok alebo ich 
kombinácie, ktoré sú určené na
prehltnutie, inhaláciu alebo aplikované 
rektálne, príp. vaginálne a ktoré ľudské 
telo absorbuje, príp. sa v ňom rozptýlia, 
spĺňajú analogicky príslušné požiadavky 
stanovené v prílohe I k smernici 
2001/83/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Bezpečnosť týchto pomôcok sa zaistí dodržaním uznávaných harmonizovaných noriem alebo 
spoločných technických špecifikácií. Preto požadovanie súladu s analytickými, 
farmakologicko-toxickými a klinickými normami a protokolmi, pokiaľ ide o testovanie liekov 
(príloha I k smernici 2001/83/ES), neprinesie nijaké ďalšie užitočné informácie z hľadiska 
bezpečnosti pacienta.
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Pozmeňujúci návrh 775
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – bod 9.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9.2. Pomôcky zložené z látok alebo ich 
kombinácie, ktoré sú určené na 
prehltnutie, inhaláciu alebo aplikované 
rektálne, príp. vaginálne a ktoré ľudské 
telo absorbuje, príp. sa v ňom rozptýlia, 
spĺňajú analogicky príslušné požiadavky 
stanovené v prílohe I k smernici 
2001/83/ES.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 776
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – bod 9.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9.2. Pomôcky zložené z látok alebo ich 
kombinácie, ktoré sú určené na 
prehltnutie, inhaláciu alebo aplikované 
rektálne, príp. vaginálne a ktoré ľudské 
telo absorbuje, príp. sa v ňom rozptýlia, 
spĺňajú analogicky príslušné požiadavky 
stanovené v prílohe I k smernici 
2001/83/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – bod 9.2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9.2. Pomôcky zložené z látok alebo ich 
kombinácie, ktoré sú určené na 
prehltnutie, inhaláciu alebo aplikované 
rektálne, príp. vaginálne a ktoré ľudské 
telo absorbuje, príp. sa v ňom rozptýlia, 
spĺňajú analogicky príslušné požiadavky 
stanovené v prílohe I k smernici 
2001/83/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na prílohu I k smernici 2001/83/ES nie je vhodný, pretože lieky sa podľa definície líšia 
z hľadiska mechanizmu fungovania od pomôcok. Odkazovanie na prílohu I k smernici 
2001/83/ES v prípade produktov, ktoré nie sú liekmi, je z vedeckého aj technického hľadiska 
nevhodné a viedlo by k neprimeranému zhodnoteniu.

Pozmeňujúci návrh 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – bod 9.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9.2. Pomôcky zložené z látok alebo ich 
kombinácie, ktoré sú určené na prehltnutie, 
inhaláciu alebo aplikované rektálne, príp. 
vaginálne a ktoré ľudské telo absorbuje, 
príp. sa v ňom rozptýlia, spĺňajú 
analogicky príslušné požiadavky stanovené 
v prílohe I k smernici 2001/83/ES.

9.2. Pomôcky zložené z látok alebo ich 
kombinácie, ktoré sú určené na prehltnutie, 
inhaláciu alebo aplikované rektálne, príp. 
vaginálne a ktoré musí ľudské telo 
absorbovať, príp. sa v ňom musia 
rozptýliť, aby bol dosiahnutý želaný 
účinok, spĺňajú analogicky príslušné 
požiadavky stanovené v prílohe I k 
smernici 2001/83/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Pokiaľ telo absorbuje pomôcku alebo sa pomôcka v tele rozptýli, ale účelom nie je 
dosiahnutie určitého zdravotného účinku, nie je možné opierať sa o dôkazy a štúdie tak, ako je 
to stanovené v smernici 2001/83/ES o humánnych liekoch.
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Pozmeňujúci návrh 779
Dan Jørgensen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 10 – bod 10.2 – bod a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Je potrebné presadzovať metódy, 
ktoré nezahŕňajú zvieratá. Testovanie na 
zvieratách by sa malo čo najviac obmedziť 
a testy na stavovcoch by sa mali 
vykonávať len ako posledná možnosť. V 
súlade so smernicou 2010/63/EÚ sa musia 
testy na stavovcoch nahradiť, obmedziť 
alebo skultivovať. Vyzývame preto 
Komisiu, aby stanovila pravidlá na 
zabránenie opakovanému testovaniu a 
duplicita testov a štúdií na stavovcoch by 
sa mala zakázať. 

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkou uvedenou v Protokole o ochrane a dobrých životných podmienkach 
zvierat, ako sa zaviedol v článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby Spoločenstvo 
a členské štáty pri vytváraní a vykonávaní politík v plnej miere zohľadnili požiadavky na 
dobré životné podmienky zvierat, je potrebné zahrnúť požiadavku, aby sa testovanie na 
zvieratách obmedzilo na najnižšiu možnú mieru a vykonávalo len ako posledná možnosť a aby 
sa presadzovalo využívanie alternatív. Toto je tiež v súlade s požiadavkami v rámci 
nariadenia REACH, produktov ochrany rastlín a právnych predpisov EÚ o biocídoch.

Pozmeňujúci návrh 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 11 – oddiel 11.1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11.1a. Schvaľovanie systému spájacích 
prvkov musí byť jednotné, aby nedošlo 
k zníženiu stanoveného výkonu pomôcok. 
Neschválenie systému spájacích prvkov 
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nezabezpečuje, ale obmedzuje určené 
použitie a nezabezpečuje právo pacienta.  

Or. it

Pozmeňujúci návrh 781
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 11 – bod 11.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11.7. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby uľahčovali bezpečnú likvidáciu 
pomôcky a/alebo všetkých odpadových 
látok používateľom, pacientom alebo inou 
osobou.

11.7. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby uľahčovali bezpečnú likvidáciu 
pomôcky, materiálu, s ktorým bola 
spracovaná a/alebo všetkých odpadových 
látok používateľom, pacientom alebo inou 
osobou a pokiaľ je to odôvodnené a 
možné, nahradí sa táto pomôcka 
pomôckou, ktorá spĺňa vyššie 
bezpečnostné štandardy. Cieľom je znížiť 
možné riziká pre pacientov a 
používateľov, ktoré môžu vzniknúť pri 
vystavení chemickému alebo jadrovému 
materiálu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 782
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 11 – bod 11.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11.7. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby uľahčovali bezpečnú likvidáciu 
pomôcky a/alebo všetkých odpadových 
látok používateľom, pacientom alebo inou 
osobou.

11.7. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby uľahčovali bezpečnú likvidáciu 
pomôcky a látok, ktorých vplyvu bola 
pomôcka vystavená, a/alebo všetkých 
odpadových látok používateľom, 
pacientom alebo inou osobou a v prípade 
možnosti a vhodnosti majú byť nahradené 
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pomôckami a metódami s lepšími 
vlastnosťami z hľadiska bezpečnosti 
s cieľom čo najskôr znížiť mieru 
vystavenia pacientov, používateľov 
a iných osôb potenciálne škodlivým 
látkam, ako sú chemické alebo jadrové 
materiály.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 783
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 13 – bod 13.1 - bod a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) Pomôcky sú navrhované, vyrábané a 
zabalené tak, aby sa v súlade s účelom ich 
určenia pokiaľ možno čo najviac a tým 
najvhodnejším spôsobom obmedzila 
expozícia pacientov, používateľov a iných 
osôb uvoľňovanému žiareniu, bez 
akéhokoľvek obmedzenia použitia 
špecifických dávok zodpovedajúcich 
terapeutickým alebo diagnostickým 
účelom.

(a) Pomôcky sú navrhované, vyrábané a 
zabalené tak, aby sa v súlade s účelom ich 
určenia pokiaľ možno čo najviac a tým 
najvhodnejším spôsobom obmedzila 
expozícia pacientov, používateľov a iných 
osôb uvoľňovanému žiareniu, bez 
akéhokoľvek obmedzenia použitia 
špecifických dávok zodpovedajúcich 
terapeutickým alebo diagnostickým účelom 
a pokiaľ je to možné, nahradí sa táto 
pomôcka pomôckou, ktorá spĺňa vyššie 
bezpečnostné štandardy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 13 – bod 13.3 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pomôcky sú navrhované a vyrábané tak, 
aby sa pokiaľ možno čo najviac a tým 
najvhodnejším spôsobom obmedzila 

Pomôcky sú navrhované a vyrábané tak, 
aby sa pokiaľ možno čo najviac a tým 
najvhodnejším spôsobom obmedzila 
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expozícia pacientov, používateľov a iných 
osôb nežiaducemu žiareniu, parazitárnemu 
alebo difúznemu.

expozícia pacientov, používateľov a iných 
osôb nežiaducemu žiareniu, parazitárnemu 
alebo difúznemu a pokiaľ je to možné, 
zvolia sa metódy, ktoré znižujú expozíciu 
pacientov, používateľov a iných možných 
dotknutých osôb nežiaducemu žiareniu..

Or. de

Pozmeňujúci návrh 785
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 13 – bod 13.4 - bod a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) Pomôcky určené na vyžarovanie 
ionizujúceho žiarenia sú navrhované a 
vyrábané tak, aby sa v prípade možnosti 
zaručila regulácia a kontrola kvantity, 
geometrie a energetickej distribúcie (alebo 
kvality) uvoľňovaného žiarenia s ohľadom 
na predpokladané použitie.

(a) Pomôcky určené na vyžarovanie 
ionizujúceho žiarenia sú navrhované a 
vyrábané tak, aby sa v prípade možnosti 
zaručila regulácia a kontrola kvantity, 
geometrie a energetickej distribúcie (alebo 
kvality) uvoľňovaného žiarenia s ohľadom 
na predpokladané použitie a pokiaľ je to 
možné, zvolia sa pomôcky, ktoré majú 
vyžarované žiarenie počas i po ošetrení 
stále pod kontrolou.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 786
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 16 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. Ochrana pred mechanickými a 
tepelnými rizikami

16. Ochrana pred rizikami pri použití 
pomôcok, ktoré sú výrobcami určené na 
samotestovanie

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 19 – oddiel 19.1 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) Názov výrobku sa nesmie odvolávať 
na názov lieku, biocídneho výrobku, 
kozmetického výrobku ani potravinového 
doplnku.

Or. pl

Odôvodnenie

Na trhu sa vyskytuje množstvo príkladov, keď sú názvy zdravotníckych pomôcok identické 
s názvom lieku alebo obsahujú podstatnú časť názvu lieku. V prípade dezinfekčných 
prípravkov sa výrobky veľmi často nazývajú rovnako ako lieky a biocídne produkty. Táto 
záležitosť zatiaľ v právnych predpisoch o zdravotníckych pomôckach nepodliehala náležitej 
regulácii, preto ju treba podrobne objasniť, okrem iného so zreteľom na bezpečnosť výrobkov 
a pravdepodobnosť zámeny zo strany používateľov. 

Pozmeňujúci návrh 788
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 19 – bod 19.1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) Označenia sú uvádzané v podobe 
čitateľnej pre človeka, ale môžu byť 
doplnené o podoby čitateľné strojom, ako 
sú napr. rádiofrekvenčná identifikácia 
(RFID) alebo čiarkové kódy.

(d) Označenia sú uvádzané v podobe 
čitateľnej pre človeka a musia byť 
doplnené o podoby čitateľné strojom, ako 
sú napr. rádiofrekvenčná identifikácia 
(RFID) alebo čiarkové kódy.

Or. fr

Odôvodnenie

Označenia zdravotníckych pomôcok musia obsahovať jednak formát čitateľný pre človeka, 
jednak formát čitateľný strojom, aby nebolo ťažké zaznamenať jedinečný identifikátor.
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Pozmeňujúci návrh 789
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 19 – bod 19.1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) Označenia sú uvádzané v podobe 
čitateľnej pre človeka, ale môžu byť 
doplnené o podoby čitateľné strojom, ako 
sú napr. rádiofrekvenčná identifikácia 
(RFID) alebo čiarkové kódy.

(d) Označenia sú uvádzané v podobe 
čitateľnej pre človeka a sú doplnené 
o podoby čitateľné strojom, ako sú napr. 
rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) alebo 
čiarkové kódy.

Or. en

Odôvodnenie

Označenia zdravotníckych pomôcok by mali byť v obidvoch formátoch: v podobe čitateľnej 
pre človeka i podobe čitateľnej strojom, pretože v prípade podoby čitateľnej strojom je vo 
väčšine prípadov rýchlejšie a presnejšie naskenovať označenie a zaznamenať tak jedinečný 
identifikátor.

Pozmeňujúci návrh 790
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 19 – bod 19.1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) Označenia sú uvádzané v podobe 
čitateľnej pre človeka, ale môžu byť 
doplnené o podoby čitateľné strojom, ako 
sú napr. rádiofrekvenčná identifikácia 
(RFID) alebo čiarkové kódy.

(d) Označenia sú uvádzané v podobe 
čitateľnej pre človeka a sú doplnené 
o podoby čitateľné strojom, ako sú napr. 
rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) alebo 
čiarkové kódy.

Or. en

Odôvodnenie

Označenia zdravotníckych pomôcok musia byť v podobe čitateľnej pre človeka i podobe 
čitateľnej strojom, inak bude ťažké zaznamenať jedinečný identifikátor.
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Pozmeňujúci návrh 791
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 19 – bod 19.2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) text „Tento výrobok je zdravotnícka 
pomôcka“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 792
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 19 – bod 19.3 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(l) ak je na pomôcke vyznačené, že ide o 
pomôcku na jedno použitie, uvedú sa 
informácie o známych vlastnostiach a 
technických faktoroch známych výrobcovi, 
ktoré by mohli predstavovať riziko v 
prípade opakovaného použitia pomôcky, ak 
v súlade s oddielom 19.1 písm. c) nie je 
potrebný návod na použitie, informácie sa 
používateľovi poskytnú na požiadanie;

(l) ak je na pomôcke vyznačené, že ide o 
pomôcku na jedno použitie, uvedú sa 
informácie o známych vlastnostiach a 
technických faktoroch známych výrobcovi, 
ktoré by mohli predstavovať riziko v 
prípade opakovaného použitia pomôcky, 
ak ide o pomôcku uvedenú na zozname 
pomôcok na jedno použitie v súlade s 
článkom 15 ods. 4, uvedú sa informácie o 
tom, že pomôcka sa za žiadnych okolností 
nesmie znova používať, ak v súlade s 
oddielom 19.1 písm. c) nie je potrebný 
návod na použitie, informácie sa
používateľovi poskytnú na požiadanie;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 793
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 19 – bod 19.3 – písmeno q
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(q) v prípade pomôcok určených laikom sa 
uvedú okolnosti, za ktorých by sa mali 
obrátiť na zdravotníckeho pracovníka;

(q) v prípade pomôcok určených laikom sa 
uvedú okolnosti, za ktorých by sa mali 
obrátiť na zdravotníckeho pracovníka; 
V spolupráci s organizáciami pacientov je 
potrebné preskúmať pokyny v návode na 
použitie pre pacientov s cieľom 
zabezpečiť, že skutočne zodpovedajú 
potrebám pacientov a sú pre nich 
zrozumiteľné a prístupné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 794
Milan Cabrnoch

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zoznam jazykových verzií členských 
štátov, v ktorých sa má pomôcka uviesť na 
trh.

(b) prepojenie na zoznam členských 
štátov, v ktorých je pomôcka uvedná na 
trh.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 795
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 1 – bod 5 – odsek 1 - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Dokumentácia obsahuje súhrn Dokumentácia obsahuje všetky dostupné 
informácie v súvislosti s:

Or. de
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Odôvodnenie

Keďže lekári sú zodpovední za bezpečnosť svojich pacientov, musia mať zdravotnícki 
pracovníci, ako primárni používatelia zdravotníckych pomôcok, prístup ku všetkým 
dostupným technickým a klinickým údajom od výrobcu, aby mohli rozhodnúť o tom, ktorá 
pomôcka je pre ich pacientov najvhodnejšia a mohli im podať príslušné informácie.

Pozmeňujúci návrh 796
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 1 – bod 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dokumentácia obsahuje súhrn Dokumentácia obsahuje všetky dostupné 
informácie súvisiace s

Or. en

Pozmeňujúci návrh 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 1 – bod 6 – oddiel 6.2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) Ak sa má pomôcka pripojiť k inej 
pomôcke, resp. pomôckam tak, aby spĺňala 
svoj účel určenia, uvedie sa opis 
kombinácie pomôcok vrátane dôkazu o 
tom, že pomôcka vyhovuje všeobecným 
požiadavkám na bezpečnosť a výkon, 
pokiaľ ide o vlastnosti uvádzané 
výrobcom, keď je pripojená 
na ktorúkoľvek pomôcku, resp. pomôcky.

(e) Ak sa má pomôcka pripojiť 
prostredníctvom systému spájacích prvkov
k inej pomôcke, resp. pomôckam tak, aby 
spĺňala svoj účel určenia, uvedie sa opis 
kombinácie pomôcok vrátane dôkazu o 
tom, že pomôcka vyhovuje všeobecným 
požiadavkám na bezpečnosť a výkon, 
pokiaľ ide o vlastnosti uvádzané 
výrobcom, keď je pripojená 
na ktorúkoľvek pomôcku, resp. pomôcky. 
Táto kombinácia spájacích prvkov by sa 
mala schváliť, aby sa zabezpečilo určené 
použitie a starostlivosť o pacienta.  

Or. it



AM\936128SK.doc 113/176 PE510.767v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 798
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 4 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Označenie CE sa skladá z veľkých 
písmen „CE“ v tejto podobe:

1. Označenie CE sa skladá z veľkých 
písmen „CE“ a nápisu Zdravotnícka 
pomôcka v tejto podobe:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 799
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA 
NOTIFIKOVANÉ SUBJEKTY

POŽIADAVKY NA NOTIFIKOVANÉ 
SUBJEKTY

Or. de

Odôvodnenie

Aby bolo možné definovať jednotné požiadavky na notifikované subjekty a zaistiť tak 
spravodlivé a rovnaké podmienky, mal by sa namiesto pojmu minimálne požiadavky použiť 
iba pojem požiadavky na notifikované subjekty. Okrem toho je táto terminológia v súlade s 
terminológiou použitou v súvislosti s notifikovanými subjektami v Rozhodnutí Európskeho 
parlamentu a Rady č. 768/2008/ES.

Pozmeňujúci návrh 800
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 6 – nadpis 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA 
NOTIFIKOVANÉ SUBJEKTY

POŽIADAVKY NA NOTIFIKOVANÉ 
SUBJEKTY

Or. en

Pozmeňujúci návrh 801
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2.1. Notifikovaný subjekt vystupuje ako 
tretia strana nezávislá od výrobcu výrobku, 
ktorý je predmetom činností posudzovania 
zhody vykonávaných notifikovaným 
subjektom. Notifikovaný subjekt je takisto 
nezávislý od všetkých hospodárskych 
subjektov so záujmami týkajúcimi sa 
daného výrobku, ako aj od všetkých 
konkurentov jeho výrobcu.

1.2.1. Notifikovaný subjekt vrátane jeho 
zamestnancov vystupuje ako tretia strana 
nezávislá od výrobcu výrobku, ktorý je 
predmetom činností posudzovania zhody 
vykonávaných notifikovaným subjektom. 
Notifikovaný subjekt je takisto nezávislý 
od všetkých hospodárskych subjektov so 
záujmami týkajúcimi sa daného výrobku, 
ako aj od všetkých konkurentov jeho 
výrobcu. Tým sa nevylučujú nijaké 
činnosti posudzovania zhody v prípade už 
uvedených hospodárskych subjektov alebo 
konkurencie.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie, že táto požiadavka sa vzťahuje aj na zamestnancov notifikovaných subjektov. 
Objasnenie, že notifikovaný subjekt môže vykonávať činnosti posudzovania zhody pre rôzne 
hospodárske subjekty vyrábajúce rôzne alebo podobné produkty.

Pozmeňujúci návrh 802
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2.4. Je potrebné zaručiť nestrannosť 
notifikovaných subjektov, ich 
vrcholového manažmentu a 
zamestnancov, ktorí vykonávajú 
posudzovanie. Odmeňovanie 
vrcholového manažmentu
a zamestnancov notifikovaného subjektu 
vykonávajúcich posudzovanie nesmie 
závisieť od výsledkov posudzovania.

1.2.4. Je potrebné zaručiť nestrannosť 
notifikovaných subjektov, ich vrcholového 
manažmentu, zamestnancov, ktorí 
vykonávajú posudzovanie, a zmluvných 
partnerov. Odmeňovanie vrcholového 
manažmentu, zamestnancov 
notifikovaného subjektu vykonávajúcich 
posudzovanie a zmluvných partnerov
nesmie závisieť od výsledkov 
posudzovania.

Or. en

Odôvodnenie

Ak notifikovaný subjekt využíva pri svojich činnostiach externých poradcov, títo externí 
poradcovia by mali podliehať rovnakým požiadavkám ako zamestnanci tohto notifikovaného 
subjektu.

Pozmeňujúci návrh 803
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Notifikovaný subjekt disponuje 
finančnými zdrojmi potrebnými na 
vykonávanie činností posudzovania zhody 
a s tým súvisiacich obchodných transakcií. 
Písomne podloží a dôkazmi preukáže svoju 
platobnú schopnosť a udržateľnú 
ekonomickú životaschopnosť s 
prihliadnutím na špecifické okolnosti 
týkajúce sa štartovacej fázy.

Notifikovaný subjekt vrátane jeho 
dcérskych spoločností disponuje 
finančnými zdrojmi potrebnými na 
vykonávanie činností posudzovania zhody 
a s tým súvisiacich obchodných transakcií. 
Písomne podloží a dôkazmi preukáže svoju 
platobnú schopnosť a udržateľnú 
ekonomickú životaschopnosť s 
prihliadnutím na špecifické okolnosti 
týkajúce sa štartovacej fázy.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia najvyššej úrovne bezpečnosti by všetky dcérske spoločnosti 
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notifikovaného subjektu mali podliehať rovnakým požiadavkám ako samotný notifikovaný 
subjekt.

Pozmeňujúci návrh 804
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.6.1. Notifikovaný subjekt sa zúčastňuje, 
príp. zabezpečí, aby boli o tom jeho
zamestnanci vykonávajúci posudzovanie 
informovaní, na príslušných činnostiach 
v oblasti normalizácie a činnostiach 
koordinačnej skupiny notifikovaného 
subjektu a zabezpečí, aby jeho zamestnanci 
vykonávajúci posudzovanie a prijímajúci 
rozhodnutia boli informovaní o príslušných 
právnych predpisoch, pokynoch 
a dokumentoch týkajúcich sa osvedčených 
postupov prijatých v rámci tohto 
nariadenia.

1.6.1. Notifikovaný subjekt sa zúčastňuje, 
príp. zabezpečí, aby boli o tom jeho 
zamestnanci vykonávajúci posudzovanie 
vrátane subdodávateľov informovaní 
a odborne vyškolení v príslušných 
činnostiach v oblasti normalizácie 
a činnostiach koordinačnej skupiny 
notifikovaného subjektu a zabezpečí, aby 
jeho zamestnanci vykonávajúci 
posudzovanie a prijímajúci rozhodnutia 
boli informovaní o príslušných právnych 
predpisoch, normách, pokynoch 
a dokumentoch týkajúcich sa osvedčených 
postupov prijatých v rámci tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Subdodávatelia musia dosahovať rovnako vysokú úroveň ako zamestnanci notifikovaného 
subjektu vykonávajúci posudzovanie.

Pozmeňujúci návrh 805
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.6.2. Notifikovaný subjekt dodržiava 
etický kódex týkajúci sa okrem iného etiky 
obchodných vzťahov notifikovaného 

vypúšťa sa
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subjektu v oblasti zdravotníckych 
pomôcok, ktorý schválili vnútroštátne 
orgány zodpovedné za notifikované 
subjekty. Súčasťou etického kódexu je aj 
spôsob monitorovania a overovania jeho 
dodržiavania notifikovanými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Kódex správania vytvorili najviac notifikované subjekty v zmysle dobrovoľnej samoregulačnej 
iniciatívy. Zakladá sa na súčasnom regulačnom rámci a je predmetom neustálych úprav zo 
strany notifikovaných subjektov. V nariadení by sa preto nemalo odkazovať na takýto 
nelegislatívny dokument. Hlavné zložky kódexu správania, na ktoré sa zatiaľ požiadavky na 
notifikované subjekty nevzťahujú, by sa mali zahrnúť do nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 806
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 2 – bod 2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2. Systém kvality riadenia 
notifikovaného subjektu zahŕňa aspoň 
tieto skutočnosti:

2.2. Systém riadenia kvality
notifikovaného subjektu a jeho zmluvných 
partnerov zahŕňa aspoň tieto skutočnosti:

Or. en

Odôvodnenie

Na zaistenie dodržania najvyššej úrovne bezpečnosti by sa táto požiadavka mala vzťahovať aj 
na zmluvných partnerov notifikovaných subjektov.

Pozmeňujúci návrh 807
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 2 – bod 2.2 – zarážka 8a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– neustála odborná príprava.

Or. en

Odôvodnenie

Systém riadenia kvality notifikovaných subjektov by mal zahŕňať programy pravidelnej 
odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh 808
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1.1. Notifikovaný orgán je schopný
vykonávať všetky úlohy, ktoré sú mu 
pridelené týmto nariadením, na najvyššej 
úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej 
technickej odbornej spôsobilosti v danej 
oblasti bez ohľadu na to, či dané úlohy 
vykonáva samotný notifikovaný subjekt 
alebo sa vykonávajú v jeho mene a v jeho 
zodpovednosti.

3.1.1. Notifikovaný orgán a jeho zmluvní 
partneri sú schopní vykonávať všetky 
úlohy, ktoré sú mu pridelené týmto 
nariadením, na najvyššej úrovni odbornej 
integrity a nevyhnutnej technickej odbornej 
spôsobilosti v danej oblasti bez ohľadu na 
to, či dané úlohy vykonáva samotný 
notifikovaný subjekt alebo sa vykonávajú 
v jeho mene a v jeho zodpovednosti.

Or. en

Odôvodnenie

Na zaistenie dodržania najvyššej úrovne bezpečnosti by sa táto požiadavka mala vzťahovať aj 
na zmluvných partnerov notifikovaných subjektov.

Pozmeňujúci návrh 809
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1.1. Notifikovaný orgán je schopný 
vykonávať všetky úlohy, ktoré sú mu 
pridelené týmto nariadením, na najvyššej 
úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej 
technickej odbornej spôsobilosti v danej 
oblasti bez ohľadu na to, či dané úlohy 
vykonáva samotný notifikovaný subjekt 
alebo sa vykonávajú v jeho mene a v jeho 
zodpovednosti. 

3.1.1. Notifikovaný orgán je schopný 
vykonávať všetky úlohy, ktoré sú mu 
pridelené týmto nariadením, na najvyššej 
úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej 
technickej odbornej spôsobilosti v danej 
oblasti bez ohľadu na to, či dané úlohy 
vykonáva samotný notifikovaný subjekt 
alebo sa vykonávajú v jeho mene a v jeho 
zodpovednosti. Proces sa musí sledovať, 
aby sa zabezpečila požadovaná kvalita.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 810
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predovšetkým disponuje dostatočným 
počtom zamestnancov a vlastní alebo má 
prístup ku všetkému vybaveniu a všetkým 
zariadeniam potrebným na správne 
vykonávanie technických a 
administratívnych úloh súvisiacich s 
činnosťami posudzovania zhody, pre ktoré 
bol notifikovaný.

Predovšetkým disponuje dostatočným 
počtom zamestnancov a vlastní alebo má 
prístup ku všetkému vybaveniu a všetkým 
zariadeniam potrebným na správne 
vykonávanie technických, vedeckých a 
administratívnych úloh súvisiacich s 
činnosťami posudzovania zhody, pre ktoré 
bol notifikovaný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 811
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z tohto dôvodu sa predpokladá, že v jeho Z tohto dôvodu sa predpokladá, že v jeho 
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organizačnej štruktúre je dostatok 
vedeckého personálu, ktorý má skúsenosti 
a vedomosti postačujúce na posúdenie 
lekárskej funkčnosti a výkonu pomôcok, 
pre ktoré bol notifikovaný, s prihliadnutím 
na požiadavky tohto nariadenia a najmä tie, 
ktoré sú vymedzené v prílohe I.

organizačnej štruktúre je trvalo k dispozícii 
dostatok vedeckého personálu, ktorý má 
skúsenosti a vedomosti postačujúce na 
posúdenie lekárskej funkčnosti a výkonu 
pomôcok, pre ktoré bol notifikovaný, 
s prihliadnutím na požiadavky tohto 
nariadenia a najmä tie, ktoré sú vymedzené 
v prílohe I.

Využije sa stály interný personál, ale 
notifikované subjekty musia mať 
možnosť zamestnať v prípade potreby 
externých odborníkov len pre určitý 
prípad a na dobu určitú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 812
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z tohto dôvodu sa predpokladá, že v jeho 
organizačnej štruktúre je dostatok 
vedeckého personálu, ktorý má skúsenosti 
a vedomosti postačujúce na posúdenie 
lekárskej funkčnosti a výkonu pomôcok, 
pre ktoré bol notifikovaný, s prihliadnutím 
na požiadavky tohto nariadenia a najmä tie, 
ktoré sú vymedzené v prílohe I.

Z tohto dôvodu sa predpokladá, že v jeho 
organizačnej štruktúre je dostatok 
vedeckého personálu, ktorý má skúsenosti, 
univerzitné vzdelanie zakončené získaním 
diplomu a vedomosti potrebné a
postačujúce na posúdenie lekárskej 
funkčnosti a výkonu pomôcok, pre ktoré 
bol notifikovaný, s prihliadnutím na 
požiadavky tohto nariadenia a najmä tie, 
ktoré sú vymedzené v prílohe I. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 813
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zamestnanci poverení hodnotením musia 
aspoň raz za rok a nestranným spôsobom 
uskutočniť inšpekciu na všetkých 
miestach výroby zdravotníckych pomôcok, 
ktoré sa ich týkajú. Táto nestranná 
inšpekcia predpokladá, že výrobca nesmie 
byť nikdy informovaný o možnom dátume 
a čase tejto inšpekcie.
Zamestnanci poverení hodnotením musia 
o výsledkoch uskutočnených 
každoročných inšpekcií informovať všetky 
príslušné orgány členských štátov, ktorých 
sa týka výroba zdravotníckej pomôcky 
a jej uvádzanie na trh. Tieto výsledky sa 
uvádzajú v správe.
Okrem toho sa v správe musia popísať 
každoročné inšpekcie uskutočnené 
príslušným zodpovedným vnútroštátnym 
orgánom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 814
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1.2. Vždy a pre každý prípad postupu 
posudzovania zhody a pre každý druh 
alebo kategóriu výrobku, pre ktorý bol 
notifikovaný, má notifikovaný subjekt 
vo svojej organizačnej štruktúre 
potrebný počet administratívnych, 
odborných a vedeckých zamestnancov 
s odbornými znalosťami 
a s dostatočnými a primeranými 
skúsenosťami z oblasti zdravotníckych 
pomôcok, ako aj zodpovedajúce 
technické vybavenie na vykonávanie 

3.1.2. Vždy a pre každý prípad postupu 
posudzovania zhody a pre každý druh 
alebo kategóriu výrobku, pre ktorý bol 
notifikovaný, má notifikovaný subjekt vo 
svojej organizačnej štruktúre potrebný 
počet administratívnych, odborných 
a vedeckých zamestnancov s odbornými 
znalosťami a s dostatočnými 
a primeranými skúsenosťami z oblasti 
zdravotníckych pomôcok, ako aj 
zodpovedajúce technické vybavenie 
na vykonávanie úloh posudzovania zhody 
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úloh posudzovania zhody vrátane 
posudzovania klinických údajov.

vrátane posudzovania klinických údajov 
alebo zhodnotenia posúdenia vykonaného 
zmluvným partnerom.

Or. en

Odôvodnenie

Interný personál notifikovaného subjektu by mal byť kvalifikovaný na vykonávanie 
posudzovania technických a klinických dokumentov k pomôckam alebo by mal byť 
kvalifikovaný na zhodnotenie kvality a primeranosti posúdenia vykonaného zmluvným 
partnerom notifikovaného subjektu.

Pozmeňujúci návrh 815
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1.2. Vždy a pre každý prípad postupu 
posudzovania zhody a pre každý druh 
alebo kategóriu výrobku, pre ktorý bol
notifikovaný, má notifikovaný subjekt 
vo svojej organizačnej štruktúre 
potrebný počet administratívnych, 
odborných a vedeckých zamestnancov
s odbornými znalosťami 
a s dostatočnými a primeranými 
skúsenosťami z oblasti zdravotníckych 
pomôcok, ako aj zodpovedajúce 
technické vybavenie na vykonávanie 
úloh posudzovania zhody vrátane 
posudzovania klinických údajov.

3.1.2. Vždy a pre každý prípad postupu 
posudzovania zhody a pre každý druh 
alebo kategóriu výrobku, pre ktorý bol 
notifikovaný, má notifikovaný subjekt vo 
svojej organizačnej štruktúre potrebný 
počet administratívnych, odborných 
a vedeckých zamestnancov so znalosťami 
v zdravotníckej, technickej a prípadne 
farmakologickej oblasti a s dostatočnými 
a primeranými skúsenosťami z oblasti 
zdravotníckych pomôcok, ako aj 
zodpovedajúce technické vybavenie 
na vykonávanie úloh posudzovania zhody 
vrátane posudzovania klinických údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 816
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1.3. Notifikovaný subjekt jasne 
preukáže rozsah a hranice povinností, 
právomocí a odbornosti zamestnancov 
vykonávajúcich činnosti posudzovania 
zhody a informuje o nich tých 
zamestnancov, ktorí o to požiadajú.

3.1.3. Notifikovaný subjekt jasne preukáže 
rozsah a hranice povinností, právomocí 
a odbornosti zamestnancov, ako aj 
všetkých zmluvných partnerov 
a dcérskych spoločností, vykonávajúcich 
činnosti posudzovania zhody a informuje 
o nich tých zamestnancov, ktorí o to 
požiadajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 817
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.1. Notifikovaný subjekt zavedie a 
písomne podloží kvalifikačné kritériá a 
postupy výberu a schvaľovania osôb 
vykonávajúcich činnosti posudzovania 
zhody (vedomosti, prax a iné požadované 
spôsobilosti), ako aj nevyhnutnú odbornú 
prípravu (úvodné alebo priebežné 
školenia). Súčasťou kvalifikačných kritérií 
sú aj rôzne funkcie v rámci postupu 
posudzovania zhody (napr. audit, 
kontrola/testovanie výrobku, kontrola 
súboru/spisu konštrukčného návrhu, 
prijímanie rozhodnutí), ako aj znalosť 
pomôcok, technológií a oblastí (napr. 
biokompatibilita, sterilizácia, tkanivá a 
bunky ľudského a živočíšneho pôvodu, 
klinické hodnotenie), ktoré vyplývajú z 
určenia právomocí notifikovaného 
subjektu.

3.2.1. Notifikovaný subjekt zavedie a 
písomne podloží kvalifikačné kritériá a 
postupy výberu a schvaľovania osôb 
vykonávajúcich činnosti posudzovania 
zhody (vedomosti, prax a iné požadované 
spôsobilosti), ako aj nevyhnutnú odbornú 
prípravu (úvodné alebo priebežné 
školenia). Súčasťou kvalifikačných kritérií 
sú aj rôzne funkcie v rámci postupu 
posudzovania zhody (napr. audit, 
kontrola/testovanie výrobku, kontrola 
súboru/spisu konštrukčného návrhu, 
prijímanie rozhodnutí), ako aj znalosť 
pomôcok, technológií a oblastí (napr. 
biokompatibilita, sterilizácia, tkanivá a 
bunky ľudského a živočíšneho pôvodu, 
klinické hodnotenie, riadenie rizika), ktoré 
vyplývajú z určenia právomocí 
notifikovaného subjektu.

Or. de
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Odôvodnenie

Kvalifikačné požiadavky na personál notifikovaných subjektov by mali zahŕňať aj riadenie 
rizika.

Pozmeňujúci návrh 818
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.1. Notifikovaný subjekt zavedie 
a písomne podloží kvalifikačné kritériá 
a postupy výberu a schvaľovania osôb 
vykonávajúcich činnosti posudzovania 
zhody (vedomosti, prax a iné požadované 
spôsobilosti), ako aj nevyhnutnú odbornú 
prípravu (úvodné alebo priebežné 
školenia). Súčasťou kvalifikačných kritérií 
sú aj rôzne funkcie v rámci postupu 
posudzovania zhody (napr. audit, 
kontrola/testovanie výrobku, kontrola 
súboru/spisu konštrukčného návrhu, 
prijímanie rozhodnutí), ako aj znalosť 
pomôcok, technológií a oblastí (napr. 
biokompatibilita, sterilizácia, tkanivá 
a bunky ľudského a živočíšneho pôvodu, 
klinické hodnotenie), ktoré vyplývajú 
z určenia právomocí notifikovaného 
subjektu.

3.2.1. Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky zavedie a písomne 
podloží zásady týkajúce kompetencie na 
vysokej úrovni a kvalifikačné kritériá 
a postupy výberu a schvaľovania osôb 
vykonávajúcich činnosti posudzovania 
zhody (vedomosti, prax a iné požadované 
spôsobilosti), ako aj nevyhnutnú odbornú 
prípravu (úvodné alebo priebežné 
školenia). Súčasťou kvalifikačných kritérií
sú aj rôzne funkcie v rámci postupu 
posudzovania zhody (napr. audit, 
kontrola/testovanie výrobku, kontrola 
súboru/spisu konštrukčného návrhu, 
prijímanie rozhodnutí), ako aj znalosť 
pomôcok, technológií a oblastí (napr. 
biokompatibilita, sterilizácia, tkanivá 
a bunky ľudského a živočíšneho pôvodu, 
klinické hodnotenie), ktoré vyplývajú 
z určenia právomocí notifikovaného 
subjektu.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby orgány, radšej než notifikované subjekty, stanovili harmonizované 
kompetenčné a kvalifikačné kritériá, je potrebné, aby orgány konajúce prostredníctvom 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky stanovili kritériá v súvislosti s kompetenciou 
a kvalifikáciou zamestnancov notifikovaných subjektov posudzujúcich zhodu, ako aj postupy, 
ktoré treba zaviesť.
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Pozmeňujúci návrh 819
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade posudzovania hľadísk 
biokompatibility, klinického skúšania 
a rôznych typov sterilizačných procesov je 
potrebné určiť špecifické kvalifikačné 
kritériá.

V prípade posudzovania hľadísk 
biokompatibility, bezpečnosti, klinického 
skúšania a rôznych typov sterilizačných 
procesov je potrebné určiť špecifické 
kvalifikačné kritériá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 820
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– typ kvalifikácie (vedomosti, prax, iné 
spôsobilosti) vyžadovanej na vykonávanie 
posudzovania zhody diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, ako aj 
príslušné kvalifikačné kritériá,

– typ kvalifikácie (vedomosti, prax, iné 
spôsobilosti) vyžadovanej na vykonávanie 
posudzovania zhody diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro na 
základe noriem, ako aj príslušné 
kvalifikačné kritériá,

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 821
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – zarážka 7a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– primeraný vek / minimálne trojročné 
skúsenosti v oblasti posudzovania zhody 
podľa tohto nariadenia alebo 
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predchádzajúcich platných smerníc 
získané v rámci notifikovaného subjektu; 
zamestnanci notifikovaného subjektu 
zapojení do rozhodovania o certifikátoch 
sa nepodieľajú na posudzovaní zhody, 
v prípade ktorej sa má prijať rozhodnutie 
o udelení certifikátu;

Or. en

Odôvodnenie

Kódex správania vytvorili najviac notifikované subjekty v zmysle dobrovoľnej samoregulačnej 
iniciatívy. Zakladá sa na súčasnom regulačnom rámci a je predmetom neustálych úprav zo 
strany notifikovaných subjektov. V nariadení by sa preto nemalo odkazovať na takýto 
nelegislatívny dokument. Hlavné zložky kódexu správania, na ktoré sa zatiaľ požiadavky na 
notifikované subjekty nevzťahujú, by sa mali zahrnúť do nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 822
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.4. Notifikované subjekty disponujú 
zamestnancami s odborným znalosťami 
z klinickej praxe. Títo zamestnanci sa 
pravidelne zúčastňujú rozhodovacích 
procesov notifikovaného subjektu, aby:

3.2.4. notifikované subjekty trvalo
disponujú zamestnancami s odborným 
znalosťami v oblasti koncepcie klinického 
skúšania, zdravotníckej štatistiky, vedenia 
klinických pacientov a správnej klinickej 
praxe v oblasti klinického skúšania 
a prípadne farmakológie. Využije sa stály 
interný personál, ale notifikované 
subjekty musia mať možnosť zamestnať 
v prípade potreby externých odborníkov 
len pre určitý prípad a na dobu určitú.
Títo zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú 
rozhodovacích procesov notifikovaného 
subjektu, aby:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 823
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – zarážka 6a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– zabezpečili nezávislosť a objektívnosť 
a zistili prípadné konflikty záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 824
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.5. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie kontrol súvisiacich s 
výrobkom (napr. kontrola spisu 
konštrukčného návrhu, technickej 
dokumentácie alebo typovej skúšky 
vrátane hľadísk, ako sú klinické 
hodnotenia, biologická bezpečnosť, 
sterilizácia, validácia softvéru) majú 
preukázané kvalifikácie v týchto 
oblastiach:

3.2.5. Produktoví odborníci: Zamestnanci 
zodpovední za vykonávanie kontrol 
súvisiacich s výrobkom, kontrol spisu 
konštrukčného návrhu alebo typovej 
skúšky pomôcok triedy III, najmä hľadísk, 
ako sú klinické hodnotenia, biologická 
bezpečnosť, sterilizácia, validácia softvéru,
majú preukázané kvalifikácie v týchto 
oblastiach:

Or. en

Odôvodnenie

Kódex správania vytvorili najviac notifikované subjekty v zmysle dobrovoľnej samoregulačnej 
iniciatívy. Zakladá sa na súčasnom regulačnom rámci a je predmetom neustálych úprav zo 
strany notifikovaných subjektov. V nariadení by sa preto nemalo odkazovať na takýto 
nelegislatívny dokument. Hlavné zložky kódexu správania, na ktoré sa zatiaľ požiadavky na 
notifikované subjekty nevzťahujú, by sa mali zahrnúť do nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.5. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie kontrol súvisiacich s 
výrobkom (napr. kontrola spisu 
konštrukčného návrhu, technickej 
dokumentácie alebo typovej skúšky 
vrátane hľadísk, ako sú klinické
hodnotenie, sterilizácia, validácia softvéru) 
majú preukázané kvalifikácie v týchto 
oblastiach: 

3.2.5. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie kontrol súvisiacich s 
výrobkom (napr. kontrola spisu 
konštrukčného návrhu, technickej 
dokumentácie alebo typovej skúšky 
vrátane hľadísk, ako sú klinické 
hodnotenie, sterilizácia, validácia softvéru) 
majú požadované odborné kvalifikácie 
schválené členskými štátmi. Medzi takéto 
kvalifikácie patrí napríklad:

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 826
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.5a. Posudzovateľ výrobku: 
zamestnanci zodpovední za vykonávanie 
kontrol súvisiacich s výrobkom (kontroly 
technickej dokumentácie) alebo za typové 
preskúmanie pomôcok klasifikovaných do 
triedy IIa/IIb majú preukázané 
kvalifikácie v týchto oblastiach:
– úspešne ukončené univerzitné vzdelanie 
alebo odborné technické vysokoškolské 
vzdelanie, prípadne rovnocennú 
kvalifikáciu v podobných študijných 
programoch, napr. medicína, prírodné 
vedy alebo strojárstvo,
– štyri roky odbornej praxe v oblasti 
zdravotníckych výrobkov alebo 
v súvisiacich odvetviach (napr. priemysel, 
audit, zdravotníctvo, výskum), pričom dva 
roky tejto praxe sú v oblasti navrhovania, 
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výroby, testovania alebo používania 
pomôcky (ako sa uvádza pri všeobecnej 
skupine pomôcok) alebo technológie, 
ktorá má byť predmetom posudzovania, 
príp. súvisí s vedeckými hľadiskami, ktoré 
sa majú posudzovať,
– zodpovedajúce znalosti všeobecných 
požiadaviek na bezpečnosť a výkon 
stanovených v prílohe I, ako aj súvisiacich 
delegovaných a/alebo vykonávacích aktov, 
harmonizovaných noriem, STŠ 
a príslušných usmernení,
– zodpovedajúce znalosti a skúsenosti 
v oblasti riadenia rizík a súvisiacich 
noriem týkajúcich sa zdravotníckych 
pomôcok, ako aj príslušných usmernení,
– zodpovedajúce znalosti a skúsenosti 
v oblasti postupov posudzovania zhody 
stanovených v prílohách VIII až X, najmä 
tých aspektov, ktoré sa týkajú ich 
poverenia, ako aj zodpovedajúca 
odbornosť na vykonanie daných 
posúdení.

Or. en

Odôvodnenie

Etický kódex vytvorila väčšina notifikovaných subjektov ako iniciatívu v rámci dobrovoľnej 
samoregulácie. Zakladá sa na súčasnom regulačnom rámci a notifikované subjekty ho 
priebežne upravujú. Nariadenie by preto nemalo odkazovať na takýto nelegislatívny 
dokument. Hlavné prvky obsiahnuté v etickom kódexe, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v časti 
s názvom Požiadavky na notifikované subjekty, by sa mali do nariadenia zaradiť.

Pozmeňujúci návrh 827
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– štyri roky odbornej praxe v oblasti 
zdravotníckych výrobkov alebo 
v súvisiacich odvetviach (napr. priemysel, 

– štyri roky odbornej praxe v oblasti 
zdravotníckych výrobkov alebo 
v súvisiacich odvetviach (napr. priemysel, 
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audit, zdravotníctvo, výskum), pričom dva 
roky tejto praxe sú v oblasti navrhovania, 
výroby, testovania alebo používania 
pomôcky alebo technológií, ktoré majú byť 
predmetom posudzovania, príp. súvisia 
s vedeckými hľadiskami, ktoré sa majú 
posudzovať,

audit, zdravotníctvo, výskum), pričom dva 
roky tejto praxe sú v oblasti navrhovania, 
výroby, testovania alebo používania 
pomôcky (ako sa uvádza pri všeobecnej 
skupine pomôcok) alebo technológií, ktoré 
majú byť predmetom posudzovania, príp. 
súvisia s vedeckými hľadiskami, ktoré sa 
majú posudzovať,

Or. en

Odôvodnenie

Etický kódex vytvorila väčšina notifikovaných subjektov ako iniciatívu v rámci dobrovoľnej 
samoregulácie. Zakladá sa na súčasnom regulačnom rámci a notifikované subjekty ho 
priebežne upravujú. Nariadenie by preto nemalo odkazovať na takýto nelegislatívny 
dokument. Hlavné prvky obsiahnuté v etickom kódexe, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v časti 
s názvom Požiadavky na notifikované subjekty, by sa mali do nariadenia zaradiť.

Pozmeňujúci návrh 828
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – zarážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– okrem toho sa kvalifikácia zakladá na 
technickej alebo vedeckej špecializácii, 
napr. sterilizácia, biokompatibilita, 
zvieracie tkanivá, ľudské tkanivá, softvér, 
funkčná bezpečnosť, klinické hodnotenie, 
elektrická bezpečnosť, balenie,

Or. en

Odôvodnenie

Etický kódex vytvorila väčšina notifikovaných subjektov ako iniciatívu v rámci dobrovoľnej 
samoregulácie. Zakladá sa na súčasnom regulačnom rámci a notifikované subjekty ho 
priebežne upravujú. Nariadenie by preto nemalo odkazovať na takýto nelegislatívny 
dokument. Hlavné prvky obsiahnuté v etickom kódexe, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v časti 
s názvom Požiadavky na notifikované subjekty, by sa mali do nariadenia zaradiť.
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Pozmeňujúci návrh 829
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– zodpovedajúce znalosti a skúsenosti 
v oblasti klinického hodnotenia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 830
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – zarážka 5a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– orgány posudzovania zhody 
notifikované pre pomôcky triedy III 
predkladajú Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky zoznam všetkých 
interných a externých znalcov, ktorí pri 
posudzovaní zhody vykonávajú 
hodnotenie klinických a neklinických 
zložiek. Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky je poverená 
overením náležitej kvalifikácie vybraných 
znalcov a zoznam uverejní.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s expertmi v rámci notifikovaných subjektov to pomôže pri zaistení úplnej 
transparentnosti a náležitej kvalifikácie.

Pozmeňujúci návrh 831
Holger Krahmer
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Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 3 – bod 3.2 – bod 3.2.6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.6. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie auditov systému riadenia
kvality výrobcu majú preukázané 
kvalifikácie v týchto oblastiach:

3.2.6. Audítor: zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie auditov systému 
zabezpečenia kvality výrobcu majú 
preukázané kvalifikácie v týchto 
oblastiach:

Or. en

Odôvodnenie

Etický kódex vytvorila väčšina notifikovaných subjektov ako iniciatívu v rámci dobrovoľnej 
samoregulácie. Zakladá sa na súčasnom regulačnom rámci a notifikované subjekty ho 
priebežne upravujú. Nariadenie by preto nemalo odkazovať na takýto nelegislatívny 
dokument. Hlavné prvky obsiahnuté v etickom kódexe, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v časti 
s názvom Požiadavky na notifikované subjekty, by sa mali do nariadenia zaradiť.

Pozmeňujúci návrh 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.6. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie auditov systému riadenia 
kvality výrobcu majú preukázané 
kvalifikácie v týchto oblastiach: 

3.2.6. Zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie auditov systému riadenia 
kvality výrobcu majú požadované odborné 
kvalifikácie schválené členskými štátmi. 
Medzi takéto kvalifikácie patrí napríklad:

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 833
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 3 – bod 3.2 – bod 3.2.6 – zarážka 2a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– kvalifikácia by sa mala zakladať na 
technológii podľa definície v rámci 
kódovania IAF/EAC alebo na 
rovnocennom stupni,

Or. en

Odôvodnenie

Etický kódex vytvorila väčšina notifikovaných subjektov ako iniciatívu v rámci dobrovoľnej 
samoregulácie. Zakladá sa na súčasnom regulačnom rámci a notifikované subjekty ho 
priebežne upravujú. Nariadenie by preto nemalo odkazovať na takýto nelegislatívny 
dokument. Hlavné prvky obsiahnuté v etickom kódexe, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v časti 
s názvom Požiadavky na notifikované subjekty, by sa mali do nariadenia zaradiť.

Pozmeňujúci návrh 834
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 3 – bod 3.4 – bod 3.4.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.4.3. Ak sa pri posudzovaní zhody 
využívajú služby zmluvných partnerov 
alebo externých znalcov, najmä ak ide 
o novátorské, invazívne alebo 
implantovateľné zdravotnícke pomôcky 
alebo technológie, je potrebné, aby bol 
notifikovaný subjekt sám dostatočne 
kompetentný v každej z oblastí výrobkov, 
pre ktoré bol určený, a dokázal viesť 
posudzovanie zhody, overiť 
opodstatnenosť a správnosť názorov 
znalcov a vedel rozhodnúť o udelení 
certifikátu.

3.4.3. Ak sa pri posudzovaní zhody 
využívajú služby zmluvných partnerov 
alebo externých znalcov, najmä ak ide 
o novátorské, invazívne alebo 
implantovateľné zdravotnícke pomôcky 
alebo technológie, je potrebné, aby bol 
notifikovaný subjekt sám dostatočne 
kompetentný v každej z oblastí výrobkov, 
liečby alebo zdravotníckej špecializácie, 
pre ktoré bol určený, a dokázal viesť 
posudzovanie zhody, overiť 
opodstatnenosť a správnosť názorov 
znalcov a vedel rozhodnúť o udelení 
certifikátu.

Or. en

Odôvodnenie

Náležitá kvalifikácia notifikovaných subjektov by sa nemala určovať iba na základe 



PE510.767v01-00 134/176 AM\936128SK.doc

SK

kompetencie v oblasti výrobkov, ale aj v oblasti liečby alebo zdravotníckej špecializácie.

Pozmeňujúci návrh 835
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Minimálna lehota na vykonávanie 
auditov notifikovaným subjektom
Notifikované subjekty určia pre každý 
žiadajúci orgán a každého 
certifikovaného klienta trvanie auditu, 
pokiaľ ide o úvodné audity v rámci 
štádia 1 a štádia 2 a audity v rámci 
dohľadu.
Trvanie auditu sa určí na základe 
skutočného počtu zamestnancov výrobcu 
vrátane všetkých jednotlivých výrobných 
zariadení, na ktoré sa vzťahuje certifikát.
Trvanie auditu by sa malo primerane 
určiť podľa skutočného počtu 
zamestnancov organizácie, zložitosti 
postupov v rámci organizácie, povahy 
a charakteristík zdravotníckych pomôcok, 
na ktoré sa rozsah auditu vzťahuje, 
a rôznych technológií používaných pri 
výrobe a kontrole zdravotníckych 
pomôcok. Trvanie auditu by sa malo 
upraviť podľa všetkých podstatných 
faktorov, ktoré sa osobitne uplatňujú na 
organizáciu podliehajúcu auditu. 
Notifikovaný subjekt by mal uplatňovať 
voľnú úvahu, aby sa zaručilo, že 
akákoľvek úprava trvania auditu nebude 
pre jeho efektívnosť predstavovať riziko.
Trvanie akéhokoľvek auditu 
vykonávaného na mieste nemôže mať 
menší rozsah ako 1 audítor/deň.
Certifikácia viacerých miest v rámci 
jedného systému zabezpečenia kvality sa 
nemôže zakladať na systéme výberu 
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vzorky.

Or. en

Odôvodnenie

Etický kódex vytvorila väčšina notifikovaných subjektov ako iniciatívu v rámci dobrovoľnej 
samoregulácie. Zakladá sa na súčasnom regulačnom rámci a notifikované subjekty ho 
priebežne upravujú. Nariadenie by preto nemalo odkazovať na takýto nelegislatívny 
dokument. Hlavné prvky obsiahnuté v etickom kódexe, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v časti 
s názvom Požiadavky na notifikované subjekty, by sa mali do nariadenia zaradiť.

Pozmeňujúci návrh 836
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 4 – bod 4.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1. Je potrebné, aby bol rozhodovací 
proces v notifikovanom subjekte vrátane 
procesu vydávania, pozastavenia, 
predĺženia platnosti, odňatia alebo 
zamietnutia certifikátov posudzovania 
zhody, ich zmien alebo obmedzení, ako aj 
vydaných dodatkov jasne písomne 
podložený.

4.1. Je potrebné, aby bol rozhodovací 
proces v notifikovanom subjekte vrátane 
procesu vydávania, pozastavenia, 
predĺženia platnosti, odňatia alebo 
zamietnutia certifikátov posudzovania 
zhody, ich zmien alebo obmedzení, ako aj 
vydaných dodatkov jasne písomne 
podložený a verejne prístupný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 837
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Príloha 6 – bod 4 – bod 4.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1. Je potrebné, aby bol rozhodovací 
proces v notifikovanom subjekte vrátane 
procesu vydávania, pozastavenia, 
predĺženia platnosti, odňatia alebo 
zamietnutia certifikátov posudzovania 

4.1. Je potrebné, aby bol rozhodovací 
proces v notifikovanom subjekte vrátane 
procesu vydávania, pozastavenia, 
predĺženia platnosti, odňatia alebo 
zamietnutia certifikátov posudzovania 
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zhody, ich zmien alebo obmedzení, ako aj 
vydaných dodatkov jasne písomne 
podložený.

zhody, ich zmien alebo obmedzení, ako aj 
vydaných dodatkov, transparentný a jasne 
písomne podložený.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 838
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 6 – odsek 4 – bod 4.3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.3. Notifikovaný subjekt má 
zdokumentované postupy týkajúce sa 
aspoň:

4.3. Notifikovaný subjekt má 
zdokumentované postupy, ktoré sú verejne 
prístupné, týkajúce sa aspoň:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 839
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.2 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú určené na kontrolu, stanovenie 
diagnózy, sledovanie alebo nápravu chyby 
srdca alebo centrálneho obehového 
systému priamym stykom s týmito časťami 
tela, kedy sa klasifikujú do triedy III,

– nie sú aktívnymi a implantovateľnými 
pomôckami špecificky určenými na 
kontrolu, stanovenie diagnózy, sledovanie 
alebo nápravu chyby srdca alebo 
centrálneho obehového systému priamym 
stykom s týmito časťami tela, kedy sa 
klasifikujú do triedy III,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 840
Thomas Ulmer
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Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.2 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú určené na kontrolu, stanovenie 
diagnózy, sledovanie alebo nápravu chyby 
srdca alebo centrálneho obehového 
systému priamym stykom s týmito časťami 
tela, kedy sa klasifikujú do triedy III,

– nie sú špecificky určené na kontrolu, 
stanovenie diagnózy, sledovanie alebo 
nápravu chyby srdca alebo centrálneho 
obehového systému priamym stykom s 
týmito časťami tela, kedy sa klasifikujú do 
triedy III,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 841
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.2 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú špecificky určené na použitie v 
priamom styku s centrálnym nervovým 
systémom, kedy sa klasifikujú do triedy III,

– nie sú aktívnymi a implantovateľnými 
pomôckami špecificky určenými na 
kontrolu, stanovenie diagnózy alebo 
identifikáciu alebo nápravu chyby v 
centrálnom nervovom systéme, v priamom 
styku s touto časťou tela, kedy sa 
klasifikujú do triedy III,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 842
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.3 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú určené na kontrolu, stanovenie 
diagnózy, sledovanie alebo nápravu chyby 
srdca alebo centrálneho obehového 
systému priamym stykom s týmito časťami 

– nie sú aktívnymi alebo 
implantovateľnými pomôckami určenými
na kontrolu, stanovenie diagnózy, 
sledovanie alebo nápravu chyby srdca 
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tela, kedy sa klasifikujú do triedy III, alebo centrálneho obehového systému 
priamym stykom s týmito časťami tela, 
kedy sa klasifikujú do triedy III,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 843
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.3 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú určené na kontrolu, stanovenie 
diagnózy, sledovanie alebo nápravu chyby 
srdca alebo centrálneho obehového 
systému priamym stykom s týmito časťami 
tela, kedy sa klasifikujú do triedy III,

– nie sú špecificky určené na kontrolu, 
stanovenie diagnózy, sledovanie alebo 
nápravu chyby srdca alebo centrálneho 
obehového systému priamym stykom s 
týmito časťami tela, kedy sa klasifikujú do 
triedy III,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 844
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.3 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú špecificky určené na použitie v 
priamom styku s centrálnym nervovým 
systémom, kedy sa klasifikujú do triedy III,

– nie sú aktívnymi alebo 
implantovateľnými pomôckami špecificky 
určenými na použitie v priamom styku s 
centrálnym nervovým systémom, kedy sa 
klasifikujú do triedy III,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 845
Frédérique Ries
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Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 4 – bod 4.4 – pododsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú určené na používanie v priamom 
styku so srdcom, centrálnym obehovým 
systémom alebo centrálnym nervovým 
systémom, kedy sa klasifikujú do triedy III,

– nie sú určené na používanie v priamom 
styku so srdcom, centrálnym obehovým 
systémom alebo centrálnym nervovým 
systémom, kedy sa klasifikujú do triedy III, 
s výnimkou šijacieho materiálu 
a chirurgických svoriek,

Or. en

Odôvodnenie

Klasifikačné pravidlo sa neuplatňuje v plnej miere na niektoré pomôcky, ako napríklad šijací 
materiál a chirurgické svorky, ktoré možno zaradiť buď do triedy IIb, alebo triedy III podľa 
účelu použitia, ktorý pre ne určil výrobca. Keďže sú implantovateľné, podliehali by
požiadavkám kariet implantátu, čo by predstavovalo výraznú záťaž bez toho, aby sa zvýšila 
bezpečnosť, pretože mnoho druhov šijacieho materiálu alebo chirurgických svoriek sa môže 
používať pri chirurgických zákrokoch.

Pozmeňujúci návrh 846
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.4 – odsek 1 – zarážka 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú náhradnými implantátmi 
medzistavcových platničiek a 
implantovateľnými pomôckami, ktoré 
prichádzajú do styku s chrbticou, kedy sa 
klasifikujú do triedy III.

– nie sú náhradnými implantátmi 
medzistavcových platničiek, kedy sa 
klasifikujú do triedy III.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 847
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 4 – bod 4.4 – pododsek 1 – zarážka 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú náhradnými implantátmi 
medzistavcových platničiek a 
implantovateľnými pomôckami, ktoré 
prichádzajú do styku s chrbticou, kedy sa 
klasifikujú do triedy III.

– nie sú náhradnými implantátmi 
medzistavcových platničiek 
a implantovateľnými pomôckami, ktoré 
prichádzajú do styku s miechou, kedy sa 
klasifikujú do triedy III.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky implantáty medzistavcových platničiek, ktoré prichádzajú do priameho styku 
s miechou, sa zaraďujú do triedy III, pretože miecha sa definuje ako súčasť centrálneho 
nervového systému. Neexistuje klinický alebo vedecký dôkaz na odôvodnenie navrhovaného 
zvýšenia triedy klasifikácie implantátov medzistavcových platničiek, ktoré prichádzajú do 
styku s časťami chrbtovej kosti a väzivovým tkanivom. Tieto výrobky sa klinicky používajú už 
dlho s bezpečnými a účinnými výsledkami, pričom neboli hlásené nijaké systematické 
problémy s bezpečnosťou.

Pozmeňujúci návrh 848
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 6 – bod 6.7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu sa 
klasifikujú do triedy III, pokiaľ tento 
nanomateriál nie je opuzdrený alebo 
viazaný takým spôsobom, že nie je možné 
jeho uvoľnenie do pacientovho alebo 
používateľovho tela v prípadoch, keď sa 
pomôcka používa v rámci účelu určenia.

Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu, ktorý 
je určený na úmyselné uvoľnenie do 
ľudského tela, sa klasifikujú do triedy III.

Or. en

Odôvodnenie

Riziko použitia nanomateriálov sa zohľadňuje v procese posúdenia rizika. Tento predpis však 
môže zahŕňať množstvo výrobkov, ktoré v súvislosti so zdravím nevyvolávajú vážne obavy. 
Klasifikácia do vyššej triedy III by sa teda mala uskutočniť, len pokiaľ je použite 
nanomateriálov úmyselné a súvisí s účelom určenia výrobku.
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Pozmeňujúci návrh 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 6 – bod 6.7 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu sa 
klasifikujú do triedy III, pokiaľ tento 
nanomateriál nie je opuzdrený alebo 
viazaný takým spôsobom, že nie je možné 
jeho uvoľnenie do pacientovho alebo 
používateľovho tela v prípadoch, keď sa 
pomôcka používa v rámci účelu určenia.

Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu, ktorý 
sa cielene má uvoľňovať do tela, sa 
klasifikujú do triedy III.

Or. de

Odôvodnenie

Nanomateriál obsahujú mnohé zdravotnícke pomôcky, ale nepredstavujú pre pacienta žiadne 
nebezpečenstvo. Pri klasifikácii zdravotníckych pomôcok z nanomateriálu by sa mal preto 
zohľadniť plánovaný účinok nanomateriálu.

Pozmeňujúci návrh 850
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 6 – bod 6.7 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Všetky pomôcky obsahujúce 
nanomateriál alebo pozostávajúce z
nanomateriálu sa klasifikujú do triedy III, 
pokiaľ tento nanomateriál nie je 
opuzdrený alebo viazaný takým spôsobom, 
že nie je možné jeho uvoľnenie do 
pacientovho alebo používateľovho tela v 
prípadoch, keď sa pomôcka používa v 
rámci účelu určenia.

Všetky pomôcky ktoré fungujú na 
princípe cieleného uvoľňovania
nanomateriálu do ľudského tela sa 
klasifikujú do triedy III.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 851
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 6 – bod 6.7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu sa 
klasifikujú do triedy III, pokiaľ tento 
nanomateriál nie je opuzdrený alebo 
viazaný takým spôsobom, že nie je možné 
jeho uvoľnenie do pacientovho alebo 
používateľovho tela v prípadoch, keď sa 
pomôcka používa v rámci účelu určenia.

Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu, ktorý 
je určený na úmyselné uvoľnenie do 
ľudského tela, sa klasifikujú do triedy III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 852
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 6 – bod 6.7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu sa 
klasifikujú do triedy III, pokiaľ tento 
nanomateriál nie je opuzdrený alebo 
viazaný takým spôsobom, že nie je možné 
jeho uvoľnenie do pacientovho alebo 
používateľovho tela v prípadoch, keď sa 
pomôcka používa v rámci účelu určenia.

Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu, ktorý 
je určený na úmyselné uvoľnenie do 
ľudského tela, sa klasifikujú do triedy III.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (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 particles 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 nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint 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.

Pozmeňujúci návrh 853
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 6 – bod 6.8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6.8. Pravidlo 20 vypúšťa sa
Všetky pomôcky určené na použitie na 
aferéziu, ako napríklad aferézne prístroje, 
sady, prípojky a roztoky, sa klasifikujú do 
triedy III.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky používané na aferézu sú rôznorodé so širokým rozsahom 
charakteristík, a preto je neprimerané klasifikovať ich podľa jednotného prístupu do 
triedy III. Opatrenia, ktoré sa stanovujú pre zdravotnícke pomôcky triedy III, pokiaľ ide 
o vysledovateľnosť, vigilanciu a hlásenie nežiaducich udalostí, sú už zahrnuté v smerniciach 
EÚ o kvalite a bezpečnosti v súvislosti s krvou a v právnych predpisoch EÚ pre farmaceutické 
výrobky, pokiaľ sa týkajú týchto pomôcok, ako aj vo vnútroštátnych zákonoch a opatreniach. 

Pozmeňujúci návrh 854
Thomas Ulmer
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Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 6 – bod 6.8 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Všetky pomôcky určené na použitie na 
aferéziu, ako napríklad aferézne prístroje, 
sady, prípojky a roztoky, sa klasifikujú do 
triedy III.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky pre aferéziu majú rozdielnu formu a spôsob použitia. Nebolo by preto 
správne, aby boli všetky tieto položky paušálne zaradené do triedy III.

Pozmeňujúci návrh 855
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 6 – bod 6.8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky pomôcky určené na použitie na 
aferéziu, ako napríklad aferézne prístroje, 
sady, prípojky a roztoky, sa klasifikujú do 
triedy III.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 856
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 6 – bod 6.8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky pomôcky určené na použitie na 
aferéziu, ako napríklad aferézne prístroje, 
sady, prípojky a roztoky, sa klasifikujú do 
triedy III.

Všetky pomôcky určené na použitie na 
aferézu, ako napríklad aferézne prístroje, 
sady, prípojky a roztoky, sa klasifikujú do 
triedy IIB.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 6 – bod 6.9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6.9. Pravidlo 21 vypúšťa sa
Pomôcky tvorené látkami alebo 
kombináciou látok, ktoré sú určené na 
požitie, vdychovanie alebo podanie 
konečníkovým alebo vaginálnym otvorom 
a ktoré sú čiastočne alebo úplne 
absorbované ľudským telom alebo sa v 
ňom rozptýlia, sa klasifikujú do triedy III.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlo 21 klasifikuje pomôcky do triedy s najvyšším rizikom iba na základe spôsobu 
podania. Neodráža to riziká, ktoré sa s väčšinou týchto výrobkov spájajú. Klasifikácia 
výrobkov s takýmto nízkym rizikom do triedy III by navyše nezodpovedala verejnej 
bezpečnosti. Odvádza sa tým potrebná pozornosť od výrobkov so skutočne vysokým rizikom 
a predĺžilo by to udeľovanie certifikátov, takže terapeutické pomôcky by na trhu neboli včas 
k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 858
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – odsek 6 – bod 6.9 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pomôcky tvorené látkami alebo 
kombináciou látok, ktoré sú určené na 
požitie, vdychovanie alebo podanie 
konečníkovým alebo vaginálnym otvorom 
a ktoré sú čiastočne alebo úplne 
absorbované ľudským telom alebo sa v 

Pomôcky tvorené látkami alebo 
kombináciou látok, ktoré sú prvotne určené 
na požitie, vdychovanie alebo podanie 
konečníkovým alebo vaginálnym otvorom 
a ktoré sú na dosiahnutie svojho účelu 
určenia čiastočne alebo úplne absorbované 
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ňom rozptýlia, sa klasifikujú do triedy III. ľudským telom a rozptýlia sa v ňom, sa 
klasifikujú do triedy III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 859
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 3 – bod 3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2. Uplatňovanie systému riadenia kvality 
musí zabezpečovať, že pomôcky sú v 
zhode s ustanoveniami tohto nariadenia, 
ktoré sa na ne uplatňuje vo všetkých 
štádiách od konštrukčného návrhu po 
výstupnú inšpekciu. Všetky prvky, 
požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom 
pre jeho systém riadenia kvality musia byť 
systematicky a usporiadane 
zdokumentované vo forme spísaných zásad 
a postupov, akými sú programy kvality, 
plány kvality, manuály kvality a záznamy o 
kvalite.

3.2. Uplatňovanie systému riadenia kvality 
musí zabezpečovať, že pomôcky sú v 
zhode s ustanoveniami tohto nariadenia, 
ktoré sa na ne uplatňuje vo všetkých 
štádiách od konštrukčného návrhu po 
výstupnú inšpekciu a dodanie. Všetky 
prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté 
výrobcom pre jeho systém riadenia kvality 
musia byť systematicky a usporiadane 
zdokumentované vo forme spísaných zásad 
a postupov, akými sú programy kvality, 
plány kvality, manuály kvality a záznamy 
o kvalite.

Or. en

Odôvodnenie

Systém zabezpečenia kvality by nemal zahŕňať iba postupy po výstupnú inšpekciu. Mal by sa 
vzťahovať aj na všetky aspekty, ktoré sú relevantné pre súlad so zákonnými požiadavkami 
a pre kvalitu výrobku (napr. vhodná doprava a skladovanie).

Pozmeňujúci návrh 860
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 3 – bod 3.2 – pododsek 1 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– postupov identifikácie výrobku, ktoré sa – postupov identifikácie 
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vypracúvajú a aktualizujú na základe 
výkresov, špecifikácií a iných príslušných 
dokumentov v každom štádiu výroby;

a vysledovateľnosti výrobku, ktoré sa 
vypracúvajú a aktualizujú na základe 
výkresov, špecifikácií a iných príslušných 
dokumentov v každom štádiu výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 3 – bod 3.3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) Notifikovaný subjekt musí vykonávať 
audit systému riadenia kvality, aby sa 
zistilo, či zodpovedá požiadavkám 
uvedeným v oddiele 3.2. Ak neexistujú 
náležité dôvody pre opačný záver,
notifikovaný subjekt predpokladá, že 
systémy riadenia kvality, ktoré spĺňajú 
príslušné harmonizované normy alebo 
spoločné technické špecifikácie, sú 
v zhode s požiadavkami, na ktoré sa 
vzťahujú tieto normy alebo spoločné 
technické špecifikácie.

(a) Notifikovaný subjekt musí vykonávať 
audit systému riadenia kvality, aby sa 
zistilo, či zodpovedá požiadavkám 
uvedeným v oddiele 3.2. Notifikovaný 
subjekt predpokladá, že systémy riadenia 
kvality, ktoré spĺňajú príslušné 
harmonizované normy, sú v zhode 
s požiadavkami uvedenými v oddiele 3.2.

Or. en

Odôvodnenie

Harmonizované normy sa uplatňujú ako prostriedky na určenie predpokladu zhody 
s hlavnými požiadavkami stanovenými v smerniciach o zdravotníckych pomôckach. Pokiaľ sa 
harmonizovaná norma považuje za nedostatočnú na zaistenie primeraného systému riadenia 
kvality, mala by sa táto norma zmeniť, a nie doplniť o spoločnú technickú špecifikáciu platnú 
iba pre EÚ. Okrem toho nie je jasné, na základe čoho by notifikovaný subjekt mohol 
usudzovať, že konkrétna harmonizovaná norma dostatočne nespĺňa požiadavky uvedené 
v oddiele 3.2.

Pozmeňujúci návrh 862
Christel Schaldemose
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Návrh nariadenia
Príloha 8 – bod 3 – bod 3.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.4. Výrobca musí informovať
notifikovaný subjekt, ktorý schválil systém 
riadenia kvality, o akejkoľvek plánovanej 
podstatnej zmene systému riadenia kvality 
alebo dotknutého radu výrobkov. 
Notifikovaný subjekt posúdi navrhované 
zmeny a overí, či systém riadenia kvality 
po vykonaní týchto zmien ešte spĺňa 
požiadavky uvedené v oddiele 3.2. Oznámi 
výrobcovi svoje rozhodnutie, ktoré musí 
obsahovať závery auditu a odôvodnené 
posúdenie. Schválenie každej podstatnej 
zmeny systému riadenia kvality alebo 
dotknutého radu výrobkov musí byť vo 
forme dodatku k certifikátu EÚ o úplnom 
zabezpečení kvality.

3.4. V spolupráci s notifikovaným 
subjektom výrobca určí, ktoré zmeny treba 
označiť ako podstatné a treba ich ohlásiť 
notifikovanému subjektu. Notifikovaný 
subjekt prostredníctvom auditu 
skontroluje, či sú opisy podstatných zmien 
poskytnuté výrobcom primerané a či ich 
výrobca spĺňa. Schválenie každej 
podstatnej zmeny systému riadenia kvality 
alebo dotknutého radu výrobkov musí byť 
vo forme dodatku k certifikátu EÚ o 
úplnom zabezpečení kvality.

Or. da

Pozmeňujúci návrh 863
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 4 – bod 4.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1. Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby 
výrobca náležite dodržiaval povinnosti, 
ktoré ukladá schválený systém riadenia 
kvality.

4.1. Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby 
výrobca náležite dodržiaval všetky 
povinnosti, ktoré ukladá schválený systém 
riadenia kvality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 864
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 8 – bod 4 – bod 4.3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.3. Notifikovaný subjekt musí pravidelne, 
najmenej raz za 12 mesiacov, vykonávať 
primerané audity a posúdenia, aby 
zabezpečil, že výrobca uplatňuje schválený 
systém riadenia kvality a plán trhového 
dohľadu, a dodá výrobcovi správu o 
posúdení. Táto správa zahŕňa inšpekcie 
priestorov výrobcu a, v prípade potreby, 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu. V čase inšpekcií notifikovaný 
subjekt, ak je to potrebné, vykonáva testy s 
cieľom skontrolovania správnosti 
fungovania systému riadenia kvality alebo 
požiada o vykonanie takých testov. 
Notifikovaný subjekt musí výrobcovi 
poskytnúť správu o inšpekcii a v prípade 
vykonania testu aj správu o teste.

4.3. Notifikovaný subjekt musí pravidelne, 
najmenej raz za 12 mesiacov, vykonávať 
primerané audity a posúdenia, aby 
zabezpečil, že výrobca uplatňuje schválený 
systém riadenia kvality a plán trhového 
dohľadu, a dodá výrobcovi správu o 
posúdení. Táto správa zahŕňa inšpekcie 
priestorov výrobcu a, v prípade potreby, 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu.

Or. de

Odôvodnenie

The obligation to carry out or ask for tests in order to check that the quality assurance system 
is working properly unter paragraph 4.3 is part of the inspections and not of the regular 
auditions. 'ISO/IEC Guide 67 - Conformity assessment; Fundamentals of product 
certification', Table 1, System 5 lists several examples of surveillance activities. The different 
options for surveillance assessments should be defined in different paragraphs of Annex VIII 
Point 4 and should not be mixed up together.

Pozmeňujúci návrh 865
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 8 – oddiel 4 – bod 4.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.3. Notifikovaný subjekt musí pravidelne, 
najmenej raz za 12 mesiacov, vykonávať 
primerané audity a posúdenia, aby 
zabezpečil, že výrobca uplatňuje schválený 
systém riadenia kvality a plán trhového 
dohľadu, a dodá výrobcovi správu 

4.3. Notifikovaný subjekt raz ročne 
vykonávať primerané audity a posúdenia, 
aby zabezpečil, že výrobca uplatňuje 
schválený systém zabezpečenia kvality 
a plán trhového dohľadu, a dodá výrobcovi 
správu o posúdení. Táto správa zahŕňa 
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o posúdení. Táto správa zahŕňa inšpekcie 
priestorov výrobcu a, v prípade potreby,
dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu. V čase inšpekcií notifikovaný 
subjekt, ak je to potrebné, vykonáva testy s 
cieľom skontrolovania správnosti 
fungovania systému riadenia kvality alebo 
požiada o vykonanie takých testov. 
Notifikovaný subjekt musí výrobcovi 
poskytnúť správu o inšpekcii a v prípade 
vykonania testu aj správu o teste.

inšpekcie priestorov výrobcu a v prípade 
potreby dodávateľov 
a/alebo subdodávateľov výrobcu. V čase 
inšpekcií notifikovaný subjekt, ak je to 
potrebné, vykonáva testy s cieľom 
skontrolovania správnosti fungovania 
systému riadenia kvality alebo požiada 
o vykonanie takých testov. Notifikovaný 
subjekt musí výrobcovi poskytnúť správu o 
inšpekcii a v prípade vykonania testu aj 
správu o teste.

Or. en

Odôvodnenie

Určenie, že audity sa majú vykonávať „najmenej raz za 12 mesiacov“, nadmerne obmedzuje 
flexibilitu výrobcov a notifikovaných orgánov. Ustanovenie o vykonávaní auditov „raz ročne“ 
(v súlade s normou ISO/IEC 17021) poskytuje väčší priestor na splnenie právnych záväzkov.

Pozmeňujúci návrh 866
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 4 – bod 4.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a, v prípade potreby, tovární
dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu, ktoré je možné spojiť 
s pravidelným posúdením dohľadu 
uvedeným v oddiele 4.3 alebo vykonať 
popri takom posúdení dohľadu. 
Notifikovaný subjekt stanoví plán 
neoznámených inšpekcií, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi.

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
minimálne raz za 5 rokov u každého 
výrobcu a v rámci každej všeobecnej 
skupiny pomôcok náhodné neoznámené 
inšpekcie v príslušných výrobných 
prevádzkach a v prípade potreby 
u dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu. Notifikovaný subjekt stanoví plán 
neoznámených inšpekcií, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi.

Počas takýchto neoznámených inšpekcií 
notifikovaný subjekt vykonáva testy 
s cieľom skontrolovania správnosti 
fungovania systému zabezpečenia kvality 
alebo požiada o vykonanie takých testov. 
Notifikovaný subjekt poskytne výrobcovi 
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správu o inšpekcii.

Or. en

Odôvodnenie

Počet neoznámených inšpekcií treba jasne stanoviť v záujme posilnenia nevyhnutných kontrol 
a záruky rovnakého stupňa a frekvencie neoznámených inšpekcií vo všetkých členských 
štátoch. Neoznámené inšpekcie by sa preto mali vykonávať minimálne raz počas 
certifikačného cyklu u všetkých výrobcov a v rámci všetkých všeobecných skupín pomôcok. 
V dôsledku zásadnej dôležitosti tohto nástroja by sa rozsah pôsobnosti a postupy 
neoznámených inšpekcií mali stanoviť v samotnom nariadení, a nie predpismi platnými pre 
následných aktérov, ako je napríklad vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh 867
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 4 – bod 4.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a, v prípade potreby, tovární
dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu, ktoré je možné spojiť 
s pravidelným posúdením dohľadu 
uvedeným v oddiele 4.3 alebo vykonať 
popri takom posúdení dohľadu. 
Notifikovaný subjekt stanoví plán 
neoznámených inšpekcií, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi.

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
minimálne raz päť rokov u každého 
výrobcu a v rámci každej všeobecnej 
skupiny pomôcok náhodné neoznámené 
inšpekcie v príslušných výrobných 
prevádzkach a v prípade potreby 
u dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu. Notifikovaný subjekt stanoví plán 
neoznámených inšpekcií, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi. Počas takýchto 
neoznámených inšpekcií notifikovaný 
subjekt vykonáva testy s cieľom 
skontrolovania správnosti fungovania 
systému riadenia kvality alebo požiada 
o vykonanie takých testov. Notifikovaný 
subjekt poskytne výrobcovi správu 
o inšpekcii a o testoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 868
Holger Krahmer
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Návrh nariadenia
Príloha 8 – bod 4 – bod 4.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva
náhodné neoznámené inšpekcie tovární
výrobcu a, v prípade potreby, tovární 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu, ktoré je možné spojiť s 
pravidelným posúdením dohľadu 
uvedeným v oddiele 4.3 alebo vykonať 
popri takom posúdení dohľadu. 
Notifikovaný subjekt stanoví plán 
neoznámených inšpekcií, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi.

4.4. Minimálne raz za 5 rokov vykonáva
notifikovaný subjekt náhodné neoznámené 
inšpekcie relevantných výrobných 
zariadení každého výrobcu a v rámci 
každej špecifickej skupiny výrobkov a, v 
prípade potreby, relevantných výrobných 
zariadení dodávateľov a/alebo 
subdodávateľov výrobcu. Notifikovaný 
subjekt stanoví plán neoznámených 
inšpekcií, ktorý sa nesmie sprístupniť 
výrobcovi.

Pri týchto neohlásených inšpekciách 
vykonáva notifikovaný subjekt, testy s 
cieľom kontroly správnosti fungovania 
systému riadenia kvality alebo požiada o 
vykonanie takých testov. Notifikovaný 
subjekt musí výrobcovi poskytnúť správu 
o inšpekcii.

Or. de

Odôvodnenie

The number of unannounced inspections has to be clearly defined. Unannounced inspections 
should be performed at least once in a certification cycle and for each manufacturer and 
generic device group. The scope and procedures of the unannounced inspections should be 
stated in the Regulation itself. ‘Where necessary’ and ‘and, if a test has been carried out, with 
a test report’ should be deleted because the tests always have to be carried out. The 
differentiation between ‘test report’ and ‘inspection report’ is not necessary as the ‘test 
report’ is part of the ‘inspection report'.

Pozmeňujúci návrh 869
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 4 – bod 4.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
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náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a, v prípade potreby, tovární
dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu, ktoré je možné spojiť 
s pravidelným posúdením dohľadu 
uvedeným v oddiele 4.3 alebo vykonať 
popri takom posúdení dohľadu. 
Notifikovaný subjekt stanoví plán 
neoznámených inšpekcií, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi.

náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a jeho dodávateľov 
a/alebo subdodávateľov popri pravidelnom 
posúdení dohľadu uvedenom
v oddiele 4.3. Notifikovaný subjekt stanoví 
plán neoznámených inšpekcií, ktorý sa 
nesmie sprístupniť výrobcovi. 
Notifikovaný subjekt vykonáva aspoň 
jednu neoznámenú inšpekciu každé tri 
roky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 870
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 4 – bod 4.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a, v prípade potreby, tovární 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu, ktoré je možné spojiť 
s pravidelným posúdením dohľadu 
uvedeným v oddiele 4.3 alebo vykonať 
popri takom posúdení dohľadu. 
Notifikovaný subjekt stanoví plán 
neoznámených inšpekcií, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi.

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a, v prípade potreby, tovární 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov 
výrobcu, ktoré je možné spojiť 
s pravidelným posúdením dohľadu 
uvedeným v oddiele 4.3 alebo vykonať 
popri takom posúdení dohľadu. 
Notifikovaný subjekt stanoví plán 
neoznámených inšpekcií, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi. Notifikovaný orgán 
vykonáva takéto inšpekcie aspoň raz za tri 
roky.

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu sa neurčuje minimálna frekvencia neoznámených inšpekcií. Neoznámené inšpekcie 
by sa mali vykonávať podľa certifikačného cyklu aspoň raz za tri roky u každého výrobcu 
a v rámci každej skupiny výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 871
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 8 – bod 4 – bod 4.4 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Notifikovaný subjekt namiesto výberu 
vzorku z výroby, alebo popri výbere vzorky 
z výroby, vyberie vzorky pomôcok z trhu s 
cieľom overiť, že vyrábaná pomôcka je v 
zhode s technickou dokumentáciou a/alebo 
spisom konštrukčného návrhu. 
Notifikovaný subjekt pred uskutočnením 
výberu vzorky špecifikuje príslušné kritériá 
výberu vzorky a postup testu.

Okrem výberu vzorky z výroby vyberie 
samotný notifikovaný subjekt, a pokiaľ to 
nie je možné, tak externé orgány dohľadu 
nad trhom, vzorky pomôcok z trhu. 
Kontrola, či je vyrábaná pomôcka v zhode 
s technickou dokumentáciou a/alebo 
spisom konštrukčného návrhu sa musí 
vykonať aspoň raz za 5 rokov u každého 
výrobcu a v rámci každej špecifickej 
skupiny výrobkov. Notifikovaný subjekt 
pred uskutočnením výberu vzorky 
špecifikuje príslušné kritériá výberu vzorky 
a postup testu. Náklady na uskutočnenie 
výberu vzorky a jej kontrolu nesie 
výrobca.

Or. de

Odôvodnenie

Taking samples from the market is often not possible as the notified bodies do not have 
sufficient intervention powers. In these cases the sampling should be carried out through the 
market surveillance authorities. To ensure that sufficient samples are taken all notified bodies 
are be obliged to check at least once in a given certification cycle.

Pozmeňujúci návrh 872
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 4 – bod 4.4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Notifikovaný subjekt poskytne výrobcovi 
správu o inšpekcii, ktorá bude zahŕňať, 
v uplatniteľnom prípade, výsledok kontroly 
vzorky.

Notifikovaný subjekt poskytne výrobcovi 
správu o inšpekcii, ktorá bude zahŕňať, 
v uplatniteľnom prípade, výsledok kontroly 
vzorky. Táto správa sa zverejní.
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Or. en

Odôvodnenie

Jedným z kľúčových poznatkov v súvislosti so škandálom s prsnými implantátmi spoločnosti 
PiP je nevyhnutnosť vykonávať neoznámené inšpekcie. V záujme transparentnosti by sa 
správa o inšpekcii mala zverejniť.

Pozmeňujúci návrh 873
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 4 – bod 4.5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posudzovanie dohľadu zahŕňa v prípade 
pomôcok klasifikovaných do triedy III 
kontrolu schválených častí a/alebo 
materiálov, ktoré majú podstatný význam 
pre celistvosť pomôcky vrátane, v prípade 
potreby, spojitosti medzi množstvami 
vyrobených alebo nakúpených častí 
a/alebo materiálov a množstvami 
dokončených výrobkov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Kontrola spojitosti medzi množstvami vyrobených alebo nakúpených materiálov alebo 
základných súčastí schválených pre typ a množstvo dokončených výrobkov často nie je možná. 
Úlohy a kompetencie notifikovaných orgánov spočívajú v oblasti technického skúšania, a nie 
obchodných analýz. Kontrola spojitosti je vo všeobecnosti povinnosťou výrobcu v súvislosti 
s finančným výkazníctvom.

Pozmeňujúci návrh 874
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 4 – bod 4.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.6. Notifikovaný subjekt zabezpečí, aby 4.6. Notifikovaný subjekt zabezpečí, aby 
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zloženie skupiny pre posudzovanie 
predstavovalo záruku skúseností 
s príslušnou technológiou, nepretržitej 
objektívnosti a nestrannosti; to zahŕňa 
rotáciu členov skupiny pre posudzovanie 
v primeraných intervaloch. Hlavný audítor 
vo vzťahu k tomu istému výrobcovi 
spravidla nevedie audit a nezúčastňuje sa 
na ňom dlhšie ako tri po sebe idúce roky.

zloženie skupiny pre posudzovanie 
predstavovalo záruku skúseností 
s príslušnou technológiou, nepretržitej 
objektívnosti a nestrannosti. Hlavný 
audítor vo vzťahu k tomu istému výrobcovi 
nevedie audit a nezúčastňuje sa na ňom 
dlhšie ako päť po sebe idúcich rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné odborné znalosti a skúsenosti, pokiaľ ide o posudzované zdravotnícke pomôcky, 
treba zaisťovať nepretržite počas celého certifikačného cyklu. Hlavný audítor je oprávnený 
viesť a vykonávať audit päť po sebe nasledujúcich rokov v súlade s riadnym päťročným 
certifikačným cyklom pre zdravotnícke pomôcky. Ďalší členovia skupiny pre posudzovanie by 
v dôsledku svojej zodpovednosti podriadenej hlavnému audítorovi nemali rotovať.

Pozmeňujúci návrh 875
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 5 – bod 5.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.3a. V prípade pomôcok triedy III posúdi 
klinickú časť spisu príslušný klinický 
znalec, ktorý je uvedený na zozname 
vytvorenom Koordinačnou skupinou pre 
zdravotnícke pomôcky podľa článku 80g.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 876
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 8 – odsek 8 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca musí uchovávať pre príslušné 
orgány minimálne päť rokov a v prípade 
implantovateľných pomôcok minimálne 
15 rokov od dátumu uvedenia poslednej 
pomôcky na trh:

8. Výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca musí uchovávať pre príslušné 
orgány minimálne počas obdobia 
životnosti zdravotníckej pomôcky podľa 
určenia výrobcu, nie však menej ako 
10 rokov od dátumu, keď výrobca uvoľnil 
výrobok na trh:

Or. en

Odôvodnenie

Lehoty uchovávania dokumentov by sa mali upraviť na účely harmonizácie s medzinárodnými 
normami, ako aj na účely ich plnenia (pozri napr. ISO 13485).

Pozmeňujúci návrh 877
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 9 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca musí uchovávať pre príslušné 
orgány minimálne päť rokov a v prípade 
implantovateľných pomôcok minimálne 
15 rokov od dátumu uvedenia poslednej 
pomôcky na trh:

Výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca musí uchovávať pre príslušné 
orgány minimálne počas obdobia 
životnosti zdravotníckej pomôcky podľa 
určenia výrobcu, nie však menej ako 
10 rokov od dátumu, keď výrobca uvoľnil 
výrobok na trh:

Or. en

Odôvodnenie

Lehoty uchovávania dokumentov by sa mali upraviť na účely harmonizácie s medzinárodnými 
normami, ako aj na účely ich plnenia (pozri napr. ISO 13485).

Pozmeňujúci návrh 878
Holger Krahmer
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Návrh nariadenia
Príloha 10 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade pomôcok klasifikovaných do 
triedy III musí dohľad zahŕňať aj 
kontrolu súdržnosti medzi množstvom 
vyrobenej alebo nakúpenej suroviny alebo 
rozhodujúcich zložiek schválených pre typ 
a množstvo dokončených výrobkov. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Kontrola spojitosti medzi množstvami vyrobených alebo nakúpených materiálov alebo 
základných súčastí schválených pre typ a množstvo dokončených výrobkov často nie je možná. 
Úlohy a kompetencie notifikovaných orgánov spočívajú v oblasti technického skúšania, a nie 
obchodných analýz. Kontrola spojitosti je vo všeobecnosti povinnosťou výrobcu v súvislosti 
s finančným výkazníctvom.

Pozmeňujúci návrh 879
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – odsek 6 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca musí uchovávať pre príslušné 
orgány minimálne päť rokov a v prípade 
implantovateľných pomôcok minimálne 
15 rokov od dátumu uvedenia poslednej 
pomôcky na trh:

Výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca musí uchovávať pre príslušné 
orgány minimálne počas obdobia 
životnosti zdravotníckej pomôcky podľa 
určenia výrobcu, nie však menej ako 
10 rokov od dátumu, keď výrobca uvoľnil 
výrobok na trh:

Or. en

Odôvodnenie

Lehoty uchovávania dokumentov by sa mali upraviť na účely harmonizácie s medzinárodnými 
normami, ako aj na účely ich plnenia (pozri napr. ISO 13485).
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Pozmeňujúci návrh 880
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – odsek 7 – bod 7.5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.5. Odchylne od oddielu 6 platí, že 
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca 
musí uchovávať pre príslušné orgány 
minimálne päť rokov od dátumu uvedenia 
poslednej pomôcky na trh:

7.5. Odchylne od oddielu 6 platí, že 
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca 
musí uchovávať pre príslušné orgány 
minimálne počas obdobia životnosti 
zdravotníckej pomôcky podľa určenia 
výrobcu, nie však menej ako 10 rokov od 
dátumu, keď výrobca uvoľnil výrobok na 
trh:

Or. en

Odôvodnenie

Lehoty uchovávania dokumentov by sa mali upraviť na účely harmonizácie s medzinárodnými 
normami, ako aj na účely ich plnenia (pozri napr. ISO 13485).

Pozmeňujúci návrh 881
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – kapitola 3 – časť B

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť B: Overenie výrobku Časť B: Overenie výrobku EÚ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 882
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – časť B – odsek 4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
primerané preskúmania a testy, aby sa 
overila zhoda pomôcky s požiadavkami 
nariadenia preskúmaním a testovaním 
každého výrobku tak, ako sa uvádza 
v oddiele 5.

4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
primerané preskúmania a testy, aby sa 
posúdila zhoda pomôcky s požiadavkami 
nariadenia preskúmaním a testovaním 
každého výrobku tak, ako sa uvádza 
v oddiele 5, alebo štatistickým 
preskúmaním a testovaním výrobkov, ako 
sa uvádza v oddiele 6.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím 768/2008/ES, bodom 5 modulu F, by sa mala doplniť možnosť 
štatistických overovaní, pretože výrobky nemožno hodnotiť iba prostriedkami na overovanie 
výrobkov bez postupov štatistického overovania.

Pozmeňujúci návrh 883
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – časť B – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Štatistické overovanie zhody

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím 768/2008/ES, bodom 5 modulu F, by sa mala doplniť možnosť 
štatistických overovaní zhody, pretože výrobky nemožno hodnotiť iba prostriedkami na 
overovanie výrobkov bez postupov štatistického overovania.

Pozmeňujúci návrh 884
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – časť B – odsek 5a – bod 5.1 (nový)



AM\936128SK.doc 161/176 PE510.767v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.1. Výrobca predkladá vyrobené výrobky 
vo forme homogénnych šarží. Potvrdenie 
o homogénnosti predložených výrobkov 
tvorí súčasť dokumentácie o šaržách.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím 768/2008/ES, bodom 5 modulu F, by sa mala doplniť možnosť 
štatistických overovaní zhody, pretože výrobky nemožno hodnotiť iba prostriedkami na 
overovanie výrobkov bez postupov štatistického overovania.

Pozmeňujúci návrh 885
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – časť B – odsek 5a - bod 5.2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.2. Z každej šarže sa vyberie náhodná 
vzorka. Výrobky, z ktorých sa vzorka 
vybrala, sa skúmajú jednotlivo 
a vykonávajú sa vhodné fyzikálne 
a laboratórne testy vymedzené v príslušnej 
norme (príslušných normách) uvedenej 
(uvedených) v článku 6 alebo rovnocenné 
testy na overenie zhody pomôcok s typom 
opísaným v certifikáte EÚ o typovom 
preskúmaní a s požiadavkami tohto 
nariadenia, ktoré sa na ne vzťahuje.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím 768/2008/ES, bodom 5 modulu F, by sa mala doplniť možnosť 
štatistických overovaní zhody, pretože výrobky nemožno hodnotiť iba prostriedkami na 
overovanie výrobkov bez postupov štatistického overovania.
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Pozmeňujúci návrh 886
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – časť B – odsek 5a – bod 5.3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.3. Štatistická kontrola výrobkov sa 
uskutoční na základe ukazovateľov 
a/alebo premenných zahrnutých do 
systémov vzorkovania s prevádzkovými 
vlastnosťami, ktoré zabezpečia vysokú 
úroveň bezpečnosti a výkonnosti 
zodpovedajúcu stupňu rozvoja. Systémy 
vzorkovania budú zriadené 
harmonizovanými normami alebo 
rovnocennými testami uvedenými 
v článku 6 so zohľadnením osobitnej 
povahy príslušných kategórii výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím 768/2008/ES, bodom 5 modulu F, by sa mala doplniť možnosť 
štatistických overovaní zhody, pretože výrobky nemožno hodnotiť iba prostriedkami na 
overovanie výrobkov bez postupov štatistického overovania.

Pozmeňujúci návrh 887
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – časť B – odsek 5a – bod 5.4 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.4. Notifikovaný subjekt umiestni alebo 
nechá umiestniť svoje identifikačné číslo 
na každú schválenú pomôcku a vypracúva 
certifikát EÚ o overení výrobku 
vzťahujúci sa na vykonané testy.
Všetky výrobky v šarži môžu byť 
umiestnené na trh s výnimkou každej 
takej vzorky, ktorá nebola v zhode.
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Ak je šarža zamietnutá, príslušný 
notifikovaný orgán musí prijať náležité 
opatrenia na zabránenie umiestnenia 
šarže na trh.
V prípade častého zamietnutia šarží môže 
notifikovaný orgán zastaviť štatistické 
overovanie.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím 768/2008/ES, bodom 5 modulu F, by sa mala doplniť možnosť 
štatistických overovaní zhody, pretože výrobky nemožno hodnotiť iba prostriedkami na 
overovanie výrobkov bez postupov štatistického overovania.

Pozmeňujúci návrh 888
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – časť B – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca musí uchovávať pre príslušné 
orgány minimálne päť rokov a v prípade 
implantovateľných pomôcok minimálne 
15 rokov od dátumu uvedenia poslednej 
pomôcky na trh:

Výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca musí uchovávať pre príslušné 
orgány minimálne počas obdobia 
životnosti zdravotníckej pomôcky podľa 
určenia výrobcu, nie však menej ako 
10 rokov od dátumu, keď výrobca uvoľnil 
výrobok na trh:

Or. en

Odôvodnenie

Lehoty uchovávania dokumentov by sa mali upraviť na účely harmonizácie s medzinárodnými 
normami, ako aj na účely ich plnenia (pozri napr. ISO 13485).

Pozmeňujúci návrh 889
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 10 – časť B – odsek 8 – bod 8.4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.4. Odchylne od oddielu 7 platí, že 
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca 
musí uchovávať pre príslušné orgány 
minimálne päť rokov od dátumu uvedenia 
poslednej pomôcky na trh:

8.4. Odchylne od oddielu 7 platí, že 
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca 
musí uchovávať pre príslušné orgány 
minimálne počas obdobia životnosti 
zdravotníckej pomôcky podľa určenia 
výrobcu, nie však menej ako 10 rokov od 
dátumu, keď výrobca uvoľnil výrobok na 
trh:

Or. en

Odôvodnenie

Lehoty uchovávania dokumentov by sa mali upraviť na účely harmonizácie s medzinárodnými 
normami, ako aj na účely ich plnenia (pozri napr. ISO 13485).

Pozmeňujúci návrh 890
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 13 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Potvrdenie zhody s požiadavkami na 
charakteristické vlastnosti a parametre 
výkonu uvedené v oddiele 1 prílohy I za 
bežných podmienok používania pomôcky, 
a vyhodnotenie nežiaducich vedľajších 
účinkov a prijateľnosti pomeru prínosu a 
rizika podľa oddielov 1 a 5 prílohy I sa 
musia zakladať na klinických údajoch.

2. Potvrdenie zhody s požiadavkami na 
charakteristické vlastnosti a parametre 
výkonu uvedené v oddiele 1 prílohy I za 
bežných podmienok používania pomôcky, 
a vyhodnotenie nežiaducich vedľajších 
účinkov a prijateľnosti pomeru prínosu a 
rizika podľa oddielov 1 a 5 prílohy I sa 
musia zakladať na klinických údajoch.

Mali by sa pritom zohľadniť aj údaje 
nezávislých vedeckých inštitúcií alebo 
zdravotných spoločností zozbierané na 
základe vlastného zberu klinických 
údajov.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 891
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. zapojenie nezávislých vedeckých 
orgánov, ako akademické inštitúcie alebo 
zdravotnícke organizácie, do 
zhromažďovania a/alebo analýzy 
klinických údajov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 892
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade implantovateľných pomôcok 
a pomôcok triedy III sa vykoná klinické 
skúšanie; toto klinické skúšanie sa 
nevykoná, ak sa je možné s riadnym 
odôvodnením spoľahnúť len na existujúce 
klinické údaje. Preukázanie rovnocennosti 
podľa oddielu 4 sa vo všeobecnosti 
nepovažuje za dostatočné odôvodnenie 
v zmysle prvej vety tohto odseku.

5. V prípade implantovateľných pomôcok 
sa vykoná klinické skúšanie; toto klinické 
skúšanie sa nevykoná, ak sa je možné 
s riadnym odôvodnením spoľahnúť len na 
existujúce klinické údaje. Preukázanie 
rovnocennosti podľa oddielu 4 sa vo 
všeobecnosti nepovažuje za dostatočné 
odôvodnenie v zmysle prvej vety tohto 
odseku.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade pomôcok vyrábaných použitím tkanív alebo buniek humánneho či živočíšneho 
pôvodu je na splnenie požiadaviek na klinické dôkazy často možné využiť klinické skúsenosti 
a správy o bezpečnosti a výkone rovnocenných pomôcok, ktoré sú publikované v literatúre, 
alebo uplatniť zhodu s uznávanými normami.
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Pozmeňujúci návrh 893
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade implantovateľných pomôcok 
a pomôcok triedy III sa vykoná klinické 
skúšanie; toto klinické skúšanie sa 
nevykoná, ak sa je možné s riadnym 
odôvodnením spoľahnúť len na existujúce 
klinické údaje. Preukázanie rovnocennosti 
podľa oddielu 4 sa vo všeobecnosti
nepovažuje za dostatočné odôvodnenie 
v zmysle prvej vety tohto odseku.

5. V prípade implantovateľných pomôcok 
a pomôcok triedy III sa vykoná klinické 
skúšanie; toto klinické skúšanie sa 
nevykoná, ak sa je možné s riadnym 
odôvodnením spoľahnúť len na existujúce 
klinické údaje. Preukázanie rovnocennosti 
podľa oddielu 4 sa pri nových výrobkoch
nepovažuje za dostatočné odôvodnenie 
v zmysle prvej vety tohto odseku. Pri 
opakovanej výrobe pomôcok, ktoré sú už 
na trhu a sú pre ne k dispozícii klinické 
údaje, pričom údaje trhového dohľadu 
nevyvolávajú nijaké bezpečnostné obavy, 
sa však preukázanie rovnocennosti môže 
považovať za dostatočné odôvodnenie. 
V prípade pomôcok predložených na 
vedecké posúdenie podľa tohto 
nariadenia posúdi preukázanie 
rovnocennosti Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 894
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha 13 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade implantovateľných pomôcok a 
pomôcok triedy III sa vykoná klinické 
skúšanie; toto klinické skúšanie sa 
nevykoná, ak sa je možné s riadnym 
odôvodnením spoľahnúť len na existujúce 
klinické údaje. Preukázanie rovnocennosti 
podľa oddielu 4 sa vo všeobecnosti 

5. V prípade implantovateľných pomôcok a 
pomôcok triedy III sa vykoná klinické 
skúšanie; toto klinické skúšanie sa 
nevykoná, ak sa je možné s riadnym 
odôvodnením spoľahnúť len na existujúce 
klinické údaje. V prípade novátorských 
pomôcok sa preukázanie rovnocennosti 
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nepovažuje za dostatočné odôvodnenie v 
zmysle prvej vety tohto odseku.

podľa oddielu 4 vo všeobecnosti 
nepovažuje za dostatočné odôvodnenie v 
zmysle prvej vety tohto odseku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha 13 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Všetky klinické údaje zhromaždené 
výrobcami ako súčasť klinického 
sledovania po uvedení na trh by sa mali 
sprístupniť zdravotníckym pracovníkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 896
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výrobca musí analyzovať zistenia 
vyplývajúce z klinického sledovania po 
uvedení na trh a zadokumentovať výsledky 
v správe o hodnotení klinického sledovania 
po uvedení na trh, ktorá tvorí súčasť 
technickej dokumentácie.

3. Výrobca musí analyzovať zistenia 
vyplývajúce z klinického sledovania po 
uvedení na trh a zadokumentovať výsledky 
v správe o hodnotení klinického sledovania 
po uvedení na trh, ktorá tvorí súčasť 
technickej dokumentácie.

V prípade implantovateľných 
zdravotníckych pomôcok preskúma 
správu výrobcu o hodnotení klinického 
sledovania po uvedení na trh nezávislý 
vedecký orgán, ako napríklad akademická 
inštitúcia alebo zdravotnícka organizácia. 
Na účely preskúmania poskytne výrobca 
nezávislému vedeckému orgánu potrebné 
údaje. Správa výrobcu o hodnotení 



PE510.767v01-00 168/176 AM\936128SK.doc

SK

klinického sledovania po uvedení na trh, 
ako aj jej preskúmanie nezávislým 
vedeckým orgánom tvorí súčasť 
technickej dokumentácie pre zdravotnícke 
pomôcky triedy III.

Or. en

Odôvodnenie

Bezpečnosť ostatných zdravotníckych pomôcok triedy III, ako napríklad pomôcok 
obsahujúcich želatínové kapsuly, sa zabezpečuje a posudzuje na základe klinických skúšaní, 
ktoré sa uskutočňujú pred tým, ako sa im udelí označenie CE.

Pozmeňujúci návrh 897
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha 14 – časť I – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý krok v rámci klinického skúšania, 
od prvej úvahy o potrebe a odôvodnenosti 
štúdie po uverejnenie výsledkov, sa musí 
vykonať v súlade s uznanými etickými 
zásadami, akými sú napríklad zásady 
stanovené v Helsinskej deklarácii Svetovej 
asociácie lekárov o etických princípoch pre 
medicínsky výskum na ľuďoch, prijatej na 
18. Valnom zhromaždení Svetovej 
asociácie lekárov v Helsinkách vo Fínsku v 
roku 1964, naposledy zmenenej a 
doplnenej na 59. Valnom zhromaždení 
Svetovej asociácie lekárov v Soule v Kórei 
v roku 2008.

Každý krok v rámci klinického skúšania, 
od prvej úvahy o potrebe a odôvodnenosti 
štúdie po uverejnenie výsledkov, sa musí 
vykonať v súlade s uznanými etickými 
zásadami, akými sú napríklad zásady 
stanovené v Helsinskej deklarácii Svetovej 
asociácie lekárov o etických princípoch pre 
medicínsky výskum na ľuďoch, prijatej na 
18. Valnom zhromaždení Svetovej 
asociácie lekárov v Helsinkách vo Fínsku 
v roku 1964, a v jej ďalších zmenách.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zaistiť, že klinické skúšania musia vždy podliehať najnovším zmeneným verziám 
Helsinskej deklarácie.
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Pozmeňujúci návrh 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 14 – časť I – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Každý krok v rámci klinického skúšania, 
od prvej úvahy o potrebe a odôvodnenosti 
štúdie po uverejnenie výsledkov, sa musí 
vykonať v súlade s uznanými etickými 
zásadami, akými sú napríklad zásady 
stanovené v Helsinskej deklarácii Svetovej 
asociácie lekárov o etických princípoch pre 
medicínsky výskum na ľuďoch, prijatej na 
18. Valnom zhromaždení Svetovej 
asociácie lekárov v Helsinkách vo Fínsku v 
roku 1964, naposledy zmenenej a 
doplnenej na 59. Valnom zhromaždení
Svetovej asociácie lekárov v Soule v Kórei 
v roku 2008.

Každý krok v rámci klinického skúšania, 
od prvej úvahy o potrebe a odôvodnenosti 
štúdie po uverejnenie výsledkov, sa musí 
vykonať v súlade s uznanými etickými 
zásadami, akými sú napríklad zásady 
stanovené v Helsinskej deklarácii Svetovej 
asociácie lekárov o etických princípoch pre 
medicínsky výskum na ľuďoch, prijatej na 
18. Valnom zhromaždení Svetovej 
asociácie lekárov v Helsinkách vo Fínsku v 
roku 1964, naposledy zmenenej a 
doplnenej na 59. Valnom zhromaždení 
Svetovej asociácie lekárov v Soule v Kórei 
v roku 2008. Úprava presnejších 
podmienok v súvislosti s účasťou 
dobrovoľníkov na klinickom skúšaní by 
mala spadať do pôsobnosti členských 
štátov.

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňovacieho návrhu je ujasniť, že podmienky pre účasť dobrovoľníkov na 
klinickom testovaní musia definovať členské štáty. V tejto súvislosti musia dodržiavať 
minimálne štandardy, ktoré boli stanovené v Helsinskej deklarácii Svetovej asociácie lekárov 
v znení z roka 2008.

Pozmeňujúci návrh 899
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 14 – časť I – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Klinické skúšanie na právne 
nespôsobilých subjektoch
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V prípade právne nespôsobilých 
subjektov, ktorí neposkytli alebo 
neodmietli poskytnúť informovaný súhlas 
pred začiatkom ich právnej nespôsobilosti,
sa klinické skúšanie môže vykonať, len 
pokiaľ sú popri všeobecných 
podmienkach splnené všetky tieto 
podmienky:
– bol získaný informovaný súhlas 
právneho zástupcu, ktorý je v súlade 
s predpokladanou vôľou subjektu 
a možno ho kedykoľvek odvolať bez 
akéhokoľvek postihu voči subjektu,
– právne nespôsobilý subjekt získal 
primerané informácie o skúšaní, rizikách 
a prínosoch, zodpovedajúce jeho 
schopnosti porozumenia,
– skúšajúci zohľadní výslovné želanie 
právne nespôsobilého subjektu, ktorý je 
schopný vyjadriť stanovisko a zhodnotiť 
tieto informácie do tej miery, aby odmietol 
účasť na klinickom skúšaní alebo od 
klinického skúšania kedykoľvek odstúpil,
– okrem náhrady sa neposkytuje nijaká 
výhoda ani finančný stimul za účasť na 
klinickom skúšaní,
– takýto výskum je podstatný na účely 
validácie údajov získaných pri klinickom 
skúšaní na osobách schopných poskytnúť 
informovaný súhlas alebo inými 
výskumnými metódami;
– takýto výskum sa priamo týka život 
ohrozujúcej alebo oslabujúcej indikácie, 
na ktorú trpí subjekt,
– klinické skúšanie bolo navrhnuté tak, 
aby minimalizovalo bolesť, nepríjemné 
pocity, strach a všetky predvídateľné 
riziká v súvislosti s chorobou a stupňom 
jej vývoja, pričom prah rizika, ako aj 
stupeň úzkosti sú osobitne vymedzené 
a neustále sledované,
– je odôvodnený predpoklad, že účasť na 
klinickom skúšaní bude mať pre právne 
nespôsobilý subjekt taký prínos, ktorý 
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vyváži riziká alebo nebude predstavovať 
nijaké riziko,
– etická komisia s odborným zameraním 
na príslušnú chorobu a dotknutú
populáciu pacientov alebo poskytujúca 
poradenstvo o klinických, etických 
a psychologicko-sociálnych otázkach 
v súvislosti s danou chorobou a dotknutou 
populáciou pacientov schválila protokol, 
subjekt, ktorý sa zúčastňuje testovania, je 
v najvyššej možnej miere zapojený do 
procesu udelenia súhlasu.

Or. en

Odôvodnenie

V porovnaní s návrhom o klinických skúškach liekov sú ustanovenia o klinickom skúšaní 
značne nedostatočné a nepresné. Klinické skúšanie môže pre pacienta predstavovať veľmi 
výrazné riziko. Je preto potrebné, aby sa ustanovenia špecifikovali.

Pozmeňujúci návrh 900
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 14 – časť I – odsek 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Klinické skúšanie na maloletých 
osobách
Klinické skúšanie na maloletých osobách 
sa môže vykonať, len pokiaľ sú popri 
všeobecných podmienkach splnené všetky 
tieto podmienky:
– bol získaný informovaný súhlas 
právneho zástupcu, ktorý je v súlade 
s predpokladanou vôľou maloletej osoby,
– maloletá osoba získala od lekára (ktorý 
je buď skúšajúci, alebo člen študijnej 
skupiny) odborne pripraveného alebo 
skúseného v oblasti práce s deťmi všetky 
relevantné informácie o skúšaní, jeho 
rizikách a prínosoch podané spôsobom, 
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ktorý je primeraný jej veku a zrelosti,
– výslovné želanie maloletej osoby, ktorá 
je schopná vyjadriť stanovisko 
a zhodnotiť uvedené informácie do tej 
miery, aby odmietla účasť na klinickom 
skúšaní alebo od klinického skúšania 
kedykoľvek odstúpila, skúšajúci 
s prihliadnutím na jej vek a zrelosť vezme 
náležite do úvahy,
– okrem náhrady sa neposkytuje nijaká 
výhoda ani finančný stimul za účasť na 
klinickom skúšaní,
– takýto výskum je podstatný na účely 
validácie údajov získaných pri klinickom 
skúšaní na osobách schopných poskytnúť 
informovaný súhlas alebo inými 
výskumnými metódami,
– takýto výskum sa priamo týka indikácie, 
na ktorú trpí maloletá osoba, alebo ho 
možno vzhľadom na jeho povahu 
vykonávať len na maloletých,
– klinické skúšanie bolo navrhnuté tak, 
aby minimalizovalo bolesť, nepríjemné 
pocity, strach a všetky predvídateľné 
riziká v súvislosti s chorobou a stupňom
jej vývoja, pričom prah rizika, ako aj 
stupeň úzkosti sú osobitne vymedzené 
a neustále sledované,
– klinické skúšanie predstavuje určitý 
priamy prínos pre skupinu pacientov,
– dodržiavajú sa príslušné vedecké 
usmernenia agentúry,
– etická komisia s pediatrickým odborným 
zameraním alebo po poskytnutí 
poradenstva o klinických, etických 
a psychologicko-sociálnych problémoch 
v pediatrickej oblasti schválila protokol,
maloletá osoba sa zúčastňuje procesu 
týkajúceho sa udelenia súhlasu spôsobom 
primeraným jej veku a zrelosti. 

Or. en
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Odôvodnenie

V porovnaní s návrhom o klinických skúškach liekov sú ustanovenia o klinickom skúšaní 
značne nedostatočné a nepresné. Klinické skúšanie môže pre pacienta predstavovať veľmi 
výrazné riziko. Návrh sa usiluje zachovať aspoň štandardnú ochranu, ktorá je zaručená pri 
klinických skúškach liekov od roku 2001 na základe smernice 2001/20/ES.

Pozmeňujúci návrh 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 14 – časť II – bod 3 – bod 3.1 - bod 3.1.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1.3. Informácie o hlavnom skúšajúcom, 
koordinujúcom skúšajúcom, vrátane ich 
kvalifikácie, a o pracovisku(-ách) skúšania.

3.1.3. Informácie o hlavnom skúšajúcom, 
koordinujúcom skúšajúcom, vrátane ich 
kvalifikácie, a o pracovisku(-ách) skúšania 
a informácie o zmluve medzi investorom a 
zariadením, kde sa skúšanie vykonáva a 
detaily financovania.

Or. de

Odôvodnenie

Je štandardný postup, že etické komisie majú prístup ku zmluvám, medzi investorom a 
zariadením, kde sa skúšanie vykonáva, a že tieto zmluvy musia byť zohľadnené vo 
vyhodnotení skúšobného protokolu.

Pozmeňujúci návrh 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 14 – časť II – bod 3 – bod 3.1 - bod 3.1.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1.4. Celkový súhrn klinického skúšania. 3.1.4. Celkový súhrn klinického skúšania v 
miestom jazyku dotknutého štátu.

Or. de
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Odôvodnenie

V rámci zaistenia objektívneho vyhodnotenia možnosti uplatnenia zohráva kľúčovú úlohu 
zhrnutie plánu skúšania v príslušnom miestnom jazyku.

Pozmeňujúci návrh 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha 14 – časť II – bod 3 – bod 3.15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.15a. Plán ďalšieho ošetrovania 
subjektov zúčastnených na klinickom 
hodnotení po ukončení klinického 
skúšania.

Or. de

Odôvodnenie

V Helsinskej deklarácii je stanovené, že protokol má definovať dohodu pre prístup 
dobrovoľníkov k zákrokom, ktoré boli podľa štúdie účinné a k ďalšiemu ošetrovaniu alebo 
podpore po ukončení štúdie.

Pozmeňujúci návrh 904
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Príloha 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
posledný pododsek vymedzenia pojmu 
„zdravotnícka pomôcka“ uvedeného pod 
číslom 1 v článku 2 odseku 1

vypúšťa sa

1. Kontaktné šošovky;
2. Implantáty na modifikáciu alebo 
fixáciu častí tela;
3. Tvárové alebo iné kožné výplne alebo 
výplne slizníc; 
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4. Zariadenia na liposukciu; 
5. Invazívne laserové zariadenia určené 
na používanie na ľudskom tele;
6. Zariadenia s intenzívne pulzujúcim 
svetlom. 

Or. en

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci návrh 905
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Príloha 15 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Chemické peelingy;

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti nie je jasné, ktoré nariadenie sa uplatňuje na kožné chemické peelingy, a či sa 
na ne vôbec nejaké nariadenie uplatňuje, na základe čoho môže vzniknúť medzera.

Pozmeňujúci návrh 906
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 15 – bod 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zariadenia na liposukciu; 4. Zariadenia na liposukciu a lipolýzu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 907
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Príloha 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Invazívne laserové zariadenia určené na 
používanie na ľudskom tele;

5. Laserové zariadenia určené na 
používanie na ľudskom tele;

Or. en

Odôvodnenie

Regulácia zdravotníckych pomôcok by sa mala vzťahovať na všetky laserové zariadenia 
používané na kozmetické ošetrenia. Mnoho dermatologických laserových zariadení sa uvádza 
na trh s prívlastkom „neinvazívny“ alebo „minimálne invazívny“, mohli by teda vzniknúť 
nejasnosti pri uplatňovaní. Aj novšie, nízkorizikové laserové zariadenia na cievne ošetrenie 
môžu spôsobiť jazvy.


