
PR\928989CS.doc PE506.196v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2012/0267(COD)

3.4.2013

***I
NÁVRH ZPRÁVY
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Peter Liese



PE506.196v01-00 2/58 PR\928989CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0541),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0317/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. Února 
20131,

– s ohledem na konzultace s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V rámci regulace oblasti 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro je třeba přihlédnout k vysokému 
počtu malých a středních podniků 

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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působících v této oblasti a zabránit vzniku 
zdravotních a bezpečnostních rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V zájmu zajištění nejvyšší úrovně 
ochrany zdraví by měla být pravidla, která 
se vztahují na diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro vyráběné a používané, 
včetně měření a dosahování výsledků, v 
rámci jediné zdravotnické instituce, 
vyjasněna a zpřísněna.

9. V zájmu zajištění nejvyšší úrovně 
ochrany zdraví by měla být pravidla, která 
se vztahují na diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro vyráběné a používané, 
včetně měření a dosahování výsledků, v 
rámci jediné zdravotnické instituce, 
vyjasněna a zpřísněna, neměla by však 
zbytečně zatěžovat zdravotnické 
pracovníky, kteří tyto prostředky používají 
způsobem, jejž vyžadují potřeby pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem 37, je třeba respektovat zvláštní potřeby pacientů nebo 
skupin pacientů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Diagnostické zdravotnické prostředky 
in vitro by měly být zpravidla opatřeny 
označením CE prokazujícím jejich shodu s 
tímto nařízením, aby jim byl umožněn 
volný pohyb v rámci Unie a mohly být 
uváděny do provozu v souladu s jejich 
určeným účelem. Členské státy by neměly 
vytvářet překážky jejich uvádění na trh 

(26) Diagnostické zdravotnické prostředky 
in vitro by měly být zpravidla opatřeny 
označením CE prokazujícím jejich shodu s 
tímto nařízením, aby jim byl umožněn 
volný pohyb v rámci Unie a mohly být 
uváděny do provozu v souladu s jejich 
určeným účelem. Členské státy by neměly 
vytvářet překážky jejich uvádění na trh 
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nebo do provozu z důvodů souvisejících s 
požadavky stanovenými v tomto nařízení. 

nebo do provozu z důvodů souvisejících s 
požadavky stanovenými v tomto nařízení. 
Členské státy by však měly mít možnost 
přijmout rozhodnutí, zda v souvislosti 
s aspekty, na něž se toto nařízení
nevztahuje, omezí používání jakéhokoli 
specifického druhu diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem 13. Evropská unie dlouhodobě sleduje politiku, kdy se 
otázka, zda povolit nebo zakázat eticky citlivé technologie, jako např. genetické zkoušky před 
implantací, nebo je povolit s určitým omezením, řídí zásadou subsidiarity. Členské státy, které 
mají zájem povolit takové zkoušky, by měly zajistit, aby byly v souladu se standardy tohoto 
nařízení, avšak členské státy, které je chtějí na základě celostátní diskuse o etických otázkách 
zakázat, by tuto možnost měly mít. Znění je převzato z podobného ustanovení nařízení o 
moderní terapii.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Intervenční studie klinické funkce a 
další studie klinické funkce zahrnující 
rizika pro subjekty by měly být povoleny 
pouze na základě posouzení a schválení ze 
strany etického výboru.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s diskusí o nařízení o klinických hodnoceních se zpravodaj domnívá, že je třeba 
posílit úlohu etického výboru.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) V případě osob, které nejsou 
schopny poskytnout informovaný souhlas, 
jako např. děti a nezpůsobilé osoby, je 
třeba stanovit přísná pravidla na stejné 
úrovni jako ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. 
dubna 2001 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se uplatňování správné klinické 
praxe při provádění klinických hodnocení 
humánních léčivých přípravků¹.
_____________
¹ Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání s návrhem týkajícím se klinických hodnocení léčivých přípravků jsou ustanovení 
o intervenčních studiích klinické funkce velmi nedostatečná a nejasně formulovaná.
Intervenční studie klinické funkce mohou zahrnovat velmi významné riziko pro pacienta, např. 
při odběru vzorku při lumbální punkci. Je proto třeba upřesnit ustanovení. Cílem návrhu je 
zachovat alespoň takovou úroveň ochrany, kterou od roku 2001 u klinických hodnocení 
léčivých přípravků zajišťuje směrnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Toto nařízení ctí základní práva a 
dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, zejména 
lidskou důstojnost, nedotknutelnost lidské 
osobnosti, ochranu osobních údajů, 
svobodu umění a vědy, svobodu podnikání 

(59) Toto nařízení ctí základní práva a 
dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, zejména 
lidskou důstojnost, nedotknutelnost lidské 
osobnosti, zásadu svobodného a 
informovaného souhlasu dotčené osoby,
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a právo na vlastnictví. Členské státy by 
měly toto nařízení používat v souladu s 
těmito právy a zásadami.

ochranu osobních údajů, svobodu umění a 
vědy, svobodu podnikání a právo na 
vlastnictví, jakož i Úmluvou o lidských 
právech a biomedicíně a jejím 
dodatkovým protokolem o genetických 
zkouškách pro zdravotní účely. Členské 
státy by měly toto nařízení používat 
v souladu s těmito právy a zásadami.

Or. en

Odůvodnění

Zásada svobodného a informovaného souhlasu je klíčovým prvkem Listiny, uvedeným 
v článku 3, a je třeba ji na tomto místě zmínit.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Je třeba, aby toto nařízení 
respektovalo zásadu informovaného 
souhlasu, jež je jedním z klíčových prvků 
Listiny základních práv a některých 
dokumentů mezinárodních organizací, 
jako je Rada Evropy a Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD). Kvalita zdravotnických 
prostředků in vitro a rámec pro jejich 
používání mají zásadní význam, zejména 
v souvislosti s testy DNA. Proto je třeba 
začlenit kapitolu o informovaném 
souhlasu.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem 31. Zásada svobodného a informovaného souhlasu je 
klíčovým prkem Listiny, uvedeným v článku 3, a součástí nařízení by měla být ustanovení o
jejím dodržování.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59b) Toto nařízení je v souladu 
s Úmluvou Organizace spojených národů 
ze dne 13. prosince 2006 o právech osob 
se zdravotním postižením, kterou 
Evropská unie ratifikovala dne 23. 
prosince 2010 a v níž se smluvní strany 
zavazují, že budou zejména podporovat, 
chránit a zajišťovat plné a rovné užívání 
všech lidských práv a základních svobod 
všemi osobami se zdravotním postižením a 
podporovat úctu k jejich přirozené 
důstojnosti, mimo jiné budou podporovat 
povědomí o schopnostech a přínosu osob 
se zdravotním postižením.

Or. de

Odůvodnění

Evropská unie ratifikovala úmluvu OSN o osobách se zdravotním postižením, což je třeba 
zohlednit v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) V zájmu zachování vysoké úrovně 
zdraví a bezpečnosti by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, aby mohla
přizpůsobit technickému pokroku obecné 
požadavky na bezpečnost a funkční 

(60) V zájmu zachování vysoké úrovně 
zdraví a bezpečnosti by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o
minimální požadavky, které mají dodržet 
oznámené subjekty, klasifikační pravidla a 
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způsobilost, prvky, které mají být 
zohledněny v rámci technické 
dokumentace, minimální obsah EU 
prohlášení o shodě a certifikáty vydané 
oznámenými subjekty, minimální 
požadavky, které mají dodržet oznámené 
subjekty, klasifikační pravidla, postupy 
posouzení shody a dokumentaci, která má 
být předložena, pokud jde o schvalování 
studií klinické funkce; zavedení systému 
UDI; informace, které mají být předloženy 
pro registraci diagnostických zdravotních 
prostředků in vitro a některých 
hospodářských subjektů; výše a struktura 
poplatků pro jmenování a monitorování 
oznámených subjektů; veřejně přístupné 
informace, pokud jde o studie klinické 
funkce; přijetí preventivních opatření 
v oblasti ochrany zdraví na úrovni EU; a 
úkoly a kritéria pro referenční laboratoře 
Evropské unie a výše a struktura poplatků 
za jimi poskytovaná vědecká stanoviska. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

dokumentaci, která má být předložena, 
pokud jde o schvalování studií klinické 
funkce; zavedení systému UDI; informace, 
které mají být předloženy pro registraci 
diagnostických zdravotních prostředků in 
vitro a některých hospodářských subjektů;
výše a struktura poplatků pro jmenování a 
monitorování oznámených subjektů;
veřejně přístupné informace, pokud jde o 
studie klinické funkce; přijetí 
preventivních opatření v oblasti ochrany 
zdraví na úrovni EU; a úkoly a kritéria pro 
referenční laboratoře Evropské unie a výše 
a struktura poplatků za jimi poskytovaná 
vědecká stanoviska. Podstatné prvky 
tohoto nařízení jako obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, prvky, 
které mají být zohledněny v rámci 
technické dokumentace, minimální obsah 
EU prohlášení o shodě a prvky upravující 
či doplňující postupy posuzování shody by 
však měly být přizpůsobeny pouze 
prostřednictvím řádného legislativního 
procesu. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Uvedené body jsou podstatnými prvky tohoto právního předpisu, a proto je v souladu 
s článkem 290 Smlouvy nelze upravovat aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Aby se mohly hospodářské subjekty, (64) Aby se mohly hospodářské subjekty, 
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oznámené subjekty, členské státy a 
Komise přizpůsobit změnám, které zavádí 
toto nařízení, mělo by být stanoveno 
přiměřené přechodné období pro toto 
přizpůsobení se a pro organizační opatření, 
která je zapotřebí přijmout k jeho 
řádnému použití. Zejména je důležité, aby 
byl k datu použitelnosti nařízení jmenován 
dostatečný počet oznámených subjektů v 
souladu s novými požadavky, aby se 
předešlo nedostatku diagnostických 
zdravotních prostředků in vitro na trhu.

zejména malé a střední podniky,
přizpůsobit změnám, které zavádí toto 
nařízení, mělo by být stanoveno přiměřené 
přechodné období pro přijetí
organizačních opatření. Avšak části 
tohoto nařízení, které se týkají členských 
států a Komise, by měly být provedeny co 
nejdříve. Zejména je důležité, aby byl co 
nejdříve jmenován dostatečný počet 
oznámených subjektů v souladu s novými 
požadavky, aby se předešlo nedostatku 
diagnostických zdravotních prostředků in 
vitro na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Viz vysvětlující prohlášení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) V zájmu zajištění hladkého přechodu 
k registraci diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro, příslušných 
hospodářských subjektů a certifikátů by 
měla být povinnost zadávat příslušné 
informace do elektronických systémů 
zavedených nařízením na úrovni Unie plně 
účinná až 18 měsíců ode dne použitelnosti 
tohoto nařízení. Během tohoto 
přechodného období by měl zůstat v 
platnosti článek 10 a čl. 12 odst. 1 písm. a) 
a b) směrnice 98/79/ES. Mělo by však
platit, že hospodářské subjekty a oznámené 
subjekty, které se zaregistrují v příslušných 
elektronických systémech zajištěných na 
úrovni Unie, jsou v souladu s registračními 
požadavky přijatými členskými státy podle 
uvedených ustanovení směrnice, aby se 

(65) V zájmu zajištění hladkého přechodu 
k registraci diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro by elektronické systémy 
zavedené nařízením na úrovni Unie měly 
být uvedeny do provozu co nejdříve. Mělo 
by platit, že hospodářské subjekty a 
oznámené subjekty, které se zaregistrují 
v příslušných elektronických systémech 
zajištěných na úrovni Unie, jsou v souladu 
s registračními požadavky přijatými 
členskými státy podle uvedených 
ustanovení směrnice, aby se předešlo 
vícenásobným registracím.
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předešlo vícenásobným registracím.

Or. en

Odůvodnění

Elektronické systémy musí být zprovozněny co nejdříve. Hospodářské subjekty by měly mít 
možnost zapojit se, jakmile budou připraveny.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67a) Unie dlouhodobě sleduje politiku 
nezasahování do politiky jednotlivých 
států, které mohou povolit, zakázat nebo 
omezit eticky sporné technologie, např. 
genetické zkoušky před implantací. Toto 
nařízení by nemělo být v rozporu s touto 
zásadou, a proto by rozhodnutí o povolení, 
zákazu nebo omezení takových 
technologií měly přijímat jednotlivé 
členské státy. V případě, že členský stát 
takové technologie povolí, ať již 
s omezením nebo bez omezení, měly by se 
uplatňovat standardy stanovené tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie dlouhodobě sleduje politiku, kdy se otázka, zda povolit nebo zakázat eticky 
citlivé technologie, jako např. genetické zkoušky před implantací, nebo je povolit s určitým 
omezením, řídí zásadou subsidiarity. Členské státy, které mají zájem povolit takové zkoušky, 
by měly zajistit, aby byly v souladu se standardy tohoto nařízení, avšak členské státy, které je 
chtějí na základě celostátní diskuse o etických otázkách zakázat, by tuto možnost měly mít.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Regulací diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro na 
úrovni Unie není dotčena svoboda 
členských států přijmout rozhodnutí, zda 
v souvislosti s aspekty, na něž se toto 
nařízení nevztahuje, omezí používání 
jakéhokoli specifického druhu 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro.

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie dlouhodobě sleduje politiku, kdy se otázka, zda povolit nebo zakázat eticky 
citlivé technologie, jako např. genetické zkoušky před implantací, nebo je povolit s určitým 
omezením, řídí zásadou subsidiarity. Členské státy, které mají zájem povolit takové testy, by 
měly zajistit, aby byly v souladu se standardy tohoto nařízení, avšak členské státy, které je 
chtějí na základě celostátní diskuse o etických otázkách zakázat, by tuto možnost měly mít.
Znění je převzato z podobného ustanovení nařízení o moderní terapii.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
nástroj, přístroj, zařízení, software, 
implantát, činidlo, materiál nebo jiný 
výrobek určený výrobcem k použití, 
samostatně nebo v kombinaci, pro lidské
bytosti k jednomu nebo více konkrétním 
lékařským účelům:

1) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
nástroj, přístroj, zařízení, software, 
implantát, činidlo, materiál nebo jiný 
výrobek určený výrobcem k použití, 
samostatně nebo v kombinaci, pro lidské 
bytosti k jednomu nebo více konkrétním 
přímým nebo nepřímým lékařským 
účelům:

– stanovení diagnózy, prevence, 
monitorování, léčba nebo mírnění choroby,

– stanovení diagnózy, prevence, 
monitorování, predikce, léčba nebo 
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mírnění choroby,
stanovení diagnózy, monitorování, léčba, 
mírnění nebo kompenzace poranění nebo 
zdravotního postižení,

stanovení diagnózy, monitorování, léčba, 
mírnění nebo kompenzace poranění nebo 
zdravotního postižení,

– vyšetřování, náhrady nebo úpravy 
anatomické struktury nebo fyziologického 
procesu nebo stavu,

– vyšetřování, náhrady nebo úpravy 
anatomické struktury nebo fyziologického 
procesu nebo stavu,

– kontrola nebo podpora početí, – kontrola nebo podpora početí,

– dezinfekci nebo sterilizaci kteréhokoli z 
výše uvedených výrobků,

– dezinfekci nebo sterilizaci kteréhokoli z 
výše uvedených výrobků,

– poskytování informací o přímých či 
nepřímých dopadech na zdraví,

a který nedosahuje svého hlavního 
určeného účinku v lidském těle nebo na 
jeho povrchu farmakologicky, 
imunologicky ani metabolicky, jehož 
určená funkce však může být takovými 
prostředky podpořena.

a který nedosahuje svého hlavního 
určeného účinku v lidském těle nebo na 
jeho povrchu farmakologicky, 
imunologicky ani metabolicky, jehož 
určená funkce však může být takovými 
prostředky podpořena.

Or. en

Odůvodnění

a) V čl. 2 bodě 2 byla definice diagnostických zdravotnických prostředků in vitro rozšířena 
tak, aby zahrnovala testování vzorků pro účely stanovení predispozice a předvídání. Definice 
zdravotnického prostředku však nebyla rozšířena odpovídajícím způsobem. b) Takzvané testy 
životního stylu by měly být zahrnuty do oblasti působnosti nařízení, neboť by mohly mít 
mimořádné důsledky pro zdraví pacientů/spotřebitelů. V zájmu ochrany pacientů a 
spotřebitelů v Evropě je proto důležité rozšířit oblast působnosti.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- o vrozené anomálii, – o vrozeném tělesném nebo mentálním 
postižení,

Or. de
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Odůvodnění

Osoby se zdravotním postižením a jejich zástupci vnímají pojem „vrozená anomálie“ jako 
diskriminační, a proto je třeba jej nahradit.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro používané 
k testům DNA.

Or. en

Odůvodnění

Takzvané testy životního stylu by měly být zahrnuty do oblasti působnosti nařízení, neboť by 
mohly mít mimořádné důsledky pro zdraví pacientů/spotřebitelů. V zájmu ochrany pacientů a 
spotřebitelů v Evropě je proto důležité rozšířit oblast působnosti.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „prostředkem pro jedno použití“ se 
rozumí prostředek, který je určený k 
použití u jednotlivého pacienta během 
jediného postupu;

vypouští se

Jediný postup může zahrnovat několik 
použití nebo dlouhotrvající použití u 
stejného pacienta. 

Or. en

Odůvodnění

Koncepce prostředku pro jedno použití se nevztahuje na diagnostické zdravotnické prostředky 
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in vitro.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) „genetickou zkouškou“ se rozumí 
zkouška provedená pro zdravotní účely, 
jejíž součástí je analýza biologických 
vzorků lidského původu a jejímž 
konkrétním cílem je určení genetických 
vlastností osoby, které jsou dědičné nebo 
se získávají v raném období prenatálního 
vývoje;

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj vkládá konkrétní ustanovení o genetických zkouškách, a proto je zapotřebí vymezit 
definici. Znění vychází z protokolu Rady Evropy.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 16 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která prostředek vyrábí 
nebo zcela renovuje nebo prostředek 
navrhla, vyrobila či zcela renovovala a 
uvádí tento prostředek na trh pod svým 
jménem, názvem nebo značkou.

16) "výrobcem" se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba odpovědná za návrh, 
výrobu, balení a označování prostředku 
před jeho uvedením na trh pod svým 
vlastním jménem, bez ohledu na to, zda 
tyto činnosti provádí sama, nebo v jejím 
zastoupení třetí strana. Povinnosti výrobce 
podle tohoto nařízení platí i pro fyzickou 
nebo právnickou osobu, která sestavuje, 
balí, upravuje, renovuje nebo označuje 
jeden nebo více hotových výrobků a/nebo 
jim připisuje určený účel prostředků, s 
úmyslem jejich uvedení na trh pod svým 
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vlastním jménem nebo značkou.

Or. en

Odůvodnění

a) Definice „výrobce“ není tak jednoznačná jako ve stávající směrnici o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro, protože neobsahuje důležité části (např. balení, 
označování) uvedené v platné definici (98/79/ES, čl. 1 písm. f)). Fyzická nebo právnická 
osoba, která označuje zdravotnický prostředek pod svým vlastním jménem je výrobcem (viz 
platné právní předpisy). b) Výrobce uvádí výrobky na trh pod svým jménem. Samotná značka
výrobce nevymezuje.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví;

21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví s výjimkou 
komerčních laboratoří pro klinické studie;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení stanoví některé výjimky z požadavků na nemocnice a zdravotnické instituce. Je třeba 
jasně stanovit, že komerční laboratoře nespadají do této části, neboť by neměly požívat téže 
výjimky.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25) „subjektem posouzení shody“ subjekt, 
který vykonává činnosti posuzování shody 

25) „subjektem posouzení shody“ subjekt, 
který vykonává činnosti posuzování shody 
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třetí stranou, včetně kalibrace, zkoušení, 
vydávání certifikátů a inspekce;

třetí stranou, včetně zkoušení, vydávání 
certifikátů a inspekce;

Or. en

Odůvodnění

Subjekty posouzení shody se na kalibraci diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 
nepodílejí, tyto prostředky musí být kalibrovány dříve, než začnou být používány.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

43a) „kalibračními materiály“ se rozumí 
norma pro měření používaná při kalibraci 
prostředku;

Or. en

Odůvodnění

Mezi kalibračními a kontrolními materiály existuje velký rozdíl nejen z hlediska jejich 
vědeckého využití a vlastností, ale rovněž z hlediska právní úpravy, neboť jejich klasifikace 
probíhá podle odlišných pravidel. Definici je proto třeba rozdělit na dvě části, jednu definici 
pro kalibrační materiály a jednu pro kontrolní materiály.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44) „kalibračními a kontrolními 
materiály“ se rozumí jakákoli látka, 
materiál nebo předmět určený výrobcem k 
stanovení měřicích vztahů nebo k ověření 
vlastností funkční způsobilosti prostředku 
ve spojitosti s jeho určeným účelem;

44) „kontrolními materiály“ se rozumí 
látka, materiál nebo předmět, jež mají být 
na základě určení daného výrobce 
používány k ověření vlastností funkční 
způsobilosti prostředku;

Or. en
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Odůvodnění

Mezi kalibračními a kontrolními materiály existuje velký rozdíl nejen z hlediska jejich 
vědeckého využití a vlastností, ale rovněž z hlediska právní úpravy, neboť jejich klasifikace 
probíhá podle odlišných pravidel. Definici je proto třeba rozdělit na dvě části, jednu definici 
pro kalibrační materiály a jednu pro kontrolní materiály.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

45) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení a řízení 
studie klinické funkce;

45) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení, řízení, 
provedení a financování studie klinické 
funkce;

Or. en

Odůvodnění

V příloze XIII oddílu II jsou stanoveny další povinnosti. Pokud by byla studie považována za 
ukončenou po poslední návštěvě posledního subjektu zkoušky, jak je zvykem, nebyl byl 
zadavatel odpovědný za související návazné úkoly, např. archivování dokumentace, 
vypracování zprávy o klinických zkouškách a zveřejnění výsledků. Rozšíření povinností 
zadavatele o financování odpovídá definici uvedené v čl. 2 písm. e) směrnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

48a) „inspekcí“ se rozumí příslušným 
orgánem provedené úřední přezkoumání 
dokumentů, zařízení, záznamů, 
organizace zabezpečování jakosti a 
jakýchkoliv dalších prvků souvisejících 
podle příslušného orgánu s klinickým 
hodnocením, které se mohou nacházet v 
místě hodnocení, v zařízení zadavatele 
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a/nebo smluvní výzkumné organizace 
nebo v jiných zařízeních, které příslušný 
orgán považuje za vhodné podrobit 
inspekci;

Or. en

Odůvodnění

Oproti návrhu týkajícímu se klinických hodnocení (COM(2012)0369) navrhované nařízení 
neobsahuje žádná ustanovení o inspekcích. Členským státům nesmí být ponechán prostor pro 
přijímání rozhodnutí, zda budou sledovat provádění studií klinické funkce. Mohlo by dojít 
k tomu, že rozhodnutí o sledování hodnocení, bude přijímáno v závislosti na dostupnosti 
nezbytných rozpočtových prostředků. Mohlo by to pak vést k tomu, že studie klinické funkce 
budou přednostně prováděny ve státech, které sledování neprovádějí.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Kapitola II – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodání prostředků na trh, povinnosti 
hospodářských subjektů, označení CE, 
volný pohyb

Dodání prostředků na trh a jejich 
používání, povinnosti hospodářských 
subjektů, označení CE, volný pohyb

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Prokázání shody s obecnými požadavky 
na bezpečnost a funkční způsobilost musí 
být založeno na klinických důkazech v 
souladu s článkem 47.

3. Prokázání shody s obecnými požadavky 
na bezpečnost a funkční způsobilost musí 
zahrnovat klinické důkazy v souladu s 
článkem 47.

Or. en
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Odůvodnění

Klinické důkazy neřeší všechny obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost, celá 
řada z nich je splněna jiným způsobem (např. požadavky na chemickou, elektrickou, 
mechanickou, radiologickou bezpečnost atd. nejsou splněny prostřednictvím klinických 
důkazů).

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C 
a vyráběné a používané v rámci jediné 
zdravotnické organizace za předpokladu, 
že k výrobě a používání takových 
prostředků dochází v rámci jediného 
systému řízení jakosti dané zdravotnické 
instituce a že tato zdravotnická instituce 
splňuje normu EN ISO 15189 či jakoukoli 
jinou rovnocennou uznávanou normu. 
Členské státy mohou požadovat, aby
zdravotnické instituce předložily 
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a mohou výrobu 
a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

5. S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C, 
pokud se nejedná o doprovodnou 
diagnostiku, a vyráběné a používané v 
rámci jediné zdravotnické organizace za 
předpokladu, že k výrobě a používání 
takových prostředků dochází v rámci 
jediného systému řízení jakosti dané 
zdravotnické instituce a že tato 
zdravotnická instituce splňuje normu EN 
ISO 15189 či jakoukoli jinou rovnocennou 
uznávanou normu. Členské státy mohou 
požadovat, aby zdravotnické instituce 
předložily příslušnému orgánu seznam 
takových prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a mohou výrobu 
a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

Prostředky zařazené do třídy D v souladu s 
pravidly stanovenými v příloze VII musí i 
v případě, že jsou vyráběny a používány v 
rámci jediné zdravotnické instituce, 
splňovat požadavky tohoto nařízení. 
Ustanovení týkající se označení CE 
stanovená v článku 16 a povinnosti 
uvedené v článcích 21 až 25 se ale na tyto 
prostředky nevztahují.

Doprovodná diagnostika a prostředky
zařazené do třídy D v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII musí i v 
případě, že jsou vyráběny a používány v 
rámci jediné zdravotnické instituce, 
splňovat požadavky tohoto nařízení. 
Ustanovení týkající se označení CE 
stanovená v článku 16 a povinnosti 
uvedené v článcích 21 až 25 se ale na tyto 
prostředky nevztahují.

Or. en
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Odůvodnění

Doprovodná diagnostika je zvláštní třídou prostředků, které ve srovnání s jinými prostředky 
třídy C musí splňovat náročnější požadavky na soulad. Veškerá doprovodná diagnostika musí 
projít zejména přezkumem složky k návrhu a je předmětem hodnocení Evropské agentury pro 
léčivé přípravky. Cílem vyšší úrovně souladu je zajistit bezpečnost a funkční způsobilost 
doprovodné diagnostiky.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise má pravomoc přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
85 za účelem změny nebo doplnění 
obecných požadavků na bezpečnost a 
funkční způsobilost stanovených v příloze 
I, včetně informací poskytnutých 
výrobcem, a to s ohledem na technický 
pokrok a určené uživatele nebo pacienty.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost jsou podstatnými prvky tohoto 
právního předpisu, a proto je v souladu s článkem 290 Smlouvy nelze upravovat aktem 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Genetické informace, poradenství a 

svobodný souhlas
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1. Prostředek lze pro účely genetické 
zkoušky použít pouze tehdy, provádí-li 
tuto zkoušku osoba přijatá podle platných 
vnitrostátních právních předpisů jako člen 
lékařské profese.
2. Výrobek lze pro účely genetické 
zkoušky použít pouze tehdy, jsou-li 
chráněna práva, bezpečnost a kvalita 
života subjektů testu a existuje-li 
předpoklad, že klinické údaje získané 
v průběhu zkoušky budou spolehlivé a 
významné.
3. Dříve, než je prostředek použit pro 
účely genetického testu, musí osoba 
uvedená v odstavci 1 dotčenému subjektu 
testu poskytnout příslušné informace o 
povaze, závažnosti a důsledcích 
genetického testu.
4. Dříve, než je prostředek použit pro 
účely genetické zkoušky, musí osoba 
uvedená v odstavci 1 dotčenému subjektu 
zkoušky poskytnout příslušné a 
srozumitelné genetické poradenství a 
nesmí předjímat výsledek zkoušky.
Genetické poradenství musí zahrnovat 
lékařské, etické, sociální, psychologické a 
právní aspekty.
Formu a rozsah tohoto genetického 
poradenství určují důsledky výsledků 
zkoušky a jejich závažnost z hlediska dané 
osoby nebo jejích rodinných příslušníků, 
včetně případných důsledků týkajících se 
rozhodnutí o početí.
5. Prostředek lze pro účely genetické 
zkoušky použít pouze tehdy, jestliže 
dotčený subjekt zkoušky vyslovil s touto 
zkouškou svobodný a informovaný 
souhlas. Tento souhlas musí být poskytnut 
výslovně v písemné formě. Souhlas lze 
kdykoli písemně nebo ústně odvolat.
V případě nezletilých osob musí být získán 
informovaný souhlas rodičů nebo
právního zástupce. Tento souhlas musí 
vyjadřovat předpokládanou vůli 
nezletilého a lze jej kdykoliv odvolat, aniž 
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by tím nezletilý došel újmy. V případě 
nezpůsobilých dospělých osob, které 
nejsou schopny poskytnout informovaný 
právní souhlas, musí být získán 
informovaný souhlas právního zástupce. 
Tento souhlas musí vyjadřovat 
předpokládanou vůli dotčené osoby a lze 
jej kdykoliv odvolat, aniž by tím tato osoba 
došla újmy
6. Prostředek lze k určení pohlaví v rámci 
prenatální diagnostiky použít pouze tehdy, 
má-li určení pohlaví lékařský účel a 
existuje-li riziko závažných dědičných 
onemocnění specifických pro určité 
pohlaví. Odchylně od čl. 2 odst. 1 a 2 se 
totéž omezené použití vztahuje na výrobky, 
které nejsou určeny ke konkrétnímu 
lékařskému účelu.
7. Ustanovení tohoto článku o používání 
prostředků pro účely genetické zkoušky 
nebrání členským státům v zachování či 
přijetí přísnějších vnitrostátních předpisů 
v této oblasti z důvodu ochrany zdraví 
nebo veřejného pořádku.

Or. en

Odůvodnění

Viz také vysvětlující prohlášení. Tato nová kapitola zohledňuje dlouhodobé požadavky 
Evropského parlamentu a jiných mezinárodních institucí jako Rady Evropy a OECD.
Genetické zkoušky by měl provádět zdravotnický pracovník poté, co bylo poskytnuto 
odpovídající genetické poradenství. Informovaný souhlas je podle Listiny základních práv 
výsadou, a proto je třeba jej zahrnout do tohoto právního předpisu.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy nebo pokud příslušné 
harmonizované normy nejsou dostatečné, 
má Komise pravomoc přijmout společné 

1. Pokud neexistují žádné harmonizované 
normy nebo pokud je třeba řešit obavy 
týkající se veřejného zdraví, má Komise 
pravomoc přijmout společné technické 



PE506.196v01-00 26/58 PR\928989CS.doc

CS

technické specifikace (specifikace), pokud 
jde o obecné požadavky na bezpečnost a 
funkční způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické důkazy a následné 
klinické sledování po uvedení na trh 
stanovené v příloze XII. Tyto specifikace 
se přijímají prostřednictvím prováděcích 
aktů přezkumným postupem podle čl. 84 
odst. 3.

specifikace (specifikace), pokud jde o 
obecné požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost stanovené v příloze I, 
technickou dokumentaci stanovenou v 
příloze II nebo klinické důkazy a následné 
klinické sledování po uvedení na trh 
stanovené v příloze XII. Tyto specifikace 
se přijímají prostřednictvím prováděcích 
aktů přezkumným postupem podle čl. 84 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizovanými normami je určeno, které základní požadavky nařízení jsou splněny 
zajištěním souladu s danou normou. Komise stanoví, které normy jsou uznávány za normy 
harmonizované. Pokud harmonizovaná norma již neodráží skutečný stav, Komise stanoví, že 
již není harmonizovaná. Příslušný normalizační subjekt pak musí provést revizi normy. Část
první věty článku 7 „… nebo pokud příslušné harmonizované normy nejsou dostatečné …“ je 
formulována způsobem, který vyvolává nedorozumění, a je třeba ji vypustit.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
85 za účelem změny nebo doplnění prvků 
v technické dokumentaci stanovených 
v příloze II s ohledem na technický 
pokrok.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost jsou podstatnými prvky tohoto 
právního předpisu, a proto je v souladu s článkem 290 Smlouvy nelze upravovat aktem 
v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobce zajistí, aby byly k prostředku 
přiloženy informace, které mají být 
předloženy podle oddílu 17 přílohy I v 
úředním jazyce Unie, kterému určený 
uživatel snadno rozumí. Právní předpisy 
členského státu, kde je prostředek 
poskytnut uživateli, mohou stanovit 
jazyk(y), v němž (nichž) mají být 
informace předloženy.

7. Výrobce zajistí, aby informace, které 
mají být k prostředku předloženy podle 
oddílu 17 přílohy I, byly poskytnuty v 
úředním jazyce Unie, kterému určený 
uživatel snadno rozumí. Právní předpisy 
členského státu, kde je prostředek 
poskytnut uživateli, mohou stanovit 
jazyk(y), v němž (nichž) mají být 
informace předloženy.

U prostředků pro sebetestování nebo 
prostředků pro testování v blízkosti 
pacienta musí být informace předložené 
podle oddílu 17 přílohy I v jazyce 
(jazycích) členského státu, kde se 
prostředek dostane ke svému určenému 
uživateli.

U prostředků pro sebetestování nebo 
prostředků pro testování v blízkosti 
pacienta musí být informace předložené 
podle oddílu 17 přílohy I v úředním jazyce 
(jazycích) Unie a členského státu, kde se 
prostředek dostane ke svému určenému 
uživateli.

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat možnost poskytovat informace elektronicky. Je třeba jasně stanovit, že 
informace musí být poskytnuty v úředním jazyce (jazycích) Unie a v žádném jiném. Obě 
úpravy snižují případnou zátěž malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uchovávat technickou dokumentaci, 
prohlášení EU o shodě a případně kopii 
příslušného certifikátu včetně veškerých 
dodatků vydaných v souladu s článkem 43 
k dispozici příslušným orgánům po dobu 
uvedenou v čl. 8 odst. 4;

a) uchovávat souhrn technické 
dokumentace (STED) nebo na žádost 
poskytnout technickou dokumentaci, 
prohlášení EU o shodě a případně kopii 
příslušného certifikátu včetně veškerých 
dodatků vydaných v souladu s článkem 43 
k dispozici příslušným orgánům po dobu 
uvedenou v čl. 8 odst. 4;
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Or. en

Odůvodnění

Výrobce uchovává technickou dokumentaci, která je archivována na několika místech 
společnosti. Alternativně může poskytnout souhrn technické dokumentace (viz také Pracovní 
skupina pro celosvětovou harmonizaci: souhrn technické dokumentace dokládající soulad se 
základními zásadami bezpečnosti a funkční způsobilosti zdravotnických prostředků).

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) že je prostředek označen v souladu s 
tímto nařízením a že je k němu přiložen 
požadovaný návod k použití a EU 
prohlášení o shodě;

e) že je prostředek označen v souladu s 
tímto nařízením a že je k němu přiložen 
požadovaný návod k použití;

Or. en

Odůvodnění

EU prohlášení o shodě by nemělo být k výrobku přikládáno. Tohoto požadavku není zapotřebí 
a nepřináší žádnou hodnotu.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se nepoužije na žádnou 
osobu, která byť není považována za 
výrobce podle definice v článku 2 bodě 16, 
sestavuje a upravuje prostředek již na trhu 
pro jeho určený účel pro potřeby 
individuálního pacienta.

První pododstavec se nepoužije na žádnou 
osobu, která byť není považována za 
výrobce podle definice v článku 2 bodě 16, 
sestavuje a upravuje prostředek již na trhu 
pro jeho určený účel pro potřeby 
individuálního pacienta nebo konkrétní 
omezené skupiny pacientů v rámci jediné 
zdravotnické instituce.

Or. en
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Odůvodnění

Otázka interně prováděných zkoušek je sporná. Komise předpokládá, že návrh se bude na 
zkoušky prostředků třídy A, B a C prováděných interně vztahovat pouze velmi omezeně, avšak 
na zkoušky prostředků třídy D prováděných interně v plné míře. Navrhovatel doporučuje 
zachovat podstatu této struktury návrhu, avšak nemocnice v konkrétních případech 
přizpůsobují zkoušky prostředků třídy D potřebám pacientů. Nejen v jednotlivých případech, 
ale rovněž formou pokynů, například pokud jde o předčasně narozené děti. V důsledku této 
nezbytné úpravy by zdravotnické instituce neměly být zatíženy vypracováním nového 
komplexního posouzení shody.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení je přeloženo do úředního 
jazyka Unie nebo jazyků požadovaných 
členským státem (členskými státy), v němž 
(nichž) je prostředek dodán na trh.

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven v příloze 
III. Prohlášení se vydává v jednom 
z úředních jazyků Unie.

Or. en

Odůvodnění

Překlady prohlášení o shodě do všech úředních jazyků zemí Unie, v nichž je prostředek dodán 
na trh, jsou obecně nepřiměřenou správní zátěží a nákladným postupem, a to zejména pro 
malé a střední podniky, a nejsou odůvodněné. Stejně jako v případě stávající směrnice by 
dostupnost prohlášení v jednom úředním jazyce Unie měla být postačující.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
85 za účelem změny nebo doplnění 

vypouští se
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minimálního obsahu EU prohlášení o 
shodě stanoveného v příloze III s ohledem 
na technický pokrok.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním prostředkem, jak prokázat dodržování právního předpisu, je prohlášení o shodě, jež 
představuje podstatný prvek tohoto právního předpisu, a proto jej v souladu s článkem 290 
Smlouvy nelze upravovat aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U prostředků pro sebetestování nebo 
prostředků pro testování v blízkosti 
pacienta musí výrobce navíc splnit 
dodatečné požadavky stanovené v příloze 
VIII oddíle 6.1.

U prostředků pro sebetestování musí 
výrobce navíc splnit dodatečné požadavky 
stanovené v příloze VIII oddíle 6.1.

Or. en

Odůvodnění

Jsou stanoveny požadavky na takzvané prostředky pro testování v blízkosti pacienta (jedná se 
o zkoušky prováděné mimo laboratorní prostředí, ale vždy pro profesionální účely), pokud jde 
o postup posuzování shody a bez ohledu na klasifikaci rizika zkoušky. Navíc se vždy vyžaduje 
přezkoušení návrhu podle přílohy VIII oddílu 6.1. Tento požadavek představuje obrovské 
dodatečné náklady a pracovní zátěž, které jsou s ohledem na klasifikaci rizika skutečně 
neodůvodněné.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 5 – druhý pododstavec – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě prostředků pro testování v 
blízkosti pacienta na požadavky uvedené 
v příloze VIII bodě 6.1, 

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

U prostředků pro testování v blízkosti pacienta je třeba odlišovat posuzování shody a rizikové 
třídy. K těmto prostředkům klasifikovaným jako třída A je třeba v příloze VIII přistupovat 
stejně jako ke všem ostatním prostředkům. Klasifikační pravidla se tak mění na pravidla a 
požadavky posuzování shody.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 5 – druhý pododstavec – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u prostředků s měřicí funkcí na výrobní 
hlediska, která souvisejí se shodou 
prostředků s metrologickými požadavky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Veškeré diagnostické zdravotnické prostředky in vitro mají ze své podstaty měřicí funkci. K 
posouzení měřicí funkce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro slouží většina
požadavků na funkční způsobilost a část klinických důkazů, jež jsou vyžadovány u každého
prostředku. Toto ustanovení, jež je obecnou poznámkou o měřicí funkci převzatou z návrhu 
týkajícího se zdravotnických prostředků, neposkytuje žádné dodatečné záruky pro 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. S ohledem na technický pokrok a 
veškeré další informace, které se 
naskytnou k dispozici během jmenování 
nebo monitorování oznámených subjektů 
uvedených v článcích 26 až 38 nebo 
činností vigilance a dozoru nad trhem 
popsaných v článcích 59 až 73, má 
Komise pravomoc přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 

vypouští se



PE506.196v01-00 32/58 PR\928989CS.doc

CS

85 v zájmu změny nebo doplnění postupů 
posuzování shody stanovených v 
přílohách VIII až X.

Or. en

Odůvodnění

Postupy posuzování shody jsou podstatným prvkem tohoto právního předpisu, a proto je 
v souladu s článkem 290 Smlouvy nelze upravovat aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prokázání shody s obecnými požadavky 
na bezpečnost a funkční způsobilost za 
běžných podmínek použití stanovenými v 
příloze I musí být založeno na klinických 
důkazech.

1. Prokázání shody s obecnými požadavky 
na bezpečnost a funkční způsobilost za 
běžných podmínek použití stanovenými v 
příloze I musí být založeno na klinických 
důkazech nebo dalších údajích o 
bezpečnosti pro obecné požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost, jejichž 
splnění klinické důkazy nedokládají.

Or. en

Odůvodnění

Klinické důkazy nedokládají splnění celé řady obecných požadavků na bezpečnost a funkční 
způsobilost, například požadavků na chemickou, mechanickou a elektrickou bezpečnost.
V rámci prokazování shody s obecnými požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost musí 
být klinické důkazy vždy zváženy, důležité jsou však i další informace.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Uvádí-li resp., popisuje-li výrobce 
klinický přínos, je jedním z požadavků i 
důkaz o tomto přínosu.
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Or. de

Odůvodnění

Ne u všech diagnostických zdravotnických prostředků in vitro se požaduje jasná studie 
klinické funkce, neboť by to bylo nepřiměřené, avšak podle právních předpisů EU v jiných 
oblastech, např. v souvislosti se zdravotními tvrzeními, by měl výrobce předložit důkaz o 
klinickém přínosu, jestliže jej uvádí.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a a b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k ověření, zda jsou prostředky za 
běžných podmínek používání navrženy, 
vyrobeny a zabaleny takovým způsobem, 
že jsou vhodné pro jeden nebo více 
konkrétních účelů diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro
uvedených v čl. 2 odst. 2 a dosahují určené 
funkční způsobilosti, která je stanovena 
výrobcem; 

a) k ověření, zda jsou prostředky za 
běžných podmínek používání navrženy, 
vyrobeny a zabaleny takovým způsobem, 
že jsou vhodné pro jeden nebo více 
konkrétních účelů diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro
uvedených v čl. 2 odst. 2 a dosahují určené 
funkční způsobilosti, která je stanovena 
výrobcem nebo zadavatelem;

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

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

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska ochrany pacienta není důležité, zda studie klinické funkce je provedena na 
odpovědnost výrobce a má být základem pro budoucí označení CE, nebo zda má být studie 
provedena pro nekomerční, konkrétně vědecké účely. Ustanovení nařízení by se měla 
vztahovat i na studie klinické funkce, za něž odpovídá nebo je řídí jiná osoba či organizace, 
než je potenciální výrobce.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré studie klinické funkce jsou 
navrženy a prováděny takovým způsobem, 
aby byla chráněna práva, bezpečnost a 
kvalita života subjektů podílejících se na 
takových studiích klinické funkce a aby 
klinické údaje získané ze studie klinické 
funkce byly spolehlivé.

4. Veškeré studie klinické funkce jsou 
navrženy a prováděny takovým způsobem, 
aby byla chráněna práva, bezpečnost a 
kvalita života subjektů podílejících se na 
takových studiích klinické funkce a aby 
klinické údaje získané ze studie klinické 
funkce byly spolehlivé. Nejsou-li rizika 
spojená s vyšetřením z lékařského 
hlediska odůvodnitelná potenciálními 
přínosy prostředku, nesmí být tyto studie 
prováděny.

Or. en

Odůvodnění

Předložený pozměňovací návrh zohledňuje skutečnost, že inovace v lékařství nepředstavuje 
pouze vývoj nových technologií. Musejí dokládat nejen přínos pro léčbu, ale i přijatelný 
poměr přínosů a rizik.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro intervenční studie klinické funkce, 
jak jsou definovány v čl. 2 bodu 37, a pro 
další studie klinické funkce, kdy provádění 
dané studie, včetně odběru vzorků, 
zahrnuje invazivní postupy a další rizika 
pro subjekty studie, se kromě povinností 
stanovených v tomto článku použijí 
požadavky stanovené ve článcích 49 až 58 
a v příloze XII.

6. Pro intervenční studie klinické funkce, 
jak jsou definovány v čl. 2 bodu 37, a pro 
další studie klinické funkce, kdy provádění 
dané studie, včetně odběru vzorků, 
zahrnuje invazivní postupy a další rizika
pro subjekty studie, se kromě povinností 
stanovených v tomto článku použijí 
požadavky stanovené ve článcích 49 až 58 
a v příloze XII. Komise má v souladu s 
článkem 85 pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, jež se týkají 
předložení seznamu zanedbatelných rizik, 
což umožní stanovit výjimku z uplatňování 
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příslušného článku.

Or. en

Odůvodnění

Ne každé riziko je skutečně důvodem pro velmi přísná pravidla týkající se intervenčních studií 
klinické funkce, např. existují postupy pro odebírání vzorků, jako je vzorek potu, s rizikem 
podráždění kůže, které však vůbec nepředstavuje závažné riziko. Je nezbytné upřesnit, co je v 
této souvislosti považováno za zanedbatelné riziko.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná lhůta v odstavci 2 nezohledňuje skutečnost, že příslušný orgán by kvůli víkendům 
a státním svátkům neměl dost času na přezkum žádosti a že z tohoto důvodu by byla účast 
etického výboru, který může ze svého hlediska považovat některé dokumentace za nezbytné, v 
podstatě vyloučena. Je proto zapotřebí prodloužit lhůtu uvedenou v odstavci 2 a 
odpovídajícím způsobem i lhůtu v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát zadavateli neoznámí 
výše uvedené podle odstavce 2 do tří dnů 

Pokud členský stát zadavateli neoznámí 
výše uvedené podle odstavce 2 do sedmi
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po obdržení připomínek nebo doplněné 
žádosti, předpokládá se, že studie klinické 
funkce spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení a že žádost se považuje úplná.

dnů po obdržení připomínek nebo doplněné 
žádosti, předpokládá se, že studie klinické 
funkce spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení a že žádost se považuje úplná.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná lhůta v odstavci 2 nezohledňuje skutečnost, že příslušný orgán by kvůli víkendům 
a státním svátkům neměl dost času na přezkum žádosti a že z tohoto důvodu by byla účast 
etického výboru, který může ze svého hlediska považovat některé dokumentace za nezbytné, v 
podstatě vyloučena. Je proto zapotřebí prodloužit lhůtu uvedenou v odstavci 2 a 
odpovídajícím způsobem i lhůtu v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Úprava lhůty je nezbytná, neboť přispěje k účinnému posuzování studií klinické funkce.
Zejména v případě studií klinické funkce prováděných v několika členských státech musí být 
pro koordinované hodnocení podle článku 56 k dispozici dostatečné množství času. Vzhledem 
k tomu, že návrh nařízení nestanoví žádnou konkrétní lhůtu pro hodnocení mnohonárodních 
studií klinické funkce, je nezbytné v tomto nařízení odpovídajícím způsobem upravit obecnou 
lhůtu pro hodnocení.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby studie 
klinické funkce byla pozastavena, 
ukončena nebo dočasně přerušena, pokud 
by ji příslušný orgán s ohledem na nové 
skutečnosti nadále neschvaloval nebo by 
nezískala příznivé stanovisko etického 
výboru.

Or. en

Odůvodnění

Článek 54 stanoví výměnu informací mezi členskými státy v případě, že jeden stát nařídí 
pozastavení, ukončení nebo dočasné přerušení klinické zkoušky. Návrh nařízení však 
neupravuje okolnosti, za nichž může členský stát toto rozhodnutí přijmout. Takové rozhodnutí 
lze přijmout pouze tehdy, pokud jsou k dispozici nové informace, které brání schválení 
zkoušky.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Každý krok studie klinické funkce, od 
prvních úvah nad potřebou a 
odůvodněním studie až k publikaci 
výsledků, musí být prováděn v souladu 
s uznávanými etickými zásadami, 
například se zásadami stanovenými v 
helsinské deklaraci Světové lékařské 
asociace o etických zásadách pro lékařský 
výzkum za účasti lidských subjektů, která 
byla přijata na 18. valném shromáždění 
Světové lékařské asociace v Helsinkách 
(Finsko) v roce 1964 a naposledy byla 
změněna na 59. valném shromáždění 
Světové lékařské asociace v korejském 
Soulu v roce 2008.
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Or. en

Odůvodnění

Ustanovení je převzato z přílohy a vloženo do článku 49. Tento důležitý faktor by měl být 
uveden v textu nařízení, a nikoli v příloze.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Schválení lze udělit pouze tehdy, 
jestliže nezávislý etický výbor již dříve 
vydal kladné posouzení studie klinické 
funkce. Součástí stanoviska etického 
výboru je zejména lékařské odůvodnění 
studie, souhlas subjektu testu poskytnutý 
na základě veškerých informací o studii 
klinické funkce a vhodnost zkoušejících a 
zařízení pro provedení zkoušky.
Úkolem etického výboru je chránit práva, 
bezpečnost a kvalitu života všech subjektů 
testu, uživatelů a třetích stran. Výbor je 
nezávislý na výzkumném pracovníkovi a 
zadavateli a nepodléhá žádnému jinému 
nepatřičnému vlivu. Přihlédne k právním 
a správním předpisům země či zemí, 
v nichž má být výzkum prováděn, a rovněž 
k platným mezinárodním normám a 
standardům. Etický výbor se skládá 
z přiměřeného počtu členů, společně 
disponují odpovídajícími kvalifikacemi a 
zkušenostmi k přezkoumání vědeckých, 
lékařských a etických aspektů klinické 
zkoušky, jež je předmětem šetření.
Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k vytváření etických výborů a k usnadnění 
jejich činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Odst. 6b (nový) první a druhý pododstavec souvisejí s diskusí o klinických hodnoceních.
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V zájmu ochrany subjektů je nezbytné, aby schválení udělené členským státem bylo 
podmíněno rozhodnutím příslušného, nezávislého, interdisciplinárního etického výboru.
Záporné rozhodnutí etického výboru musí vést k tomu, že studie klinické funkce nebude 
schválena. Návrh zohledňuje mezinárodní normy ochrany stanovené v Helsinské deklaraci.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a
Dohled ze strany členských států

1. Členské státy jmenují inspektory, aby 
dohlíželi na dodržování tohoto nařízení, a 
zajistí, aby tito inspektoři měli 
odpovídající kvalifikaci a byli náležitě 
vyškoleni.
2. Za provádění inspekcí odpovídá členský 
stát, ve kterém inspekce probíhá.
3. Pokud členský stát hodlá provést 
inspekci týkající se jedné nebo více
intervenčních studií klinické funkce, které 
jsou prováděny ve více členských státech, 
oznámí svůj záměr prostřednictvím 
portálu Unie ostatním dotčeným členským 
státům, Komisi a agentuře a po inspekci je 
informuje o svých zjištěních.
4. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky koordinuje spolupráci týkající 
se inspekcí mezi členskými státy a 
inspekcí prováděných členskými státy ve 
třetích zemích.
5. Po inspekci vyhotoví členský stát, na 
jehož odpovědnost byla inspekce 
provedena, inspekční zprávu. Uvedený 
členský stát poskytne inspekční zprávu 
zadavateli příslušného klinického 
hodnocení a prostřednictvím portálu Unie 
vloží inspekční zprávu do databáze Unie.
Dotčený členský stát zajistí při 
poskytování inspekční zprávy zadavateli 
ochranu důvěrnosti.
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6. Komise v souladu s článkem 85 
prostřednictvím prováděcích aktů určí 
podrobné způsoby provádění inspekčních 
postupů.

Or. en

Odůvodnění

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Aby se předešlo nesprávnému výkladu textu, je třeba „příhodu“ v celém článku 61 „Analýza 
závažných nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření v terénu” označovat 
jako „závažnou příhodu“.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Ustanovení čl. 23 odst. 2 a 3 a čl. 43 
odst. 4 se použijí od [18 měsíců od data 
použitelnosti uvedeného v odstavci 2];

a) Ustanovení čl. 23 odst. 1 se použije od 
…*;

__________________________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 18 
měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost

Or. en

Odůvodnění

Součástí návrhu Komise je velmi dlouhé přechodné období v délce 5 let (viz vysvětlující 
prohlášení). Je naléhavě zapotřebí zlepšit systém. Čl. 23 odst. 1 stanoví, že Komise ve 
spolupráci s členskými státy zřídí elektronický systém. Mělo by k tomu dojít co nejdříve. Čl. 
22 odst. 2, čl. 23 odst. 3 a čl. 23 odst. 4 stanoví pro společnosti ještě delší lhůtu, v níž se musí 
elektronickému systému přizpůsobit. Bude-li elektronický systém urychleně zaveden, nebude 
tohoto dlouhého období zapotřebí.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Ustanovení článku 74 se použije od 
…*;
_____________________________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: šest 
měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost
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Or. en

Odůvodnění

Součástí návrhu Komise je velmi dlouhé přechodné období v délce 5 let (viz vysvětlující 
prohlášení). Je naléhavě zapotřebí zlepšit systém. Podle článku 74 musí členské státy určit 
příslušný orgán nebo orgány. Mělo by k tomu dojít co nejdříve.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) Ustanovení článků 75 až 77 se použijí 
od …*;
___________________________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 12 
měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Součástí návrhu Komise je velmi dlouhé přechodné období v délce 5 let. Tohoto období může 
být zapotřebí tehdy, když malé a střední podniky musí zavést nové postupy, například pokud 
musí v budoucnu provádět posuzování shody a podle stávající směrnice dosud žádné 
neprováděly. Je naléhavě zapotřebí zlepšit systém. Články 75–77 se zabývají spoluprací 
členských států a koordinační skupiny pro zdravotnické prostředky. Mělo by k tomu dojít co 
nejdříve.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) Ustanovení článků 59 až 64 se použijí 
od …*;
___________________________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 24 
měsíců od vstupu tohoto nařízení 
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v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Součástí návrhu Komise je velmi dlouhé přechodné období v délce 5 let (viz vysvětlující 
prohlášení). Je naléhavě zapotřebí zlepšit systém. Články 59 až 64 se týkají vigilance a 
dozoru nad trhem a v zájmu ochrany pacientů by měly vstoupit v platnost co nejdříve.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) Ustanovení článku 78 se použije od 
…*;
__________________________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 24 
měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost

Or. en

Odůvodnění

Součástí návrhu Komise je velmi dlouhé přechodné období v délce 5 let (viz vysvětlující 
prohlášení). Je naléhavě zapotřebí zlepšit systém. Článek 78 se týká referenčních laboratoří 
Evropské unie a v zájmu ochrany pacientů by měl vstoupit v platnost během 24 měsíců.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Prováděcí akty uvedené v čl. 31 odst. 
4, čl. 40 odst. 9, čl. 42 odst. 8, čl. 46 odst. 2 
a v článcích 58 a 64 musí být přijaty do 
…*.
____________________________
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* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 12 
měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Aby měli účastníci trhu, zejména malé a střední podniky, dostatek času, a mohli se tak 
připravit se na novou situaci, je třeba přijmout prováděcí akty co nejdříve. Rovněž aby se co 
nejdříve zlepšila kvalita systému, jenž má pro veřejné zdraví mimořádný význam.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha I – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Ochrana před riziky, které představují 
prostředky určené výrobcem pro 
sebetestování nebo testování v blízkosti 
pacienta

16. Ochrana před riziky, které představují 
prostředky určené výrobcem pro 
sebetestování

16.1 Prostředky určené pro sebetestování 
nebo testování v blízkosti pacienta musí 
být navrženy a vyrobeny tak, aby 
fungovaly odpovídajícím způsobem v 
souladu se svým určeným účelem, s 
přihlédnutím k odbornosti určeného 
uživatele a k prostředkům, které má 
k dispozici, a k vlivu způsobenému 
odchylkami, které lze důvodně očekávat v 
technických postupech a prostředí 
určeného uživatele. Informace a pokyny 
poskytnuté výrobcem musí být pro 
určeného uživatele lehce srozumitelné a 
snadno použitelné.

16.1 Prostředky určené pro sebetestování 
musí být navrženy a vyrobeny tak, aby 
fungovaly odpovídajícím způsobem v 
souladu se svým určeným účelem, s 
přihlédnutím k odbornosti určeného 
uživatele a k prostředkům, které má 
k dispozici, a k vlivu způsobenému 
odchylkami, které lze důvodně očekávat v 
technických postupech a prostředí 
určeného uživatele. Informace a pokyny 
poskytnuté výrobcem musí být pro 
určeného uživatele lehce srozumitelné a 
snadno použitelné. 

16.2 Prostředky určené pro sebetestování 
nebo testování v blízkosti pacienta musí 
být navrženy a vyrobeny tak, aby 

16.2 Prostředky určené pro sebetestování 
musí být navrženy a vyrobeny tak, aby 

- bylo zajištěno, že prostředek bude pro 
určeného uživatele snadno použitelný, a to 
ve všech fázích postupu, a

- bylo zajištěno, že prostředek bude pro 
určeného uživatele snadno použitelný, a to 
ve všech fázích postupu, a

- bylo na co nejnižší míru sníženo riziko 
chyby určeného uživatele při manipulaci s 

- bylo na co nejnižší míru sníženo riziko 
chyby určeného uživatele při manipulaci s 
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prostředkem a případně se vzorkem a také 
při interpretaci výsledků.

prostředkem a případně se vzorkem a také 
při interpretaci výsledků.

16.3 Prostředky určené pro sebetestování a 
testování v blízkosti pacienta musí, kde je 
to možné, zahrnovat postup, jehož 
prostřednictvím může určený uživatel:

16.3 Prostředky určené pro sebetestování 
musí, kde je to možné, zahrnovat postup, 
jehož prostřednictvím může určený 
uživatel:

- ověřit, že v době použití bude prostředek 
fungovat tak, jak určil výrobce, a

- ověřit, že v době použití bude prostředek 
fungovat tak, jak určil výrobce, a

- být varován, pokud prostředek neposkytl 
platný výsledek.

- být varován, pokud prostředek neposkytl 
platný výsledek.

Or. en

Odůvodnění

Komise klade rovnítko mezi prostředky určené pro sebetestování a prostředky určené pro 
profesionální použití, což není vhodné, protože neexistuje žádný rozdíl mezi kvalifikovanými 
osobami a osobami laickými. Text Komise by zejména pro malé a střední podniky znamenal 
zbytečnou zátěž.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha I – bod 17.1 – podbod v i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) Přetrvávající rizika, o kterých musí být 
uživatel a/nebo jiná osoba informováni, 
musí být uvedena v informacích 
dodávaných výrobcem jakožto omezení, 
kontraindikace, předběžná opatření nebo 
výstrahy.

vi) Přetrvávající rizika, o kterých musí být 
uživatel a/nebo jiná osoba informováni, 
musí být uvedena v informacích 
dodávaných výrobcem jakožto omezení, 
předběžná opatření nebo výstrahy.

Or. en

Odůvodnění

U diagnostických zdravotnických prostředků in vitro neexistují žádné kontraindikace, pouze 
omezení. Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro lze i tak použít, je však nezbytné 
zohlednit omezení (např. pro stanovení imunitního stavu je nezbytné přihlédnout k tomu, zda 
bylo v poslední době provedeno očkování, ale bez ohledu na to, v jakém stavu může být 
samotná zkouška prostředku bez rizika provedena, výsledek musí být interpretován s ohledem 
na toto omezení).
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha I – bod 17.2 – podbod x v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xv) Pokud je prostředek určen pro jedno 
použití, údaj o této skutečnosti. Údaj 
výrobce o jednom použití musí být v rámci 
celé Unie jednotný.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Téměř každý diagnostický zdravotnický prostředek in vitro je určen pro jedno použití, což je 
zřejmé všem, kteří jej používají. Chcete-li jej použít podruhé, v podstatě nefunguje.
Označování je povrchní a pouze by pacienty a další uživatele mátlo. Viz pozměňovací návrh 
17.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha I – bod 17.3 – podbod i i – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) Určený účel prostředku: ii) Určený účel prostředku, který může 
zahrnovat tyto prvky:

Or. en

Odůvodnění

Seznam bodů není vyčerpávající a neplatí vždy u každého produktu. Sjednoceno se zněním 
přílohy II bodu 1.1 písm. c).

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) identifikace všech míst, včetně 
dodavatelů a subdodavatelů, kde se 

b) identifikace všech míst, včetně 
dodavatelů a subdodavatelů, kde se 
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provádějí činnosti související s výrobou. provádějí klíčové činnosti související s 
výrobou.

Or. en

Odůvodnění

Znění je třeba sjednotit s ustanovením dokumentu Pracovní skupiny pro celosvětovou 
harmonizaci „Souhrn technické dokumentace dokládající soulad se základními zásadami 
bezpečnosti a funkční způsobilosti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro”.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha V – část B – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. označen jako prostředek pro jedno 
použití (ano/ne);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Koncepce prostředku pro jedno použití se nevztahuje na diagnostické zdravotnické prostředky 
in vitro. Viz pozměňovací návrh 17.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 2.3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zjištění přítomnosti infekčního činitele, 
pokud existuje významné riziko, že chybný 
výsledek by mohl způsobit smrt nebo 
vážného postižení testovanému jedinci 
nebo plodu nebo potomstvu jedince;

c) zjištění přítomnosti infekčního činitele, 
pokud existuje významné riziko, že chybný 
výsledek by mohl způsobit smrt nebo 
vážné postižení testovanému jedinci, plodu 
nebo embryu nebo potomstvu jedince;

Or. en

Odůvodnění

Testy se provádějí nejen u plodu, ale i u embryí, tedy do třetího měsíce. Nařízení by se mělo
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vztahovat i na ně a měly by spadat do třídy C, neboť na rozdíl od plodů jsou s testy nízké 
kvality spojena tatáž rizika.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 2.3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) screeningu vrozených vad plodu. j) screeningu vrozených vad plodu nebo 
embrya.

Or. en

Odůvodnění

Testy prenatální diagnostiky a genetické zkoušky před implantací jsou prováděny i u embryí, 
tedy do třetího měsíce. Nařízení by se mělo vztahovat i na ně a měly by spadat do třídy C, 
neboť na rozdíl od plodů jsou s testy nízké kvality spojena tatáž rizika.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 4.4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V návrhu není uvedena minimální frekvence neohlášených inspekcí. Neohlášené inspekce je 
třeba u každého výrobce a skupiny výrobků provádět na základě cyklu certifikátu nejméně 
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jednou za tři roky.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 6.1 – první pododstavec - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1. Přezkoušení návrhu prostředků 
určených pro sebetestování a testování 
v blízkosti pacienta klasifikovaných jako 
třída A, B nebo C

Přezkoušení návrhu prostředků určených 
pro sebetestování klasifikovaných jako 
třída A, B nebo C a prostředků určených 
pro testování v blízkosti pacienta 
klasifikovaných jako třída C

Or. en

Odůvodnění

U prostředků pro testování v blízkosti pacienta je třeba odlišovat posuzování shody a rizikové 
třídy. K těmto prostředkům klasifikovaným jako třída B je třeba v příloze VIII přistupovat 
stejně jako ke všem ostatním prostředkům. Klasifikační pravidla se tak mění na pravidla a 
požadavky posuzování shody.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 6.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Výrobce prostředků určených 
pro sebetestování nebo testování v blízkosti 
pacienta klasifikovaných jako třída A, B 
nebo C musí předložit oznámenému 
subjektu uvedenému v oddíle 3.1 žádost o 
přezkoušení návrhu.

a) Výrobce prostředků určených pro 
sebetestování klasifikovaných jako třída A, 
B nebo C a prostředků určených pro 
testování v blízkosti pacienta 
klasifikovaných jako třída C musí 
předložit oznámenému subjektu 
uvedenému v oddíle 3.1 žádost o 
přezkoušení návrhu.

Or. en

Odůvodnění

U prostředků pro testování v blízkosti pacienta je třeba odlišovat posuzování shody a rizikové 
třídy. K těmto prostředkům klasifikovaným jako třída B je třeba v příloze VIII přistupovat 
stejně jako ke všem ostatním prostředkům. Klasifikační pravidla se tak mění na pravidla a 
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požadavky posuzování shody.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha XII – část A – bod 2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3a Studie klinické funkce na 
nezpůsobilých subjektech
V případě nezpůsobilých subjektů, které 
neudělily nebo které neodmítly udělit 
informovaný souhlas před počátkem své 
nezpůsobilosti, lze studie klinické funkce 
provádět pouze tehdy, pokud jsou kromě 
obecných podmínek splněny všechny tyto 
podmínky:
– byl získán informovaný souhlas 
zákonného zástupce, přičemž tento 
souhlas vyjadřuje předpokládanou vůli 
subjektu a lze jej kdykoliv odvolat, aniž by 
tím subjekt došel újmy;
– nezpůsobilý subjekt obdržel informace o 
studii, jejích rizicích a přínosech, které 
odpovídají jeho schopnosti věci 
porozumět;
– zkoušející řádně zohlednil výslovné 
přání nezpůsobilého subjektu, který je 
schopen utvořit si názor a posoudit 
získané informace, odmítnout účast ve 
studii klinické funkce či kdykoliv od ní 
odstoupit;
– nejsou poskytovány žádné pobídky či 
finanční podněty, kromě kompenzace za 
účast ve studii klinické funkce;
– takový výzkum je zásadní pro ověření 
údajů získaných ze studie klinické funkce 
na osobách způsobilých udělit 
informovaný souhlas nebo jinými 
výzkumnými metodami;
– takový výzkum se vztahuje přímo k život 
ohrožujícímu či zneschopňujícímu 
zdravotnímu stavu, kterým subjekt trpí;
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– studie klinické funkce byla navržena 
tak, aby byla minimalizována bolest, 
nepohodlí, strach a další předvídatelná 
rizika vztahující se k danému onemocnění 
a vývojovému stadiu a práh rizika a 
stupeň zátěže jsou výslovně vymezeny a 
trvale sledovány;
– lze důvodně předpokládat, že účast ve 
studii klinické funkce bude pro 
nezpůsobilý subjekt přínosem, který 
převáží nad riziky nebo nevyvolá žádná 
rizika;
– protokol schválil etický výbor se 
zkušenostmi s danou chorobou a 
dotčenou skupinou pacientů nebo po 
konzultaci týkající se klinických, etických 
a psychosociálních otázek z oblasti dané 
choroby a dotčené skupiny pacientů.
Subjekt studie se na postupu souhlasu 
podílí v co nejvyšší možné míře.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání s návrhem týkajícím se klinických hodnocení léčivých přípravků jsou ustanovení 
o intervenčních studiích klinické funkce velmi nedostatečná a nejasně formulovaná.
Intervenční studie klinické funkce mohou zahrnovat velmi významné riziko pro pacienta, např. 
při odběru vzorku při lumbální punkci. Je proto třeba upřesnit ustanovení. Cílem návrhu je 
zachovat alespoň takovou úroveň ochrany, kterou od roku 2001 u klinických hodnocení 
léčivých přípravků zajišťuje směrnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha XII – bod 2.3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3b Studie klinické funkce na nezletilých
Studie klinické funkce na nezletilých lze 
provádět pouze tehdy, pokud jsou kromě 
obecných podmínek splněny všechny tyto 
podmínky:
–byl získán informovaný souhlas 
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zákonného zástupce, přičemž tento 
souhlas vyjadřuje předpokládanou vůli 
nezletilého;
–nezletilý obdržel od lékaře (zkoušejícího 
nebo člena zkoušejícího týmu), který je 
vyškolen pro práci s dětmi nebo s ní má 
zkušenosti, veškeré související informace 
o hodnocení, jeho rizicích a přínosech, a 
to způsobem přiměřeným jeho věku a 
vyspělosti;
– zkoušející řádně přihlédl k výslovnému 
přání nezletilého, který je schopen utvořit 
si názor a posoudit získané informace 
uvedené výše, odmítnout účast či kdykoliv 
odstoupit od studie klinické funkce;
– nejsou poskytovány žádné pobídky či 
finanční podněty, kromě kompenzace za 
účast ve studii klinické funkce;
– takový výzkum je zásadní pro ověření 
údajů získaných ze studií klinické funkce 
na osobách způsobilých udělit 
informovaný souhlas nebo jinými 
výzkumnými metodami;
– takový výzkum se vztahuje přímo ke 
zdravotnímu stavu, jímž dotčený nezletilý 
trpí, nebo je takové povahy, že jej lze 
provádět pouze na nezletilých;
– studie klinické funkce byla navržena 
tak, aby byla minimalizována bolest, 
nepohodlí, strach a další předvídatelná 
rizika vztahující se k danému onemocnění 
a vývojovému stadiu a práh rizika a 
stupeň zátěže jsou výslovně vymezeny a 
trvale sledovány;
– tato studie klinické funkce přináší 
skupině pacientů určitý přímý přínos;
– jsou dodrženy odpovídající vědecké 
pokyny agentury;
– protokol schválil etický výbor se 
znalostmi v oblasti pediatrie nebo po 
konzultaci týkající se klinických, etických 
a psychosociálních otázek v oblasti 
pediatrie.
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Nezletilý se na postupu souhlasu podílí 
způsobem přiměřeným jeho věku a 
vyspělosti.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání s návrhem týkajícím se klinických hodnocení léčivých přípravků jsou ustanovení 
o intervenčních studiích klinické funkce velmi nedostatečná a nejasně formulovaná.
Intervenční studie klinické funkce mohou zahrnovat velmi významné riziko pro pacienta, např. 
při odběru vzorku při lumbální punkci. Je proto třeba upřesnit ustanovení. Cílem návrhu je 
zachovat alespoň takovou úroveň ochrany, kterou od roku 2001 u klinických hodnocení 
léčivých přípravků zajišťuje směrnice 2001/20/ES.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

 Co je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro?

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro je zdravotnický prostředek určený 
k diagnostickému použití mimo lidské tělo (in vitro), ať již v laboratorním prostředí nebo 
v blízkosti pacienta, například u lůžka. Prostředky se používají k provedení nejrůznějších 
testů, např. vlastnímu měření hladiny cukru v krvi, testy na HIV a testy DNA.

 Proč je důležité zkvalitnit nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích 
in vitro?

Celá řada lidí považuje nařízení o těchto prostředcích za „malou sestru“ nařízení o 
zdravotnických prostředcích. Během slyšení, které se za účasti odborníků konalo dne 26. 
února, paní Sine Jensenová z dánské rady pro ochranu spotřebitelů uvedla, že tyto prostředky 
nejsou „malou sestrou“, nýbrž „rodiči“ zdravotnických prostředků a možná i všech způsobů 
léčby, včetně farmaceutických přípravků a chirurgie. Bez náležité diagnostiky není ani 
náležité léčby ani prevence onemocnění. Stávající směrnice bohužel nezajišťuje, aby 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nízké kvality nebyly uváděny na trh.
V minulosti došlo k případům, kdy byl na evropský trh uveden test na HIV nízké kvality, ale 
s označením CE. Dříve, než oznámené orgány schválily označení CE, zjistil vědecký ústav, že 
tyto testy poskytly mnohem více chybných záporných výsledků než jiné dostupné testy 
na HIV, což znamená, že uváděly nepřítomnost viru ve vzorku, ačkoli tam ve skutečnosti 
byl. Přesto byl tento výrobek pro pacienty v EU dostupný celé roky. Je-li transfuze krve 
provedena na základě chybného záporného výsledku testu na HIV, jedná se o riziko 
ohrožující život příjemce transfuze krve. Rovněž osoby nakažené virem HIV, které obdrží 
chybný záporný výsledek testu, mohou ohrozit své partnery. Špatně fungující testy na HIV ve 
skutečnosti ohrožují zdraví lidí mnohem více než prsní implantáty nebo náhrady kyčelního 
kloubu nízké kvality. Podobné případy byly hlášeny i v případě hepatitidy C, která je stále 
život ohrožujícím onemocněním a již nelze náležitým způsobem vyšetřit. Existuje případ, kdy 
odborník na testování DNA zaslal tentýž vzorek do čtyř různých laboratoří a obdržel čtyři 
různé výsledky.

 Proč musí EU tuto problematiku regulovat?

Příklady diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro nízké kvality podle 
stávajícího nařízení:

 Testy na HIV
 Testy na hepatitidu C
 Testy DNA
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Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro jsou výrobky, které se mohou na společném 
trhu volně pohybovat. Na evropském trhu neexistují pro tyto výrobky žádné státní hranice.
Z tohoto důvodu je povinností Evropské unie zajistit co největší bezpečnost. Návrh je 
založen na článcích 114 a 168 Smlouvy. V článku 114 je stanovena vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví. Čl. 168 odst. 4c stanoví dokonce další zvláštní právní základ.

 Výrazná zlepšení k odstranění stávajících nedostatků

Komise zavádí výrazná zlepšení k odstranění stávajících nedostatků systému pro diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro podobná těm, která byla zavedena u jiných zdravotnických 
prostředků. Oznámené orgány budou podstatně efektivnější a dohled ze strany členských 
států nad těmito subjekty bude zpřísněn. Velmi důležité je, že bude zpřísněn systém pro 
dohled nad trhem a vigilance. Neohlášené inspekce ve společnostech budou povinné.
Komise navíc navrhuje vytvořit síť evropských referenčních laboratoří, které hrají 
v kontrole vysoce rizikových zdravotnických prostředků důležitou úlohu. Zpravodaj tyto 
návrhy, které podle jeho názoru výrazně zvýší bezpečnost pacientů, velmi vítá.

 Společné aspekty návrhu nařízení o zdravotnických prostředcích a 
zdravotnických prostředcích in vitro

Evropská komise navrhuje, aby diagnostické zdravotnické prostředky in vitro byly v celé řadě 
aspektů regulovány podobným způsobem jako jiné zdravotnické prostředky. Velká část 
návrhu Komise je proto totožná. Zpravodajové a příslušní stínoví zpravodajové musí tyto části 
posoudit společně. Jedná se například o úlohu a strukturu oznámených subjektů a nezbytné 
zlepšení jejich efektivity, systém dohledu, společné posouzení, kontrolu, identifikaci a 
sledovatelnost a úlohu koordinační skupiny pro zdravotnické prostředky neboli MDCG.

Zpravodaj považuje základní strukturu návrhu Komise za vhodnou. Nenavrhne systém 
schvalování prostředků ze strany státního orgánu před jejich uvedením na trh, ale doporučuje 
usilovat dále o zkvalitnění systému oznámených subjektů. Zpravodaj je samozřejmě otevřen 
dalším diskusím a úpravám textu.

 Studie klinické funkce

Součástí návrhu je kapitola o studiích klinické funkce. Souvisí s navrhovaným nařízením o 
klinických hodnoceních a návrhem týkajícím se zdravotnických prostředků. Návrh 
týkající se klinických hodnocení je předmětem značné kritiky a výbor ENVI k němu předložil 
mnoho pozměňovacích návrhů. Je nezbytné přijmout odpovídající část nařízení o 
diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a vyřešit tak obavy zmíněné v rámci 
rozpravy o nařízení o klinických hodnoceních.
Zejména v případě, kdy je studie klinické funkce spjata s významným rizikem pro 
subjekty testu, například při odběru vzorku při lumbální punkci, je nezbytné zajistit 
nejlepší možnou ochranu.
Zpravodaj doplňuje návrh Komise o tři hlavní body, která předložili mnozí kolegové v rámci 
procesu přijetí návrhu nařízení o klinických hodnoceních:

1. Před zahájením studie klinické funkce je třeba, aby k ní etický výbor vydal kladné 
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posouzení.

2. Ochranu nezletilých osob a dalších osob, které nejsou schopny udělit informovaný 
souhlas, je třeba specifikovat stejným způsobem jako ve směrnici z roku 2001 o 
klinických hodnoceních.

3. Lhůty je třeba rozumně prodloužit, aby měl etický výbor a orgány k dispozici 
dostatečné množství času na posouzení návrhu.

Přijatelnost návrhu pro malé a střední podniky

Mnoho společností, které nabízejí služby v oblasti diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro, jsou malé a střední podniky. Nařízení proto musí zohledňovat jejich 
schopnost nést zátěž. Nemělo by to však vést k ústupkům v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.
Byly předloženy pozměňovací návrhy, které zohledňují kapacitu a potřeby malých a středních 
podniků. Měla by například existovat možnost poskytnout některé požadované informace 
elektronicky a je nezbytné stanovit, že informace doprovázející výrobek musí být 
poskytovány v úředním jazyce Unie a v žádném jiném. Obě úpravy snižují případnou zátěž 
malých a středních podniků. Překlady prohlášení o shodě do všech úředních jazyků zemí 
Unie, v nichž je prostředek dodán na trh, jsou nepřiměřenou správní zátěží a nákladným 
postupem a nejsou odůvodněné. Stejně jako v současnosti by dostupnost prohlášení v jednom 
úředním jazyce Unie měla být postačující.

Klasifikace

Navrhuje se zcela nový klasifikační systém (A-D, A = prostředek s nízkým rizikem, D = 
vysoce rizikový prostředek). Systém, který je založen na mezinárodním konsenzu, považuje 
většina zúčastněných stran za přiměřený.
Zpravodaj tento návrh podporuje.

Zkoušky prováděné interně

Požadavky stávající směrnice se nevztahují na žádné zkoušky prováděné interně, tedy 
zkoušky prováděné v rámci jediné zdravotnické instituce, například nemocnice. Komise 
navrhuje zachovat v podstatě tento přístup u rizikových tříd A, B a C, avšak začlenit v plném 
rozsahu začlenit zkoušky prostředků třídy D. Tento návrh je třeba mírně upravit, a to 
s ohledem na potřeby lékařů a pacientů v rámci jediné zdravotnické instituce, aniž by se 
však razantně změnila koncepce Evropské komise.

Doprovodná diagnostika

Doprovodná diagnostika jsou testy DNA, které poskytují informace o tom, zda by konkrétní 
léčba u konkrétního pacienta účinkovala s minimálními vedlejšími účinky. Nařízení se musí 
náležitě zabývat obrovskou možností, kterou představuje personalizované a 
stratifikované lékařství. Návrh Komise představuje dobrý základ, je však třeba jej dále 
zpřesnit. Zpravodaj proto doporučuje jasně stanovit, že na doprovodnou diagnostiku se 
nevztahují žádné interní výjimky.
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Sebetestování a testování v blízkosti pacienta

Zkoušky prováděné pacienty a nikoli zdravotnickými pracovníky musí být regulovány ještě 
přísněji, neboť zdravotnický personál do nich může zahrnout i jiné prvky diagnostiky, 
zatímco laické osoby ke svému rozhodnutí dospějí pouze na základě dané zkoušky.
Skutečnost, že Komise upravuje sebetestování a testování v blízkosti pacienta prováděné 
zdravotnickými pracovníky stejným způsobem je předmětem kritiky. To je třeba změnit.

Oblast působnosti

Oblast působnosti je nezbytné dále upřesnit. Komise do svého návrhu nezahrnula testy 
v oblasti nutrigenetiky a testy životního stylu. Tyto testy však mohou mít pro lidské 
zdraví minimálně nepřímo velmi závažné důsledky. Pokud se například o testu tvrdí, že 
pacientovi pomůže zhubnout, a pacient ze zdravotních důvodů skutečně musí zhubnout, pak 
test, který skutečně není velmi kvalitní a nezajistí výsledky, propaguje, představuje závažné 
zdravotní riziko.

Přechodné období

Komise navrhuje velmi dlouhé přechodné období, pět let od přijetí nařízení. U některých 
částí nařízení může být nezbytné, protože obsahuje celou řadu zcela nových prvků, jejich 
provádění bude obtížné zejména pro malé a střední podniky. Na straně druhé je naléhavě 
nezbytné zlepšit systém a některé prvky návrhu je třeba zavést mnohem dříve. Určitě to 
platí o těch částech, které se týkají pouze Komise a členských států. Pro provedení nařízení 
jsou připraveny mnohem lépe než například malé a střední podniky.

Technické úpravy

Je zapotřebí přijmout značný počet technických úprav s cílem zohlednit obavy osob 
působících v tomto odvětví. Přání mít v návrhu stejné znění jako v nařízení o zdravotnických 
prostředcích vede někdy k nevhodnému znění ustanovení o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro.

Nediskriminace osob se zdravotním postižením

Evropská unie ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, což by 
mělo být zohledněno ve znění nařízení. Například pojem „vrozená anomálie“ lze považovat 
za diskriminační a je třeba jej upravit.

Akt v přenesené pravomoci v. spolurozhodování

Komise předpokládá, že prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci upraví celou řadu prvků 
návrhu. Jedná se o podstatné prvky nařízení, například:

 obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost,
 prvky, které mají být uvedeny v technické dokumentaci,
 EU prohlášení o shodě,
 upravující či doplňující postupy posuzování shody.
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Tyto podstatné prvky by měly být upraveny pouze postupem spolurozhodování.

Informovaný souhlas

Návrh Komise je velmi zaměřen na kvalitu výrobků. Odborníci a mnoho mezinárodních 
organizací, jako Rada Evropy, OECD a Evropská společnost pro lidskou genetiku, opakovaně 
konstatovaly, že než kvalita výrobků je v mnoha případech mnohem důležitější rámec, 
v němž jsou výrobky používány. Zejména v testech DNA je velmi důležité dodržovat 
zásadu informovaného souhlasu. Její dodržování několikrát požadoval i Evropský parlament.
V závěrech právního stanoviska se uvádí, že je možné a vhodné začlenit do návrhu příslušné 
znění1. Zpravodaj proto k této záležitosti předkládá pozměňovací návrhy. Existuje obecná 
shoda, že Evropská unie by se neměla snažit omezit přístup pacientů k testům DNA, 
v každém případě je však třeba poskytovat odpovídající genetické poradenství, aby byli 
pacienti informováni o důsledcích zkoušky dříve, než bude provedena. V zájmu dodržení 
zásady subsidiarity by členské státy měly stanovit další podrobnosti a měly by mít možnost 
přijmout další opatření překračující rámec požadavků nařízení. Lze dokonce tvrdit, že 
informovaný souhlas by měl být povinnou součástí návrhu, protože je klíčovým prvkem 
Listiny základních práv (článek 3), jež je pro Evropskou unii v oblastech, v nichž jedná, 
právně závazným nástrojem.

                                               
1 Středisko evropského práva na univerzitě v Pasově: „Options for Action of the European Union in the 

Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the proposal for a regulation on In 
Vitro Diagnostic Medical Devices" (Možná opatření Evropské unie v oblasti lidské genetiky a 
reprodukční medicíny v souvislosti s návrhem nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in 
vitro).


