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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych 
pomôckach in vitro
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0541),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 114 a 168 ods. 4 písm. c Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0317/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
zo 14. februára 20131,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Pri regulácii tejto oblasti treba brať 
do úvahy veľký počet malých a stredných 
podnikov aktívnych v oblasti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro, čím sa môže zabrániť vytváraniu 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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zdravotných a bezpečnostných rizík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. V záujme zabezpečenia najvyššieho 
stupňa ochrany zdravia by sa mali vyjasniť 
a sprísniť pravidlá týkajúce diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, ktoré sú 
vyrábané a používané, vrátane merania 
a poskytovania výsledkov, v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia.

9. V záujme zabezpečenia najvyššieho 
stupňa ochrany zdravia by sa mali vyjasniť 
a sprísniť pravidlá týkajúce diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, ktoré sú 
vyrábané a používané, vrátane merania 
a poskytovania výsledkov, v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia bez 
zbytočného zaťažovania zdravotníckych 
odborníkov, ktorí používajú upravené 
diagnostické zdravotnícke pomôcky in 
vitro na prispôsobenie sa potrebám 
pacientov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom 37; treba rešpektovať špecifické 
potreby pacientov alebo skupín pacientov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Diagnostické zdravotnícke pomôcky 
in vitro by spravidla mali mať označenie 
CE, preukazujúce ich súlad s týmto 
nariadením, len tak sa môžu voľne 
pohybovať v Únii a používať v súlade s ich 
účelom určenia. Členské štáty by nemali 
klásť prekážky ich uvádzaniu na trh ani ich 

(26) Diagnostické zdravotnícke pomôcky 
in vitro by spravidla mali mať označenie 
CE, preukazujúce ich súlad s týmto 
nariadením, len tak sa môžu voľne 
pohybovať v Únii a používať v súlade s ich 
účelom určenia. Členské štáty by nemali 
klásť prekážky ich uvádzaniu na trh ani ich 
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používaniu z dôvodov súvisiacich 
s požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení.

používaniu z dôvodov súvisiacich 
s požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení. Členské štáty by mali mať 
možnosť na rozhodovanie, či obmedziť 
používanie konkrétneho typu 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro v súvislosti s hľadiskami, ktoré nie 
sú zahrnuté do tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s PN č. 13. Dlhodobou politikou Európskej únie je to, aby otázka či povoliť, zakázať 
alebo povoliť v rámci limitov eticky citlivé technológie, ako je genetické testovanie pred 
implantáciou, podliehala zásade subsidiarity. Členské štáty, ktoré povoľujú tieto testy, by mali 
zabezpečiť, aby spĺňali normy tohto nariadenia, ale členské štáty, ktoré to chcú zakázať na 
základe celonárodnej etickej rozpravy, by naďalej mali mať túto možnosť. Znenie je prevzaté 
z podobného ustanovenia v nariadení o moderných terapiách.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) Intervenčné štúdie klinického 
výkonu a iné štúdie klinického výkonu, 
ktoré zahŕňajú riziká pre subjekt, by sa 
mali povoľovať iba po vyhodnotení 
a schválení etickou komisiou.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s rozpravou o nariadení o klinických skúškach sa spravodajca domnieva, že treba 
posilniť úlohu etickej komisie.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45a) Treba vypracovať prísne pravidlá 
pre osoby, ktoré nedokážu dať 
informovaný súhlas, ako sú deti a právne 
nespôsobilé osoby, a to na rovnakej 
úrovni ako v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/20/ES zo 4. 
apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov týkajúcich sa 
uplatňovania dobrej klinickej praxe počas 
klinických pokusov s humánnymi liekmi1.
_____________
1Ú. v. EÚ L 121, 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Odôvodnenie

V porovnaní s návrhom na klinické pokusy pre liečivá sú ustanovenia o intervenčných 
štúdiách klinického výkonu veľmi slabé a nepresné. Intervenčné štúdie klinického výkonu 
môžu obsahovať veľmi významné riziko pre pacienta, napríklad pri odbere vzorky z moku 
miechy. Preto treba konkretizovať ustanovenia. Cieľom tohto návrhu je zachovať aspoň 
štandardnú ochranu, ktorá je zaručená pred klinické pokusy s liečivami od roku 2001 vďaka 
smernici 2001/20/ES.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým v Charte základných práv 
Európskej únie, najmä pokiaľ ide o ľudskú 
dôstojnosť, nedotknuteľnosť osoby, 
ochranu osobných údajov, slobodu vied 

(59) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým v Charte základných práv 
Európskej únie, najmä pokiaľ ide o ľudskú 
dôstojnosť, zásadu vydávania 
dobrovoľného a informovaného súhlasu 
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a umení, slobodu podnikať a o právo 
vlastniť majetok. Členské štáty by mali 
toto nariadenie uplatňovať v súlade 
s uvedenými právami a zásadami.

príslušných osôb, nedotknuteľnosť osoby, 
ochranu osobných údajov, slobodu vied 
a umení, slobodu podnikať a o právo 
vlastniť majetok, ako aj Dohovor 
o ľudských právach a biomedicíne, ako aj 
doplnkový protokol k tomuto dohovoru 
týkajúci sa genetického testovania na 
zdravotné účely. Členské štáty by mali toto 
nariadenie uplatňovať v súlade 
s uvedenými právami a zásadami.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada dobrovoľného a informovaného súhlasu je kľúčovým bodom v článku 3 charty, a preto 
by sa tu mala uviesť. 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59a) Zásada informovaného súhlasu, 
ktorá je jedným z kľúčových bodov charty 
ľudských práv a niektorých dokumentov 
medzinárodných organizácií ako Rada 
Európy a Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD), by sa mala 
v tomto nariadení dodržiavať. Kvalita 
zdravotníckych pomôcok in vitro, ako aj 
rámec ich používania sú mimoriadne 
dôležité, najmä čo sa týka testov DNA. 
Preto treba zapracovať kapitolu 
o informovanom súhlase.

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s PN č. 31. Zásada dobrovoľného a informovaného súhlasu je kľúčovým bodom v 
článku 3 charty, a preto by sa do nariadenia mali zapracovať ustanovenia na jej 
rešpektovanie.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59 b) Toto nariadenie je v súlade 
s Dohovorom Organizácie spojených 
národov z 13. decembra 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb, ktorý 
Európska únia ratifikovala 23. decembra 
2010 a v ktorom sa signatári zaväzujú 
najmä na to, že budú podporovať úplné 
a rovnoprávne uplatňovanie všetkých 
ľudských práv a základných slobôd 
všetkými postihnutými osobami, na 
podporovanie a zabezpečovanie 
a rešpektovanie ich vrodenej dôstojnosti, 
okrem iného podporovaním 
uvedomovania si schopností a príspevku 
zdravotne postihnutých osôb.

Or. de

Odôvodnenie

Európska únia ratifikovala Dohovor OSN o právach zdravotne postihnutých osôb. Malo by sa 
to prejaviť v nariadení.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 

(60) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, čo sa týka 
minimálnych požiadaviek na notifikované 
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na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených 
v technickej dokumentácii, povinného 
obsahu vyhlásenia o zhode EÚ 
a certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel 
klasifikácie, postupov posudzovania zhody 
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
štúdií klinického výkonu technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
a určitých hospodárskych subjektov; 
o úroveň a štruktúru poplatkov za určenie 
a monitorovanie notifikovaných subjektov; 
o verejne prístupné informácie v súvislosti 
so štúdiami klinického výkonu; o prijatie 
preventívnych opatrení na ochranu zdravia 
na úrovni EÚ; a o úlohy a kritériá pre 
referenčné laboratóriá Európskej únie 
a o úroveň a štruktúru poplatkov za nimi 
vydávané vedecké stanoviská. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov v danej problematike. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

subjekty, pravidiel klasifikácie
a dokumentácie predkladanej na schválenie 
štúdií klinického výkonu technickému 
pokroku; o zriadenie systému unikátnej 
identifikácie pomôcky; o informácie 
predkladané pri registrácii diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
a určitých hospodárskych subjektov; 
o úroveň a štruktúru poplatkov za určenie 
a monitorovanie notifikovaných subjektov; 
o verejne prístupné informácie v súvislosti 
so štúdiami klinického výkonu; o prijatie 
preventívnych opatrení na ochranu zdravia 
na úrovni EÚ; a o úlohy a kritériá pre 
referenčné laboratóriá Európskej únie 
a o úroveň a štruktúru poplatkov za nimi 
vydávané vedecké stanoviská. Podstatné 
prvky tohto nariadenia ako všeobecná 
bezpečnosť a požiadavky na výkon, prvky, 
ktorými sa treba zaoberať v technickej 
dokumentácii, minimálny obsah 
vyhlásenia Únie o zhode, ktorými sa 
menia alebo dopĺňajú postupy 
posudzovania zhody, by sa však mali 
pozmeňovať iba v rámci riadneho 
legislatívneho postupu. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov v danej problematike. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Uvedené časti sú dôležitými prvkami právnych predpisov, a preto ich v súlade s článkom 290 
zmluvy nemožno upravovať pomocou delegovaného aktu.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) Aby bolo hospodárskym subjektom, 
notifikovaným subjektom, členským 
štátom a Komisii umožnené prispôsobiť 
sa zmenám zavedeným týmto nariadením, 
je vhodné stanoviť dostatočné prechodné 
obdobie na toto prispôsobenie a na 
prijatie organizačných opatrení v záujme 
jeho správneho uplatňovania. Je osobitne 
dôležité, aby bol ku dňu začatia jeho 
uplatňovania určený dostatočný počet 
notifikovaných subjektov v súlade 
s novými požiadavkami, aby nenastal 
nedostatok diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro na trhu.

(64) Na to, aby sa hospodárske subjekty, 
najmä malé a stredné podniky mohli 
prispôsobiť zmenám zavedeným týmto 
nariadením, a aby sa zaručilo jeho riadne 
uplatňovanie, je vhodné zabezpečiť 
dostatočne dlhé prechodné obdobie, ktoré 
umožní realizáciu organizačných 
opatrení. Časti nariadenia týkajúce sa 
členských štátov a Komisie by sa však 
mali začať uplatňovať čo najskôr. Je 
osobitne dôležité, aby sa čo najskôr určil 
dostatočný počet notifikovaných subjektov 
v súlade s novými požiadavkami, aby 
nenastal nedostatok diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro na trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri dôvodovú správu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) V záujme zabezpečenia hladkého 
prechodu k registrácii diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, 
príslušných hospodárskych subjektov a 
certifikátov by mala povinnosť vkladať 
príslušné informácie do elektronických 
systémov zavedených týmto nariadením 
na úrovni Únie nadobudnúť účinnosť až 
18 mesiacov po dátume začatia 
uplatňovania tohto nariadenia. Počas 

(65) V záujme zabezpečenia hladkého 
prechodu k registrácii diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro by sa 
mali čo najskôr uviesť do prevádzky 
elektronické systémy zavedené týmto 
nariadením na úrovni Únie. Hospodárske
subjekty a notifikované subjekty, ktoré sa 
zaregistrujú v príslušných elektronických 
systémoch zriadených na úrovni Únie, by 
mali byť pokladané za dodržiavajúce 
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tohto prechodného obdobia by mali zostať 
v platnosti článok 10 a článok 12 ods. 1 
písm. a) a b) smernice 98/79/ES. Avšak 
hospodárske subjekty a notifikované 
subjekty, ktoré sa zaregistrujú 
v príslušných elektronických systémoch 
zriadených na úrovni Únie, by mali byť 
pokladané za dodržiavajúce registračné 
požiadavky prijaté členskými štátmi podľa 
ustanovení uvedenej smernice, aby sa 
zabránilo duplicitným registráciám.

registračné požiadavky prijaté členskými 
štátmi podľa ustanovení uvedenej 
smernice, aby sa zabránilo duplicitným 
registráciám.

Or. en

Odôvodnenie
Elektronické systémy sa musia zaviesť čo najskôr.
 Hospodárske subjekty by mali participovať čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67 a) Dlhodobou politikou Únie je 
nezasahovať do vnútroštátnej politiky, 
ktorou sa na vnútroštátnej úrovni 
povoľujú, zakazujú či limitujú eticky 
kontroverzné technológie ako genetické 
testovanie pred implantáciou. Nariadenie 
by nemalo narúšať túto zásadu, a preto by 
rozhodnutie o povolení, zakázaní či 
obmedzení týchto technológií malo zostať 
na vnútroštátnej úrovni. Ak členský štát 
povolí tieto technológie, či už 
s obmedzením, alebo bez neho, mali by sa 
uplatňovať normy zakotvené v tomto 
nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Dlhodobou politikou Európskej únie je to, aby otázka či povoliť, zakázať alebo povoliť 
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v rámci limitov eticky citlivé technológie, ako je genetické testovanie pred implantáciou, 
podliehala zásade subsidiarity. Členské štáty, ktoré povoľujú testy tohto druhu, by mali 
zabezpečiť, aby spĺňali normy tohto nariadenia, ale členské štáty, ktoré to chcú zakázať na 
základe celonárodnej etickej rozpravy, by naďalej mali mať túto možnosť.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 7a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Nariadenie o diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro na 
úrovni Únie nezasahuje do toho, aby sa 
členské štáty dobrovoľne rozhodli, či 
treba obmedziť používanie konkrétneho 
typu diagnostickej pomôcky in vitro 
v súvislosti s aspektmi, ktoré nie sú 
zahrnuté v tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Dlhodobou politikou Európskej únie je to, aby otázka či povoliť, zakázať alebo povoliť 
v rámci limitov eticky citlivé technológie, ako je genetické testovanie pred implantáciou, 
podliehala zásade subsidiarity. Členské štáty, ktoré povoľujú tieto testy, by mali zabezpečiť, 
aby spĺňali normy tohto nariadenia, ale členské štáty, ktoré to chcú zakázať na základe 
celonárodnej etickej rozpravy, by naďalej mali mať túto možnosť. Znenie je prevzaté 
z podobného ustanovenia v nariadení o moderných terapiách.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „zdravotnícka pomôcka“ je akýkoľvek
nástroj, prístroj, zariadenie, softvér, 
implantát, reagencia, materiál alebo iný
predmet, ktorý je výrobcom určený, sám 

(1) „zdravotnícka pomôcka“ je každý
nástroj, prístroj, zariadenie, softvér, 
implantát, reagencia, materiál alebo iný 
predmet, ktorý je výrobcom určený, sám 



PR\928989SK.doc 15/58 PE506.196v01-00

SK

alebo v kombinácii, na používanie ľuďmi, 
a to na jeden alebo viacero z týchto 
špecifických zdravotných účelov:

alebo v kombinácii, na používanie ľuďmi, 
a to na jeden alebo viacero z týchto 
špecifických priamych alebo nepriamych 
zdravotných účelov:

– diagnóza, prevencia, monitorovanie, 
liečba alebo zmiernenie choroby,

– diagnóza, prevencia, monitorovanie, 
prognóza, liečba alebo zmiernenie 
choroby,

– diagnóza, monitorovanie, liečba, 
zmiernenie alebo kompenzácia zranenia 
alebo zdravotného postihnutia,

– diagnóza, monitorovanie, liečba, 
zmiernenie alebo kompenzácia zranenia 
alebo zdravotného postihnutia,

– vyšetrovanie, nahradenie alebo úprava 
anatómie tela alebo fyziologického procesu 
alebo stavu,

– vyšetrovanie, nahradenie alebo úprava 
anatómie tela alebo fyziologického procesu 
alebo stavu,

– kontrola alebo regulácia počatia, – kontrola alebo regulácia počatia,

– dezinfekcia alebo sterilizácia 
ktoréhokoľvek z výrobkov uvedených 
vyššie, 

– dezinfekcia alebo sterilizácia 
ktoréhokoľvek z výrobkov uvedených 
vyššie,

– poskytovanie informácií o priamych 
a nepriamych vplyvoch na zdravie,

a ktorého hlavný zamýšľaný účinok sa 
nedosahuje farmakologickými, 
imunologickými ani metabolickými 
prostriedkami pôsobiacimi v ľudskom tele 
alebo na ňom, zamýšľané fungovanie 
ktorého však môže byť týmito 
prostriedkami napomáhané;

a ktorého hlavný zamýšľaný účinok sa 
nedosahuje farmakologickými, 
imunologickými ani metabolickými 
prostriedkami pôsobiacimi v ľudskom tele 
alebo na ňom, zamýšľané fungovanie 
ktorého však môže byť týmito 
prostriedkami napomáhané;

Or. en

Odôvodnenie

a) V článku 2 ods. 2 sa definícia diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro rozšírila tak, 
aby zahrnovala prediktívne a predispozičné testovanie. Definícia zdravotníckej pomôcky sa 
však podobne nerozšírila. b) Takzvané testy životného štýlu by sa mali zahrnúť do nariadenia, 
pretože môžu mať obrovské dôsledky na zdravie pacienta/spotrebiteľa. Širší rozsah je preto 
dôležitý na ochranu pacientov a spotrebiteľov v Európe.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 2 – zarážka 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– o vrodenej anomálii, – o vrodených telesných alebo duševných 
postihnutiach,

Or. de

Odôvodnenie

Zdravotne postihnuté osoby a ich zástupcovia považujú pojem vrodená anomália za 
diskriminačné, preto ho treba nahradiť.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 2 – pododsek 2a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in 
vitro používané na testovanie DNA sú 
predmetom tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Takzvané testy životného štýlu by sa mali zahrnúť do nariadenia, pretože môžu mať obrovské 
dôsledky na zdravie pacienta/spotrebiteľa. Širší rozsah je preto dôležitý na ochranu pacientov 
a spotrebiteľov v Európe.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „pomôcka na jedno použitie“ je 
pomôcka určená na použitie na 

vypúšťa sa
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jednotlivom pacientovi počas jednej 
procedúry.
Jedna procedúra môže byť tvorená 
viacerými použitiami alebo dlhodobejším 
použitím na tom istom pacientovi; 

Or. en

Odôvodnenie

Koncept jednorazových pomôcok nemožno uplatňovať v prípade diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 12a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a)„genetický test“ je test vykonávaný 
na zdravotné účely, ktorý zahrnuje 
analýzu biologických vzoriek ľudského 
pôvodu a ktorý sa zameriava konkrétne na 
zisťovanie genetických parametrov osoby, 
ktoré sú zdedené alebo získané počas 
raného prenatálneho vývoja;

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca uvádza konkrétne ustanovenia pre genetické testy. Preto treba uviesť definíciu. 
Znenie vychádza z protokolu Rady Európy:

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 16 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá vyrába či úplne renovuje

(16) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba zodpovedná za koncepciu, výrobu, 
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pomôcku alebo má navrhnutú, vyrobenú 
alebo úplne zrenovovanú pomôcku 
a uvádza túto pomôcku na trh pod svojím 
menom/názvom alebo ochrannou 
známkou.

balenie a označovanie pomôcky pred jej 
uvedením na trh pod menom, bez ohľadu 
na to, či tieto operácie vykonáva táto 
osoba, alebo tretia strana v mene tejto 
osoby. Povinnosti vyplývajúce z tohto 
nariadenia pre výrobcu sa vzťahujú aj na 
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá 
zostavuje, balí, spracúva, úplne obnovuje 
alebo označuje hotové výrobky alebo ich 
určí na použitie ako pomôcky na daný 
účel, s cieľom uviesť ich na trh pod 
menom tejto osoby alebo ochrannou 
známkou. 

Or. en

Odôvodnenie

a) Definícia pojmu výroba je nejasnejšia než existujúcej smernici o pomôckach in vitro, 
pretože v súčasnej definícii chýbajú dôležité súčasti (t .j. balenie, označovanie) (98/79/ES čl. 1 
písm. f)). Fyzická alebo právnická osoba, ktorá označuje zdravotnú pomôcku pod vlastným 
menom, je výrobcom (pozri súčasné právne predpisy). b) Výrobca uvádza výrobky na trh pod 
vlastným menom. Samotná ochranná známka nedefinuje výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 21 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov alebo presadzovanie verejného 
zdravia;

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov alebo presadzovanie verejného 
zdravia; okrem klinických laboratórií 
poskytujúcich komerčné služby;

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení sa predpokladajú určité výnimky v záujme uspokojenia potrieb nemocní a iných 
zdravotníckych zariadení. Treba vysvetliť, že komerčné laboratóriá nepatria do tejto 
rozdelenia, pretože by nemali mať úžitok z rovnakých úľav.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 25 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) „orgán posudzovania zhody“ je orgán, 
ktorý vykonáva činnosti posudzovania 
zhody z pohľadu tretej strany vrátane 
kalibrácie, testovania, certifikácie a 
inšpekcie;

(25) „orgán posudzovania zhody“ je orgán, 
ktorý vykonáva činnosti posudzovania 
zhody z pohľadu tretej strany vrátane 
testovania, certifikácie a inšpekcie;

Or. en

Odôvodnenie

Orgány na posudzovanie zhody sa nikdy nezapájajú do kalibrácie pomôcok in vitro, 
diagnostické pomôcky in vitro sa musia kalibrovať ešte pred použitím.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 43a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43a) „kalibrátor“ je norma na meranie 
používaná pri kalibrácii pomôcky;

Or. en

Odôvodnenie

Kalibrátory a kontrolné materiály sa veľmi líšia nielen z hľadiska ich konkrétneho používania 
a parametrov, ale aj z regulačného hľadiska, pretože sa v podstate klasifikujú podľa 
rozličných pravidiel. Preto treba definíciu rozdeliť na dve, jednu pre kalibrátory a druhú pre 
kontrolné materiály.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) „kalibrátory a kontrolné materiály“ je 
akákoľvek látka, materiál alebo predmet 
určené výrobcom buď na stanovenie 
meracích vzťahov, alebo na overenie
parametrov výkonu pomôcky z hľadiska 
účelu určenia tejto pomôcky;

(44) kontrolné materiály“ je látka, materiál 
alebo predmet určené výrobcom, ktoré sa 
majú používať na overovanie parametrov 
výkonu pomôcky  

Or. en

Odôvodnenie

Kalibrátory a kontrolné materiály sa veľmi líšia nielen z hľadiska ich konkrétneho používania 
a parametrov, ale aj z regulačného hľadiska, pretože sa v podstate klasifikujú podľa 
rozličných pravidiel. Preto treba definíciu rozdeliť na dve, jednu pre kalibrátory a druhú pre 
kontrolné materiály.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 45 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie a
riadenie štúdie klinického výkonu;

(45) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie,
riadenie, realizáciu či financovanie štúdie 
klinického výkonu;

Or. en

Odôvodnenie

Príloha XIII oddiel II prináša ďalšie zodpovednosti. V opačnom prípade, ak sa štúdia 
zvyčajne považuje za dokončenú po poslednej návšteve posledného testovacieho subjektu, 
chýbal by jej odkaz na zodpovednosť zadávateľa, čo sa týka nasledujúcich súvisiacich úloh, 
napríklad archivovania dokumentácie, zostavovania správy o klinickom vyšetrovaní 
a zverejňovania výsledkov. Doplnenie tohto odseku o odkaz na zodpovednosť zadávateľa za 
financovanie zodpovedná definícii v súlade s článkom 2 písm. e) smernice 2001/20/ES.
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 48a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48a) „inšpekcia“ je oficiálne hodnotenie 
dokumentov, zariadenia, záznamov, 
opatrení zabezpečenia kvality a iných 
zdrojov vykonávané príslušným orgánom, 
ktoré sa týkajú štúdie klinického výkonu a 
ktoré môžu byť umiestnené na pracovisku 
klinického skúšania, v zariadení 
zadávateľa alebo zmluvnej výskumnej 
organizácie alebo v iných zariadeniach, 
ktorých inšpekciu považuje príslušný 
orgán za vhodnú;

Or. en

Odôvodnenie

Na rozdiel od návrhu na klinické skúšky COM 2012, 369 final navrhované nariadenie 
neobsahuje ustanovenia venované inšpekciám. Členské štáty nesmú rozhodovať o tom, či 
treba monitorovať realizáciu štúdií klinického výkonu. Mohlo by to viesť k rozhodnutiam 
o tom, či treba monitorovať vyšetrovanie, ktoré závisí od dostupnosti potrebných 
rozpočtových prostriedkov. Navyše mohlo by to vyústiť do toho, že štúdie klinického výkony sa 
budú prednostne vypracúvať v štátoch, ktoré sa obídu bez monitorovania.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Kapitola II – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sprístupnenie pomôcok, povinnosti 
hospodárskych subjektov, označenie CE, 
voľný pohyb

Sprístupnenie a používanie pomôcok, 
povinnosti hospodárskych subjektov, 
označenie CE, voľný pohyb

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Preukázanie zhody so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon je 
založené na klinických dôkazoch v súlade 
s článkom 47. 

3. Preukázanie zhody so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon 
obsahuje klinické dôkazy v súlade 
s článkom 47.

Or. en

Odôvodnenie

Klinické dôkazy sa nezaoberajú všetkými požiadavkami na všeobecnú bezpečnosť a výkon -
mnohé z nich sa riešia inak (napr. požiadavky na chemickú bezpečnosť, elektrickú 
bezpečnosť, mechanickú bezpečnosť, radiačnú bezpečnosť atď. sa neurčujú pomocou 
klinických dôkazov).

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. S výnimkou článku 59 ods. 4, 
požiadavky tohto nariadenia neplatia pre 
pomôcky klasifikované do tried A, B, a C 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII, ktoré sú vyrábané 
a používané iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia za predpokladu, 
že výroba a používanie týchto pomôcok sú 
zastrešené jedným systémom riadenia 
kvality tohto zdravotníckeho zariadenia 
a zdravotnícke zariadenie spĺňa normu EN 
ISO 15189 alebo akúkoľvek inú 
ekvivalentnú uznanú normu. Členské štáty 
môžu vyžadovať, aby toto zdravotnícke 
zariadenie predložilo príslušnému orgánu 
zoznam takýchto pomôcok, ktoré boli 
vyrobené a používané na ich území, 
a môžu vyžadovať, aby výroba 

5. S výnimkou článku 59 ods. 4, 
požiadavky tohto nariadenia neplatia pre 
pomôcky klasifikované do tried A, B, a C, 
ak tieto pomôcky nie sú súčasťou 
sprievodnej diagnostiky, v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII, 
ktoré sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia za 
predpokladu, že výroba a používanie 
týchto pomôcok sú zastrešené jedným 
systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie je akreditované na normu EN 
ISO 15189 alebo inú ekvivalentnú uznanú 
normu. Členské štáty môžu vyžadovať, aby 
toto zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané 
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a používanie príslušných pomôcok spĺňali 
ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

Pomôcky klasifikované do triedy D 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII musia spĺňať požiadavky 
tohto nariadenia, aj keď sú vyrábané a 
používané iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia. Avšak 
ustanovenia týkajúce sa označenia CE 
uvedené v článku 16 a povinnosti 
vymedzené v článkoch 21 až 25 pre tieto 
pomôcky neplatia.

Sprievodná diagnostika a pomôcky 
klasifikované do triedy D v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII 
musia spĺňať požiadavky tohto nariadenia, 
aj keď sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia. 
Ustanovenia týkajúce sa označenia CE 
uvedené v článku 16 a povinnosti 
vymedzené v článkoch 21 až 25 však pre
tieto pomôcky neplatia.

Or. en

Odôvodnenie

Sprievodná diagnostika je osobitnou triedou pomôcok, ktoré podliehajú prísnejším 
požiadavkám na súlad v porovnaní s inými pomôckami triedy C, to znamená, že všetky
pomôcky sprievodnej diagnostiky prechádzajú kontrolou spisu konštrukčného návrhu 
a podliehajú hodnoteniu európskych agentúr pre lieky. Táto prísnejšia úroveň súladu má 
zaistiť bezpečnosť a výkonnosť sprievodnej diagnostiky.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 85, 
ktorými sa menia a dopĺňajú všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon 
vymedzené v prílohe I vrátane 
požadovaných informácií dodávaných 
výrobcom, a to so zreteľom na technický 
pokrok a zohľadňujúc zamýšľaných 
používateľov alebo pacientov.

vypúšťa sa

Or. en



PE506.196v01-00 24/58 PR\928989SK.doc

SK

Odôvodnenie

Všeobecná bezpečnosť a požiadavky na výkonnosť sú dôležitými prvkami právnych predpisov, 
a preto ich v súlade s článkom 290 zmluvy nemožno upravovať pomocou delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Genetické informácie, poradenstvo 

a dobrovoľný súhlas
1. Pomôcka sa môže používať na účely 
genetického testovania iba vtedy, keď 
testovanie vykonávajú osoby prijaté do 
zdravotníckeho povolania podľa platných 
vnútroštátnych právnych predpisov.
2. Výrobok sa môže používať na účely 
genetického testovania iba vtedy, keď sú 
chránené práva, bezpečnosť a zdravie 
testovacích subjektov a keď sa 
predpokladá, že klinické údaje získané 
počas testovania budú spoľahlivé 
a stabilné.
3. Pred použitím pomôcky na účely 
genetického testu osoba uvedená v odseku 
1 poskytne príslušnému testovaciemu 
subjektu potrebné informácie o povahe, 
význame a dôsledkoch genetického testu.
4. Pred použitím pomôcky na účely 
genetického testu osoba uvedená v odseku 
1 poskytne príslušnému testovaciemu 
subjektu potrebné a dôkladné poradenstvo 
bez predvídania výsledku. Genetické 
poradenstvo zahrnuje zdravotné, etické, 
sociálne, psychologické a právne aspekty.
Forma a rozsah genetického poradenstva 
sa vymedzuje podľa dôsledkov výsledkov 
testu a ich významu pre osobu alebo 
príbuzných, vrátane možných dôsledkov 
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voľby v otázke reprodukcie. 
5. Pomôcka sa môže používať na účely 
genetického testu iba vtedy, keď príslušný 
testovací subjekt dal na to dobrovoľný 
a informovaný súhlas. Súhlas sa vydáva 
jasne písomnou formou. Súhlas možno 
zrušiť kedykoľvek, a to písomne alebo 
ústne.
V prípade neplnoletých osôb sa získava 
informovaný súhlas rodičov alebo 
právneho zástupcu. Tento súhlas 
predstavuje predpokladanú vôľu 
neplnoletej osoby a možno ho kedykoľvek 
zrušiť bez ujmy pre neplnoletú osobu. 
V prípade právne nespôsobilých 
dospelých, ktorý nie sú schopní dať 
informovaný súhlas, sa získava 
informovaný súhlas právneho zástupcu. 
Súhlas predstavuje predpokladanú vôľu 
dotyčnej osoby a možno ho kedykoľvek 
zrušiť bez ujmy pre túto osobu. 
6. Pomôcku možno použiť na zistenie 
pohlavia v rámci prenatálnej diagnózy iba 
vtedy, keď zistenie napĺňa zdravotnícky 
účel a keď existuje riziko vážnych 
dedičných chorôb súvisiacich s pohlavím. 
Odchylne od článku 2 ods. 1 a 2 rovnaké 
obmedzenia platia pre výrobky, ktoré nie 
sú určená na naplnenie konkrétneho 
zdravotníckeho účelu.
7. Ustanovenia tohto článku o používaní 
pomôcky na účely genetických testov 
nebránia členským štátom v tom, aby 
z dôvodov ochrany zdravia či verejného 
poriadku ďalej uplatňovali alebo 
zavádzali prísnejšie vnútroštátne právne 
predpisy pre túto oblasť.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri dôvodovú správu. Táto nová kapitola sa opiera o dlhodobú požiadavku Európskeho 
parlamentu a iných medzinárodných inštitúcií ako Rada Európy a OECD. Genetické testy by 
mali vykonávať zdravotnícki odborníci po vhodnom genetickom poradenstve. Informovaný 
súhlas je výsadou charty základných práv, a preto by sa mal uviesť v právnom predpise.
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak príslušné harmonizované normy 
nie sú dostatočné, Komisia je 
splnomocnená prijať spoločné technické 
špecifikácie (ďalej len „STŠ“), pokiaľ ide 
o všeobecné požiadavky na bezpečnosť 
a výkon vymedzené v prílohe I, o 
technickú dokumentáciu vymedzenú 
v prílohe II alebo o klinické dôkazy a 
sledovanie po uvedení na trh vymedzené 
v prílohe XII. STŠ sa prijímajú 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 84 ods. 3.

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak treba riešiť problémy verejného 
zdravia, Komisia je splnomocnená prijať 
spoločné technické špecifikácie (ďalej len 
„STŠ“), pokiaľ ide o všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon 
vymedzené v prílohe I, o technickú 
dokumentáciu vymedzenú v prílohe II 
alebo o klinické dôkazy a sledovanie po 
uvedení na trh vymedzené v prílohe XII. 
STŠ sa prijímajú prostredníctvom 
vykonávacích aktov v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 84 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

By way of harmonised standards, it is determined which fundamental requirements of the 
Regulation are fulfilled by compliance with the standard. The Commission lays down which 
standards are recognised as harmonised standards. Where a harmonised standard no longer 
reflects the state of the art, the Commission de-harmonises this standard. Then, the standard 
needs to be revised by the competent standardisation body. Therefore, sentence 1 of Article 7 
‘ … or where relevant harmonised standards are not sufficient …’ is worded in a way that 
gives rise to misunderstandings and needs to be deleted.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 85 delegované akty, 
ktorými sa menia alebo dopĺňajú prvky 
požadované v technickej dokumentácii 
vymedzenej v prílohe II, a to so zreteľom 

vypúšťa sa
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na technický pokrok.

Or. en

Odôvodnenie

Všeobecná bezpečnosť a požiadavky na výkonnosť sú dôležitými prvkami právnych predpisov, 
a preto ich v súlade s článkom 290 zmluvy nemožno upravovať pomocou delegovaného aktu. 

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výrobcovia zabezpečujú, že pomôcka je 
dodávaná spolu s informáciami 
dodávanými v súlade s oddielom 17 
prílohy I, a to v úradnom jazyku Únie, 
ktorý je zrozumiteľný zamýšľanému 
používateľovi. O jazyku(-och) informácií 
dodávaných výrobcom môže rozhodnúť 
prostredníctvom právnych predpisov 
členský štát, kde sa pomôcka sprístupňuje 
pre používateľa. 

7. Výrobcovia zabezpečujú, že informácie 
priložené k pomôcke v súlade s oddielom 
17 prílohy I sa dodávajú v úradnom jazyku 
Únie, ktorý je zrozumiteľný zamýšľanému 
používateľovi. O jazyku(-och) informácií 
dodávaných výrobcom môže rozhodnúť 
prostredníctvom právnych predpisov 
členský štát, kde sa pomôcka sprístupňuje 
pre používateľa. 

Pre pomôcky na samotestovanie alebo na 
delokalizovanú diagnostiku sa informácie 
dodávané v súlade s oddielom 17 prílohy 
I poskytujú v jazyku(-och) toho členského 
štátu, kde pomôcka prichádza do kontaktu 
so zamýšľaným používateľom.

Pre pomôcky na samotestovanie alebo na 
delokalizovanú diagnostiku sa informácie 
dodávané v súlade s oddielom 17 prílohy 
I poskytujú v úradnom(-ých) jazyku(-och) 
členského štátu Únie, kde pomôcka 
prichádza do kontaktu so zamýšľaným 
používateľom.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by existovať možnosť na poskytovanie informácií elektronickou formou. Treba spresniť, 
že informácie sa poskytujú v úradných jazykoch Únie, a nie v nejakom inom jazyku. Obe 
zmeny zmenšujú možnú záťaž pre malé a stredné podniky.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – písmeno a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) uchovávať technickú dokumentáciu, 
vyhlásenie o zhode EÚ a, v uplatniteľnom 
prípade, kópiu príslušného certifikátu 
vrátane akéhokoľvek dodatku vydaných 
v súlade s článkom 43 na poskytnutie 
príslušným orgánom počas obdobia 
uvedeného v článku 8 ods. 4;

(a) uchovávať existujúci súhrn technickej 
dokumentácie (STED) alebo na 
požiadanie technickú dokumentáciu, 
vyhlásenie o zhode EÚ a podľa potreby
kópiu príslušného certifikátu vrátane 
akéhokoľvek dodatku vydaných v súlade 
s článkom 43 na poskytnutie príslušným 
orgánom počas obdobia uvedeného 
v článku 8 ods. 4;

Or. en

Odôvodnenie

Výrobca necháva technickú dokumentáciu dostupnú, pretože sa archivuje na viacerých 
miestach v spoločnosti. Prípadne treba poskytnúť súhrn technickej dokumentácie (pozri aj 
Osobitná skupina pre globálnu harmonizáciu: súhrn technickej dokumentácie na preukázanie 
zhody s hlavnými zásadami bezpečnosti a výkonu zdravotníckych pomôcok (STED)).

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno e 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) že pomôcka je označená v súlade 
s týmto nariadením a dodávaná 
s požadovaným návodom na použitie a 
vyhlásením o zhode EÚ;

(e) že pomôcka je označená v súlade 
s týmto nariadením a dodávaná 
s požadovaným návodom na použitie;

Or. en

Odôvodnenie

Vyhlásenie o zhode EÚ nemusí byť priložené k výrobku. Táto požiadavka nemá opodstatnenie 
ani osobitnú hodnotu.
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek neplatí pre osobu, ktorá, 
hoci sa nepokladá za výrobcu v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 2 bode 16, 
upravuje alebo prispôsobuje pomôcku už 
uvedenú na trh účelu určenia pre potreby 
individuálneho pacienta.

Prvý pododsek neplatí pre osobu, ktorá, 
hoci sa nepokladá za výrobcu v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 2 bode 16, 
upravuje alebo prispôsobuje pomôcku už 
uvedenú na trh účelu určenia pre potreby 
individuálneho pacienta alebo konkrétnu 
limitovanú skupinu pacientov v rámci 
jedného zdravotníckeho zariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Otázka testov vykonávaných interne je veľmi sporná. Návrh COM predpokladá iba veľmi 
limitované pokrytie testov triedy A, B a C vykonávaných interne, ale navrhuje zaradenie 
testov vykonávaných interne pre triedu D, a to v plnom rozsahu. Spravodajca chce v podstate 
zachovať štruktúru návrhu, ale v konkrétnych prípadoch nemocnice prispôsobujú testy triedy 
D potrebám pacientov. Nielen v jednotlivých prípadoch, ale aj vo forme usmernení napríklad 
pre predčasne narodené deti. Toto nevyhnutné prispôsobenie by si nevyžadovalo, aby 
zdravotnícke zariadenia vypracovali úplne nové posúdenie zhody.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Musí sa preložiť 
do toho úradného jazyka alebo tých 
úradných jazykov Únie, ktoré sú 
požadované v členskom štáte, kde sa 
pomôcka sprístupňuje.

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Vydáva sa je 
v jednom z úradných jazykov Únie.

Or. en
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Odôvodnenie

Vo všeobecnosti preklad vyhlásení o zhode do všetkých úradných jazykov Únie, kde je 
pomôcka k dispozícii, predstavuje neprimerane administratívne, a teda nákladovo náročnú 
úsilie, predovšetkým pre malé a stredné podniky, čo je neopodstatnené. Ako sa uvádza 
v súčasnej smernici, existencia v jednom jazyku Únie by mala postačovať.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 85 delegované akty, 
ktorými sa mení alebo dopĺňa povinný 
obsah vyhlásenia o zhode EÚ vymedzený 
v prílohe III, a to so zreteľom na 
technický pokrok.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vyhlásenie o zhode, ako hlavný prostriedok preukázania súladu s právnymi predpismi, je 
dôležitým prvkom právnych predpisov, a preto ho v súlade s článkom 290 zmluvy nemožno 
upravovať pomocou delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho v prípade pomôcok na 
samotestovanie a pomôcok na 
delokalizovanú diagnostiku musí výrobca 
spĺňať dodatočné požiadavky stanovené v 
oddiele 6.1 prílohy VIII.

Okrem toho v prípade pomôcok na 
samotestovanie musí výrobca spĺňať 
dodatočné požiadavky stanovené v oddiele 
6.1 prílohy VIII.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky sú stanovené na takzvané pomôcky na delokalizovanú diagnostiku (tieto testy sa 
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vykonávajú mimo laboratórneho prostredia, ale vždy na profesionálne použitie) vzhľadom na 
postup posudzovania zhody a bez ohľadu na klasifikáciu rizika testu. Navyše, podľa prílohu 
VIII č. 6.1 sa stále požaduje preskúmanie konštrukčného návrhu. Táto požiadavka predstavuje 
obrovské dodatočné náklady a pracovné zaťaženie, ktoré sú vlastne neopodstatnené, 
vzhľadom na klasifikáciu rizika.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v prípade pomôcok na delokalizovanú 
diagnostiku na požiadavky stanovené 
v oddiele 6.1 prílohy VIII; 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi posudzovaním zhody a rizikovými triedami pre pomôcky na 
delokalizovanú diagnostiku. Pomôcky na delokalizovanú diagnostiku klasifikované ako 
pomôcky triedy A by sa mali v prílohe VIII riešiť rovnako ako všetky iné pomôcky. 
Klasifikačné pravidlá sa tak presúvajú do spôsobov a požiadaviek posudzovania zhody. 

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v prípade pomôcok s meracou 
funkciou na aspekty výroby spojené s 
dosiahnutím zhody týchto pomôcok s 
metrologickými požiadavkami.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V podstate všetky diagnostické pomôcky in vitro majú meraciu funkciu. Väčšina požiadaviek 
na výkon a časť klinických dôkazov, ktoré sa požadujú pre každú pomôcku, sú potrebné na 
hodnotenie meracej funkcie diagnostických pomôcok in vitro. Tento text, ktorý je všeobecným 
vyhlásením o meracej funkcii z návrhu o zdravotníckych pomôckach, neposkytuje nijaké 
dodatočné záruky pre pomôcky in vitro.
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Vzhľadom na technický pokrok a 
akékoľvek informácie, ktoré sa 
sprístupnia v priebehu určovania alebo 
monitorovania notifikovaných subjektov 
podľa článkov 26 až 38, alebo na činnosti 
spojené s vigilanciou a dohľadom nad 
trhom opísané v článkoch 59 až 73 je 
Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 85, 
ktorými sa menia a/alebo dopĺňajú 
postupy posudzovania zhody stanovené v 
prílohách VIII až X.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Postupy posudzovania zhody sú dôležitými prvkami právnych predpisov, a preto ich v súlade 
s článkom 290 zmluvy nemožno upravovať pomocou delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Preukázanie zhody so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon, 
stanovenými v prílohe I, za bežných 
podmienok používania je založené na 
klinických dôkazoch. 

1. Preukázanie zhody so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon, 
stanovenými v prílohe I, za bežných 
podmienok používania je založené na 
klinických dôkazoch alebo dodatočných 
bezpečnostných údajoch na všeobecnú 
bezpečnosť a výkonové požiadavku, ktoré 
nie sú zahrnuté v klinických dôkazoch..

Or. en
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Odôvodnenie

Existuje veľa požiadaviek na všeobecnú bezpečnosť a výkon, ktoré nie sú zahrnuté do klinický 
dôkazov, ako tie, ktoré sa týkajú chemickej, mechanickej a elektrickej bezpečnosti. Klinické 
dôkazy preto treba vždy brať do úvahy pri dokazovaní prispôsobenia sa požiadavkám na 
všeobecnú bezpečnosť a výkon, ale dôležité sú aj iné zretele.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak výrobca obhajuje, resp. opisuje 
klinické využívanie, potom k požiadavkám 
patrí aj dôkaz pre toto využívanie.

Or. de

Odôvodnenie

Výslovná štúdia klinického výkonu sa nevyžaduje pre všetky diagnostické pomôcky in vitro. 
Toto by bol síce neprimerané, ale podľa právnych predpisov EÚ v iných oblastiach, napríklad 
zdravotných nárokov, by potom výrobca mal predložiť dôkaz klinického využívania, keď to 
obhajuje.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmená a, b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) overiť, či sú pomôcky za bežných 
podmienok používania navrhnuté, 
vyrobené a zabalené tak, aby boli vhodné 
na jeden alebo viacero špecifických účelov 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro uvedenej pod číslom 2) v článku 2 a 
či dosahujú určený výkon stanovený 
výrobcom; 

a) overiť, či sú pomôcky za bežných 
podmienok používania navrhnuté, 
vyrobené a zabalené tak, aby boli vhodné 
na jeden alebo viacero špecifických účelov 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro uvedenej pod číslom 2) v článku 2 a 
či dosahujú určený výkon stanovený 
výrobcom alebo zadávateľom;

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

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

Odôvodnenie

Z hľadiska ochrany pacienta nie je podstatné, či vypracovanie štúdie klinického výkonu je 
zodpovednosťou výrobcu a jej zámerom je tvoriť základ budúceho označovania CE, alebo sa
štúdia vypracuje na nekomerčné, najmä vedecké účely. Štúdie klinického výkonu, ktoré sa 
vypracúvajú na žiadosť a pod vedením osôb či organizácií, ktoré nie sú potenciálnym 
výrobcom, by sa mali riadiť ustanoveniami tohto nariadenia

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky štúdie klinického výkonu sú 
koncipované a vykonávané tak, aby boli 
chránené práva, bezpečnosť a blaho 
subjektov zúčastnených na štúdiách 
klinického výkonu a aby klinické údaje 
získané na základe štúdie klinického 
výkonu boli spoľahlivé a solídne.

4. Všetky štúdie klinického výkonu sú 
koncipované a vykonávané tak, aby boli 
chránené práva, bezpečnosť a blaho 
subjektov zúčastnených na štúdiách 
klinického výkonu a aby klinické údaje 
získané na základe štúdie klinického 
výkonu boli spoľahlivé a solídne. Tieto 
štúdie sa nevykonávajú, ak riziká 
súvisiace s vyšetrovaním nie sú lekársky 
opodstatnené z hľadiska možných výhod 
pomôcky.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný pozmeňujúci návrh berie do úvahy skutočnosť, že zdravotnícke inovácie nemožno 
obmedziť na dodávky nových výdobytkov technického vývoja. Na to aby sa dokázal liečebný 
úžitok, musí sa preukázať prijateľný pomer medzi rizikom a výhodou.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V prípade intervenčných štúdií 
klinického výkonu vymedzených pod 
číslom 37 v článku 2 a iných štúdií 

6. V prípade intervenčných štúdií 
klinického výkonu vymedzených pod 
číslom 37 v článku 2 a iných štúdií 
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klinického výkonu, pri ktorých 
vykonávanie štúdie vrátane zbierania 
vzoriek zahŕňa invazívne postupy alebo iné 
riziká pre subjekty týchto štúdií, sa okrem 
povinností stanovených v tomto článku 
uplatňujú požiadavky stanovené v 
článkoch 49 až 58 a v prílohe XIII.

klinického výkonu, pri ktorých 
vykonávanie štúdie vrátane zbierania 
vzoriek zahŕňa invazívne postupy alebo iné 
riziká pre subjekty týchto štúdií, sa okrem 
povinností stanovených v tomto článku 
uplatňujú požiadavky stanovené v 
článkoch 49 až 58 a v prílohe XIII. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 85, 
týkajúcim sa poskytnutia zoznamu so 
zanedbateľnými rizikami, čo umožňuje 
urobiť výnimku z príslušného článku. 

Or. en

Odôvodnenie

Nie každé riziko skutočne ospravedlňuje veľmi prísne pravidlá na intervenčné štúdie 
klinického výkonu, napr. existujú postupy na zber vzoriek ako zber potu, ktorý obsahuje riziko, 
napríklad podráždenia pokožky, ale vôbec neobsahuje významné riziko. Treba konkretizovať 
otázku, čo je v tejto súvislosti zanedbateľné riziko.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zadávateľ štúdie klinického výkonu 
predloží členskému(-ým) štátu(-om), v 
ktorom(-ých) sa má štúdia vykonať, 
žiadosť, ku ktorej je pripojená 
dokumentácia uvedená prílohe XIII. Do 
šiestich dní po prijatí žiadosti príslušný 
členský štát úradne informuje zadávateľa o 
tom, či štúdia klinického výkonu spadá do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a či je 
žiadosť úplná. 

2. Zadávateľ štúdie klinického výkonu 
predloží členskému(-ým) štátu(-om), v 
ktorom(-ých) sa má štúdia vykonať, 
žiadosť, ku ktorej je pripojená 
dokumentácia uvedená prílohe XIII. Do 14 
dní po prijatí žiadosti príslušný členský štát 
úradne informuje zadávateľa o tom, či 
štúdia klinického výkonu spadá do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia a či je žiadosť 
úplná.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný časový limit v odseku 2 nezohľadňuje to, že víkendy a verejné sviatky by mohli 
znamenať, že príslušný orgán nemá čas na preskúmanie žiadosti, a že z tohto dôvodu účasť 
etickej komisie, ktorá môže považovať určitú dokumentáciu za podstatnú, je de facto vylúčená. 
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Preto treba primerane predĺžiť časové limity v ods. 2 a ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak členský štát úradne neinformuje 
zadávateľa v súlade s odsekom 2 do 
siedmich dní od prijatia pripomienok alebo 
úplnej žiadosti, štúdia klinického výkonu 
sa považuje za spadajúcu do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia a žiadosť sa 
pokladá za úplnú.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný časový limit v odseku 2 nezohľadňuje to, že víkendy a verejné sviatky by mohli 
znamenať, že príslušný orgán nemá čas na preskúmanie žiadosti, a že z tohto dôvodu účasť 
etickej komisie, ktorá môže považovať určitú dokumentáciu za podstatnú, je de facto vylúčená. 
Preto treba primerane predĺžiť časové limity v ods. 2 a ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Treba upraviť lehotu, aby sa uľahčilo efektívne posúdenie štúdie klinického výkonu. 
Konkrétne v prípade štúdií klinického výkonu vypracúvaných v niekoľkých členských štátoch 
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treba, aby zostal dostatok času na koordinované hodnotenie v súlade s článkom 56. Návrh 
nariadenia neposkytuje osobitnú lehotu na hodnotenie pre mnohonárodné štúdie klinického 
výkonu, preto sa musí v tomto nariadení primerane upraviť všeobecná lehota na 
vyhodnotenie.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 5a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
štúdia klinického výkonu pozastavila, 
zrušila prípadne dočasne prerušila, ak na 
základe nových skutočnosti by ju 
príslušné orgány neschválili, alebo by už 
nedostala priaznivé stanovisko etickej 
komisie.

Or. en

Odôvodnenie

V článku 54 sa zakotvuje výmena informácií medzi členskými štátmi aj v prípade, keď členský 
štát nariadi pozastavenie, zrušenie alebo dočasné prerušenie klinického vyšetrovania. 
V návrhu nariadenia sa však neupravujú okolnosti, za ktorých má členský štát nárok na 
prijatie tohto rozhodnutia. Môže to byť iba vtedy, keď sa objavia nové informácie, ktoré by 
stáli v ceste schváleniu.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 6a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Každý krok v rámci štúdie klinického 
výkonu, od prvej úvahy o potrebe 
a odôvodnenosti vypracovania štúdie až 
po uverejnenie výsledkov, sa musí 
vykonať v súlade s uznanými etickými 
zásadami, akými sú zásady stanovené v 
Helsinskej deklarácii Svetovej asociácie 
lekárov o etických princípoch pre 
medicínsky výskum na ľuďoch, prijatej 
na 18. Valnom zhromaždení Svetovej 
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asociácie lekárov v Helsinkách v roku 
1964, naposledy zmenenej a doplnenej na 
59. Valnom zhromaždení Svetovej 
asociácie lekárov v Soule v Kórei v roku 
2008.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je prenesené z prílohy do článku 49. Tieto dôležité úvahy by mali byť v texte 
nariadenia a nemali by sa iba spomínať v prílohách.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 6b (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Schválenie možno udeliť iba vtedy, 
keď etická komisia predtým predložila 
kladné hodnotenie štúdie klinického 
výkonu. Stanovisko etickej komisie 
obsahuje predovšetkým lekárske 
odôvodnenie štúdie, súhlas testovacieho 
subjektu po poskytnutí všetkých 
informácií o výkonovej štúdii a vhodnosti 
skúšajúcich a vyšetrovací zariadení.
Etická komisia slúži na ochranu práv, 
bezpečnosti a zdravia všetkých testovacích 
subjektov, používateľov a tretích strán. 
Komisia pracuje nezávisle od výskumných 
pracovníkov, zadávateľa a od iných
zbytočných vplyvov. Dbá na dodržiavanie 
zákonov a predpisov krajiny alebo krajín, 
kde sa výskum ma vykonávať, ako aj 
platných medzinárodných noriem a 
štandardov. Etická komisia má primeraný 
počet členov, ktorí majú potrebnú 
kvalifikáciu a skúsenosti na to, aby mohli 
hodnotiť vedecké, lekárske a etické 
aspekty klinického vyšetrovania, ktoré je 
predmetom záujmu. 
Členské štáty prijímajú opatrenia 
potrebné na vytváranie etických komisií 
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a na uľahčenie ich práce.

Or. en

Odôvodnenie

Pododsek 6b (nový) a pododseky 1 a 2 súvisia s rozpravou o klinických skúškach. V záujme 
ochranu subjektu treba, aby schválenie členským štátom záviselo od rozhodnutia 
kompetentnej, nezávislej, interdisciplinárnej etickej komisie. Na základe záporného 
rozhodnutia etickej komisie musí sa musí odmietnuť schválenie štúdie klinického výkonu. V 
návrhu sa vyjadrujú medzinárodné ochranné normy stanovené v helsinskom vyhlásení.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 49a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 49a
Dohľad zo strany členského štátu

1. Členské štáty vymenúvajú inšpektorov, 
ktorí dohliadajú na súlad s týmto 
nariadením, a zabezpečujú, aby títo 
inšpektor mali primeranú kvalifikáciu a 
odbornú prípravu.
2. Za vykonávanie inšpekcií zodpovedá 
členský štát, v ktorom sa inšpekcia 
vykonáva.
3. Ak členský štát plánuje vykonať 
inšpekciu v súvislosti s jednou 
intervenčnou štúdiou klinického výkonu 
alebo viacerými štúdiami, ktoré sa 
vypracúvajú vo viacerých členských 
štátoch, tento zámer oznamuje ostatným 
príslušným členským štátom, Komisii a 
agentúre prostredníctvom portálu Únie a 
po inšpekcii ich informuje o svojich 
zisteniach. 
4. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky koordinuje spoluprácu v oblasti 
inšpekcií medzi členskými štátmi 
a inšpekcií, ktoré členské štáty vykonávajú 
v tretích krajinách. 
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5. Členský štát zodpovedný za vykonanie 
inšpekcie po jej vykonaní vyhotovuje 
správu z inšpekcie. Tento členský štát 
predkladá správu z inšpekcie zadávateľovi 
príslušného klinického skúšania a vkladá 
ju prostredníctvom portálu Únie do 
databázy Únie. Príslušný členský štát pri 
predkladaní správy z inšpekcie 
zadávateľovi zabezpečuje ochranu 
dôvernosti.
6. Komisia stanovuje podrobné opatrenia 
procedúr inšpekcie prostredníctvom 
vykonávacích aktov v súlade s článkom 
85.

Or. en

Odôvodnenie

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).

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vnútroštátne príslušné orgány 
vykonávajú posúdenie rizika s ohľadom na 
ohlásené závažné nehody alebo 
bezpečnostné nápravné opatrenia, pričom 
zohľadňujú kritériá ako kauzálny vzťah, 
zistiteľnosť a pravdepodobnosť 
opätovného výskytu problému, frekvencia 
používania pomôcky, pravdepodobnosť 
ujmy a závažnosť ujmy, klinický prínos 
pomôcky, zamýšľaní a potenciálni 
používatelia a dotknutá skupina 

2. Vnútroštátne príslušné orgány 
vykonávajú posúdenie rizika s ohľadom na 
ohlásené závažné nehody alebo 
bezpečnostné nápravné opatrenia, pričom 
zohľadňujú kritériá ako kauzálny vzťah, 
zistiteľnosť a pravdepodobnosť 
opätovného výskytu problému, frekvencia 
používania pomôcky, pravdepodobnosť 
ujmy a závažnosť ujmy, klinický prínos 
pomôcky, zamýšľaní a potenciálni 
používatelia a dotknutá skupina 



PR\928989SK.doc 41/58 PE506.196v01-00

SK

obyvateľstva. Hodnotia primeranosť 
bezpečnostného nápravného opatrenia 
plánovaného alebo prijatého výrobcom a 
potrebu a druh akéhokoľvek iného 
nápravného opatrenia. Monitorujú 
výrobcove vyšetrovanie nehody.

obyvateľstva. Hodnotia primeranosť 
bezpečnostného nápravného opatrenia 
plánovaného alebo prijatého výrobcom a 
potrebu a druh akéhokoľvek iného 
nápravného opatrenia. Monitorujú 
výrobcove vyšetrovanie vážnej nehody.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa predišlo nesprávnemu vnímaniu, nehoda by sa mala uvádzať ako vážna nehoda 
v celom článku 61 o Analýze závažných nehôd a bezpečnostných nápravných opatreniach

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 3 – písmeno a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) článok 23 ods. 2 a ods. 3 a článok 43 
ods. 4 sa uplatňujú od [18 mesiacov 
po dátume uplatňovania uvedeného 
v odseku 2];

(a) článok 23 ods. 1 sa uplatňuje od ...*;

__________________________

*Ú. v. EÚ: vlož, prosím, dátum: 18 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje veľmi dlhé prechodné obdobie piatich rokov (pozri dôvodovú 
správu). Tento systém treba urýchlene zlepšiť. Článok 23 ods. 1 sa venuje vytvoreniu 
elektronického systému Komisiou v spolupráci s členskými štátmi.  Malo by sa tak stať čo 
najskôr. Články 22 ods. 2. 23 ods. 3, 23 ods. 4 poskytujú spoločnostiam ešte dlhšie obdobie, 
aby sa mohli oboznámiť s elektronickým systémom. Ak sa elektronický systém zavedie rýchlo, 
potom toto dlhšie obdobie bude zbytočné.
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Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 3 – písmeno ba (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) Článok 74 sa uplatňuje od …*);
_____________________________
*Ú. v. EÚ: vlož, prosím, dátum: šesť 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje veľmi dlhé prechodné obdobie piatich rokov (pozri dôvodovú 
správu). Tento systém treba urýchlene zlepšiť. Článok 74 sa venuje povinnosť členských 
štátov na vymenovanie kompetentného orgánu alebo orgánov. Malo by sa tak stať čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 3 – písmeno bb (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(bb) Články 75 až 77 sa uplatňujú od …*;
___________________________
*Ú. v. EÚ: vlož, prosím, dátum: 12 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje veľmi dlhé prechodné obdobie piatich rokov. Toto môže byť 
zaujímavé pre prvky, keď sa na malé a stredné podniky vzťahujú úplne nové prístupy, 
napríklad keď musia vypracovať preskúmanie zhody v budúcnosti a nemuseli ho vypracovať 
v rámci súčasnej smernice. Tento systém treba urýchlene zlepšiť. Články 75 až 77 sa venujú 
spolupráci členských štátov a koordinačnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky. Malo by sa tak 
stať čo najskôr.
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 3 – písmeno bc (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(bc) Články 59 až 64 sa uplatňujú od ...*;
___________________________
*Ú. v. EÚ: vlož, prosím, dátum: 24 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje veľmi dlhé prechodné obdobie piatich rokov (pozri dôvodovú 
správu). Tento systém treba urýchlene zlepšiť. Články 59 až 64 sa týkajú Vigilancie a dohľadu 
nad trhom a z dôvodov ochrany pacienta by mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 3 – písmeno bd (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(bd) Článok 78 sa uplatňuje od ... *.
__________________________
*Ú. v. EÚ: vlož, prosím, dátum: 24 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje veľmi dlhé prechodné obdobie piatich rokov (pozri dôvodovú 
správu). Tento systém treba urýchlene zlepšiť. Článok 78 sa týka referenčných laboratórií 
Európskej únie a z dôvodov ochrany pacienta by mal nadobudnúť účinnosť do 24 mesiacov.
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 3a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vykonávacie akty uvedené v článkoch 
31 ods. 4, 40 ods. 9, 42 ods. 8, 46 ods. 2 
a v článkoch 58 a 64 sa prijmú do ...*
____________________________
*Ú. v. EÚ: vlož, prosím, dátum: 12 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Účastníci trhu, najmä malé a stredné podniky, potrebujú dosť času pripraviť sa na novú 
situáciu, preto by sa vykonávacie akty mali prijať čo najskôr. Toto je potrebné na čo 
najrýchlejšie zvýšenie kvality systému, čo je vrcholom pre verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 16 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. Ochrana pred rizikami, ktoré 
predstavujú pomôcky určené výrobcom 
na samotestovanie a delokalizovanú 
diagnostiku

16. Ochrana pred rizikami, ktoré 
predstavujú pomôcky určené výrobcom 
na samotestovanie 

Pomôcky na samotestovanie alebo 
delokalizovanú diagnostiku sú navrhované 
a vyrábané tak, aby správne plnili svoj účel 
určenia s prihliadnutím na zručnosť a 
prostriedky dostupné predpokladanému 
používateľovi, ako aj na vplyvy spôsobené 
odchýlkami, ktoré je možné logicky 
očakávať v technike a okolí 
predpokladaného používateľa. Je potrebné, 
aby informácie a pokyny od výrobcu boli 
pre laika ľahko zrozumiteľné a použiteľné.

Pomôcky na samotestovanie sú navrhované 
a vyrábané tak, aby správne plnili svoj účel 
určenia s prihliadnutím na zručnosť a 
prostriedky dostupné predpokladanému 
používateľovi, ako aj na vplyvy spôsobené 
odchýlkami, ktoré je možné logicky 
očakávať v technike a okolí 
predpokladaného používateľa. Treba, aby 
informácie a pokyny od výrobcu boli pre 
laika ľahko zrozumiteľné a použiteľné. 

Pomôcky určené na samotestovanie alebo Pomôcky určené na samotestovanie sú 
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delokalizovanú diagnostiku sú navrhované 
a vyrábané tak, aby: 

navrhované a vyrábané tak, aby:

- zaručovali, že pomôcku dokáže 
predpokladaný používateľ ľahko používať 
v každej fáze jej obsluhy a

- zaručovali, že pomôcku dokáže 
predpokladaný používateľ ľahko používať 
v každej fáze jej obsluhy a

- pokiaľ možno čo najviac obmedzovali 
riziko chyby spôsobenej predpokladaným
používateľom pri narábaní s pomôckou, 
prípadne so vzorkou a takisto pri 
interpretácii výsledkov.

- čo najviac obmedzovali riziko chyby 
spôsobenej predpokladaným používateľom 
pri narábaní s pomôckou, prípadne so 
vzorkou a takisto pri interpretácii 
výsledkov.

Súčasťou pomôcok určených na 
samotestovanie a delokalizovanú 
diagnostiku by tam, kde je to objektívne 
možné, mal byť postup, ktorým 
predpokladaný používateľ môže:

Súčasťou pomôcok určených na 
samotestovanie by tam, kde je to 
objektívne možné, mal byť postup, ktorým 
predpokladaný používateľ môže:

- v každom momente jej používania zistiť, 
či pomôcka pracuje tak, ako to 
predpokladal výrobca a

- v každom momente jej používania zistiť, 
či pomôcka pracuje tak, ako to 
predpokladal výrobca a

- byť upozornený na to, že pomôcka 
nedokázala poskytnúť spoľahlivý 
výsledok.

- byť upozornený na to, že pomôcka 
nedokázala poskytnúť spoľahlivý 
výsledok.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia porovnáva pomôcky určené na samotestovanie s pomôckami určenými na 
profesionálne používanie. Toto nie je vhodné, pretože neexistuje rozdiel medzi 
kvalifikovanými osobami a neskúsenými osobami. Text Komisie by zbytočne zaťažovali najmä 
malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 17.1 – bod (vi)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(vi) Reziduálne riziká, ktoré sa musia 
oznámiť používateľovi a/alebo inej osobe, 
je potrebné uvádzať v informáciách 
dodávaných výrobcom ako obmedzenia, 
kontraindikácie, preventívne opatrenia 
alebo upozornenia.

(vi) Reziduálne riziká, ktoré sa musia 
oznámiť používateľovi a/alebo inej osobe, 
je potrebné uvádzať v informáciách 
dodávaných výrobcom ako obmedzenia, 
preventívne opatrenia alebo upozornenia.
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Or. en

Odôvodnenie

Pre diagnostické pomôcky in vitro neexistujú kontraindikácie, iba obmedzenia. Diagnostickú 
zdravotnícku pomôcku in vitro možno používať, ale treba brať do úvahy obmedzenia (napr. 
pri určovaní stavu imunity treba prihliadať na to, či nedávno došlo k vakcinácii, ale bez 
ohľadu na stav imunity samotný test pomocou diagnostickej pomôcky in vitro možno vykonať 
bez rizika a výsledky sa musia interpretovať vzhľadom na toto obmedzenie).

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 17.2 – bod (xv)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(xv) ak je pomôcka určená na jedno 
použitie, táto skutočnosť sa uvedie; 
označenie pomôcky na jedno použitie 
výrobcom je konzistentné v celej Únii,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Takmer každá diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro je na jednorazové použitie, čo je 
jasné všetkým, ktorí ju používajú. Keď ju chcete použiť druhý raz, prakticky nefunguje. 
Označovanie je povrchové a len by miatlo pacientov aj ďalších používateľov. Pozri 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 17.3 – bod (ii) – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) Účel určenia pomôcky: (ii) Účel určenia pomôcky, ktorým môže 
byť:

Or. en

Odôvodnenie

Uvedené body nie sú úplné a nie vždy aplikovateľné na každý výrobok. Harmonizované so 
znením prílohy II, 1.1 (c).
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Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2 – písmeno b 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) identifikácia všetkých závodov, 
v ktorých dochádza k výrobe, vrátane 
dodávateľov a subdodávateľov. 

(b) identifikácia všetkých závodov, 
v ktorých dochádza ku kritickej výrobe, 
vrátane dodávateľov a subdodávateľov. 

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zharmonizovať s dokumentom osobitnej skupiny pre globálnu harmonizáciu 
diagnostických zdravotnícky pomôcok in vitro Súhrn technickej dokumentácie (STED) na 
preukázanie zhody s hlavnými zásadami bezpečnosti a výkonu diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – bod 13 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. označenie pomôcky ako pomôcka na 
jedno použitie (áno/nie),

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Koncept jednorazových pomôcok nemožno uplatňovať v prípade diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro. Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha VII – bod 2.3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zisťovanie prítomnosti infekčného c) zisťovanie prítomnosti infekčného 
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agensu, ak existuje významné riziko, že 
chybný výsledok by spôsobil smrť alebo 
vážne zdravotné postihnutie testovaného 
jednotlivca alebo plodu, alebo smrť alebo 
vážne zdravotné postihnutie potomka 
daného jednotlivca;

agensu, ak existuje významné riziko, že 
chybný výsledok by spôsobil smrť alebo 
vážne zdravotné postihnutie testovaného 
jednotlivca, plodu alebo embrya, alebo 
smrť alebo vážne zdravotné postihnutie 
potomka daného jednotlivca; 

Or. en

Odôvodnenie

Testy existujú nielen pre plody, ale aj pre embryá pred tretím mesiacom. Mali by sa zahrnúť 
do nariadenia a malo by sa zaradiť do triedy C, pretože rovnaké riziká súvisia s menej 
kvalitnými testami než pre plody. 

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha VII – bod 2.3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) vyšetrenie na zistenie vrodených chýb 
plodu.

(j) vyšetrenie na zistenie vrodených chýb 
plodu alebo embrya.

Or. en

Odôvodnenie

Testy na prenatálnu diagnostiku a genetické testovanie pred implantovaním existujú aj pre 
embryá, teda pred tretím mesiacom. Mali by sa zahrnúť do nariadenia a malo by sa zaradiť 
do triedy C, pretože rovnaké riziká súvisia s menej kvalitnými testami než pre plody.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha VIII – bod 4.4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.4 Notifikovaný subjekt vykonáva 
náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a, v prípade potreby, výrobcových 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov, ktoré 
je možné kombinovať s pravidelným 
posudzovaním v rámci trhového dohľadu, 
ako sa uvádza v oddiele 4.3. alebo 

4.4 Notifikovaný subjekt vykonáva 
náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a, v prípade potreby, výrobcových 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov, ktoré 
je možné kombinovať s pravidelným 
posudzovaním v rámci trhového dohľadu, 
ako sa uvádza v oddiele 4,3. alebo 
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vykonávať popri uvedenom posudzovaní 
v rámci trhového dohľadu. Notifikovaný 
subjekt stanoví plán neoznámených 
inšpekcií/kontrol, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi.

vykonávať popri uvedenom posudzovaní 
v rámci trhového dohľadu. Notifikovaný 
subjekt stanoví plán neoznámených 
inšpekcií/kontrol, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi.  Notifikovaný 
subjekt vykonáva tieto inšpekcie aspoň raz 
za tri roky. 

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu sa nešpecifikuje minimálna frekvencia neohlásených inšpekcií. Neohlásené 
inšpekcie by sa mali vykonávať aspoň raz za tri roky pre každého výrobcu a pre každú 
skupinu výrobkov, a to na základe certifikačného cyklu. 

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha VIII – bod 6.1 – pododsek 1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6.1. Preskúmanie konštrukčného návrhu 
pomôcok na samotestovanie a pomôcok na 
diagnostiku klasifikovaných do tried A, B 
alebo C

6.1 Preskúmanie konštrukčného návrhu 
pomôcok na samotestovanie 
klasifikovaných do tried A, B alebo C 
a pomôcok na delokalizovanú diagnostiku 
klasifikovaných do triedy C

Or. en

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi posudzovaním zhody a rizikovými triedami pre pomôcky na 
delokalizovanú diagnostiku. Pomôcky na delokalizovanú diagnostiku klasifikované ako 
pomôcky triedy B by sa mali v prílohe VIII riešiť rovnako ako všetky iné pomôcky. 
Klasifikačné pravidlá sa tak presúvajú do spôsobov a požiadaviek posudzovania zhody.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha VIII – bod 6.1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) Výrobca pomôcok na samotestovanie 
alebo pomôcok na delokalizovanú 

(a) Výrobca pomôcok na samotestovanie 
klasifikovaných do tried A, B alebo C a 
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diagnostiku klasifikovaných do tried A, B 
alebo C predloží notifikovanému subjektu 
uvedenému v oddiele 3.1 žiadosť o 
preskúmanie konštrukčného návrhu. 

pomôcok na delokalizovanú diagnostiku 
klasifikovaných do triedy C predloží 
notifikovanému subjektu uvedenému v 
oddiele 3.1 žiadosť o preskúmanie 
konštrukčného návrhu. 

Or. en

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi posudzovaním zhody a rizikovými triedami pre pomôcky na 
delokalizovanú diagnostiku. Pomôcky na delokalizovanú diagnostiku klasifikované ako 
pomôcky triedy B by sa mali v prílohe VIII riešiť rovnako ako všetky iné pomôcky. 
Klasifikačné pravidlá sa tak presúvajú do spôsobov a požiadaviek posudzovania zhody.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Príloha XII – časť A – zarážka 2.3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3a Štúdia klinického výkonu na právne 
nespôsobilých subjektoch
V prípade právne nespôsobilých 
subjektov, ktoré neposkytli alebo 
neodmietli poskytnúť informovaný súhlas 
pred začiatkom ich právnej nespôsobilosti, 
klinické skúšanie sa môže vykonať len 
vtedy, keď sú okrem všeobecných 
podmienok splnené aj tieto podmienky:
– právny zástupca vydaj informovaný 
súhlas, ktorý predstavuje predpokladanú 
vôľu subjektu a možno ho kedykoľvek 
zrušiť bez poškodenia subjektu;
– právne nespôsobilý subjekt získal 
primerané informácie súvisiace so 
schopnosťou tejto osoby porozumieť 
významu štúdie a jej rizikám a výhodám;
– vyšetrujúci riadne zohľadní výslovné 
želanie právne nespôsobilého subjektu, 
ktorý je schopný vyjadriť stanovisko a 
zhodnotiť tieto informácie do tej miery, 
aby odmietol účasť na štúdii klinického 
výkonu alebo od nej odstúpil;
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– okrem náhrady za účasť v štúdii 
klinického výkonu sa neposkytujú nijaké 
iné stimuly ani finančné výhody;
– tento výskum je dôležitý v záujme 
validácie údajov získaných v štúdii 
klinického výkonu na osobách schopných 
poskytnúť informovaný súhlas alebo 
pomocou iných výskumných metód;
– tento výskum sa priamo týka 
životunebezpečnej alebo vysiľujúcej 
indikácie, ktorou subjekt trpí;
– štúdia klinického výkonu je navrhnutá 
tak, aby minimalizovala bolesť, strach 
a všetky predvídateľné riziká v súvislosti 
s chorobou a stupňom jej vývoja, a prah 
rizika, ako aj stupeň úzkosti sú osobitne 
vymedzené a neustále sledované;
– je odôvodnený predpoklad, že účasť na 
štúdii klinického výkonu bude mať taký 
prínos pre právne nespôsobilý subjekt, 
ktorý vyváži riziká alebo nebude 
predstavovať žiadne riziko.
– etická komisia, špecializovaná na 
príslušné ochorenie a príslušnú populáciu 
pacientov alebo po konzultovaní 
klinických, etických a psychosociálnych 
problémov vo vzťahu k príslušnej chorobe 
a príslušnej populácii pacientov, schválila 
protokol;
Testovací subjekt je čo najviac zapojený 
do procesu týkajúceho sa udelenia 
súhlasu.

Or. en

Odôvodnenie

V porovnaní s návrhom na klinické pokusy pre liečivá sú ustanovenia o intervenčných 
štúdiách klinického výkonu veľmi slabé a nepresné. Intervenčné štúdie klinického výkonu 
môžu obsahovať veľmi významné riziko pre pacienta, napríklad pri odbere vzorky z moku 
miechy. Preto treba konkretizovať ustanovenia. Cieľom tohto návrhu je zachovať aspoň 
štandardnú ochranu, ktorá je zaručená pred klinické pokusy s liečivami od roku 2001 vďaka 
smernici 2001/20/ES.
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Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha XII – bod 2.3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3b Štúdia klinického výkonu 
na mladistvých osobách
Štúdia klinického výkonu na mladistvých 
sa môže vykonať len vtedy, keď sú okrem 
všeobecných podmienok splnené všetky 
tieto podmienky:
– právny zástupca vydal informovaný 
súhlas, ktorý predstavuje predpokladanú 
vôľou mladistvej osoby;
– mladistvá osoba získala od lekára 
(vyšetrujúceho alebo člena študijného 
tímu) kvalifikovaného alebo skúseného v 
oblasti práce s deťmi všetky dôležité 
informácie o skúšaní, jeho rizikách a 
prínosoch podané spôsobom, ktorý je 
primeraný jej veku a zrelosti;
– vyšetrujúci riadne zohľadní výslovné 
želanie mladistvej osoby, ktorá je schopná 
vyjadriť stanovisko a zhodnotiť tieto 
informácie do tej miery, aby odmietla 
účasť v štúdii klinického výkonu alebo od 
nej odstúpila; 
– okrem náhrady za účasť v štúdii 
klinického výkonu sa neposkytujú nijaké 
iné stimuly ani finančné výhody;
– tento výskum je dôležitý v záujme 
validácie údajov získaných v štúdiách 
klinického výkonu na osobách schopných 
poskytnúť informovaný súhlas alebo 
pomocou iných výskumných metód;
– tento výskum sa priamo týka indikácie, 
ktorou trpí mladistvá osoba, alebo ho 
možno vzhľadom na jeho povahu 
vykonávať len na mladistvých;
– štúdia klinického výkonu je navrhnutá 
tak, aby minimalizovala bolesť, strach 
a všetky predvídateľné riziká v súvislosti 
s chorobou a stupňom jej vývoja, a prah 
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rizika, ako aj stupeň úzkosti sú osobitne 
vymedzené a neustále sledované;
– štúdia klinického výkonu predstavuje 
určitý priamy prínos pre príslušnú 
skupinu pacientov;
– príslušné vedecké usmernenia agentúry 
sa dodržali;
– etická komisia špecializovaná na 
pediatriu alebo po porade o klinických, 
etických a psychosociálnych problémoch v 
oblasti pediatrie schválila protokol;
Mladistvá osoba sa zúčastňuje procesu 
týkajúceho sa udelenia súhlasu spôsobom 
primeraným jej veku a zrelosti.

Or. en

Odôvodnenie

V porovnaní s návrhom na klinické pokusy pre liečivá sú ustanovenia o intervenčných 
štúdiách klinického výkonu veľmi slabé a nepresné. Intervenčné štúdie klinického výkonu 
môžu obsahovať veľmi významné riziko pre pacienta, napríklad pri odbere vzorky z moku 
miechy. Preto treba konkretizovať ustanovenia. Cieľom tohto návrhu je zachovať aspoň 
štandardnú ochranu, ktorá je zaručená pred klinické pokusy s liečivami od roku 2001 vďaka 
smernici 2001/20/ES.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

 Čo sú diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro?

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro sú zdravotnícke pomôcky určené na použitie pri 
diagnostike mimo ľudského tela (in vitro), ktoré sa môže uskutočňovať v laboratóriu alebo v 
blízkosti pacienta, napríklad pri posteli. Zahŕňa veľkú škálu testov, ako je vlastné meranie 
cukru v krvi, testy na HIV a testy DNA.

 Prečo je dôležité zlepšiť nariadenie o diagnostických zdravotníckych pomôckach 
in vitro?

Mnoho ľudí považuje nariadenie o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro za 
„malú sestru“ nariadenia o zdravotníckych pomôckach. Počas vypočutia, ktoré sme 
usporiadali 26. februára, odborníčka Sine Jensen z dánskej rady spotrebiteľov uviedla, že 
zdravotnícke pomôcky in vitro nie sú „malou sestrou“, ale „rodičom“ zdravotníckych 
pomôcok a možno rodičom všetkých spôsobov liečby vrátane farmaceutických výrobkov a 
chirurgických zákrokov. Bez riadnej diagnostiky sa nezaobíde žiadne riadne ošetrenie ani 
prevencia ochorení. Súčasná smernica, bohužiaľ, nezaručuje, že sa na trh nebudú 
uvádzať nekvalitné diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. V minulosti sa vyskytli 
prípady, keď sa na európsky trh dostal nekvalitný test na HIV s označením CE. Vedecký 
ústav zistil už predtým, než notifikované orgány schválili označenie CE, že tieto testy 
stanovili oveľa viac chybných negatívnych výsledkov ako iné dostupné testy na HIV. To 
znamená, že testy uvádzali neprítomnosť vírusu, hoci tam v skutočnosti bol. Tento 
produkt však bol pre pacientov v EÚ k dispozícii roky. Ak sa transfúzia krvi vykoná na 
základe chybného negatívneho výsledku v súvislosti s HIV, ide o životunebezpečné riziko pre 
príjemcu transfúzie. Rovnako aj osoby infikované HIV, v prípade ktorých je výsledok testu 
chybne negatívny, môžu ohroziť svojich partnerov. Testy na HIV s nesprávnymi výsledkami 
ohrozujú svojím spôsobom zdravie človeka viac než nekvalitné prsníkové implantáty alebo 
bedrové protézy. Podobné prípady boli zaznamenané aj v súvislosti s hepatitídou C, ktorá je 
stále životunebezpečnou chorobou a nemožno ju riadne liečiť. Objavili sa správy, že odborník 
na testy DNA zaslal rovnakú vzorku štyrom rôznym laboratóriám a dostal štyri rôzne 
výsledky.

 Prečo musí EÚ regulovať tieto 
otázky?

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro sú výrobky, ktoré sa voľne vyskytujú na 

Príklady nekvalitných diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro podľa 
súčasného nariadenia:

 testy na HIV
 testy na hepatitídu C
 testy DNA
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spoločnom trhu. Na európskom trhu neexistujú pre tieto výrobky žiadne národné hranice. 
Preto je Európska únia povinná zaistiť najväčšiu možnú bezpečnosť. Návrh vychádza z 
článkov 114 a 168 Zmluvy. Článok 114 požaduje vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia. 
Článok 168 ods. 4 dokonca uvádza osobitný dodatočný právny základ.

 Hlavné zlepšenia na riešenie súčasných nedostatkov 

Komisia zahŕňa hlavné zlepšenia na riešenie súčasných nedostatkov systému pre diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré sa podobajú tým pre ostatné zdravotnícke pomôcky. 
Notifikované orgány sa podstatne zlepšia a posilní sa dohľad členských štátov nad 
notifikovanými orgánmi. Je veľmi dôležité, aby sa posilnil systém dohľadu nad trhom a 
ostražitosti. Povinnými budú neohlásené inšpekcie v podnikoch. Komisia navyše navrhuje 
vytvoriť sieť európskych referenčných laboratórií, ktoré majú dôležitú úlohu pri kontrole 
rizikových zdravotníckych pomôcok. Spravodajca s potešením víta tieto návrhy, ktoré podľa 
jeho názoru výrazne zvýšia bezpečnosť pacientov.

 Spoločné otázky návrhu nariadenia o zdravotníckych pomôckach a o 
zdravotníckych pomôckach in vitro

Existuje mnoho otázok, v ktorých Európska komisia navrhuje regulovať diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro rovnakým spôsobom ako ostatné zdravotnícke pomôcky. 
Veľká časť návrhu Komisie je teda identická. Tieto časti musia spolu posúdiť obaja 
spravodajcovia a príslušní tieňoví spravodajcovia. Týka sa to napríklad úlohy, štruktúry a 
nevyhnutného zlepšenia notifikovaných orgánov, systému dohľadu, spoločného hodnotenia, 
kontroly, identifikácie a vysledovateľnosti, ako aj úlohy Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky.

Spravodajca sa domnieva, že základná štruktúra návrhu Komisie je primeraná.
Nenavrhne systém schvaľovania štátnym orgánom pred uvedením na trh, ale navrhuje 
pokračovať v práci na zlepšovaní systému notifikovaných orgánov. Spravodajca je 
samozrejme otvorený diskusiám a vylepšovaniu znenia.

 Štúdie klinického výkonu

Návrh obsahuje kapitolu o štúdiách klinického výkonu. Súvisí s navrhovaným nariadením o 
klinickom skúšaní a návrhom týkajúcim sa zdravotníckych pomôcok. Návrh na tému 
klinických skúšaní sa stretáva sa veľkou kritikou a vo výbore ENVI bolo predložených 
mnoho pozmeňujúcich návrhov. ba prijať príslušnú časť nariadenia o diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro, aby sa riešili otázky, ktoré vyvstali počas debaty o 
nariadení o klinickom skúšaní.
Najmä keď je štúdia klinického výkonu spojená so značným rizikom pre subjekty, 
napríklad pri odbere vzorky pri lumbálnej punkcii, je nutné zabezpečiť najlepšiu 
možnú ochranu.
Spravodajca uvádza tri hlavné zlepšenia návrhu Komisie, ktoré predkladajú aj mnohí 
kolegovia v procese prípravy návrhu nariadenia o klinickom skúšaní:

1. Štúdiu klinického výkonu by mala získať pozitívne hodnotenie etického výboru, než 
sa začne realizovať.
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2. Ochrana mladistvých a ďalších osôb, ktoré nie sú schopné poskytnúť informovaný 
súhlas, by sa mala špecifikovať rovnakým spôsobom ako v smernici o klinickom 
skúšaní v roku.

3. Harmonogramy by sa mali primerane predĺžiť, aby etický výbor a orgány mali čas 
potrebný na posúdenie návrhu.

Zabezpečenie prijateľnosti návrhu pre malé a stredné podniky (MSP) 

Medzi podnikmi, ktoré ponúkajú diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, je mnoho 
MSP. Nariadenie preto musí brať do úvahy schopnosť MSP zvládnuť záťaž. To by 
samozrejme nemalo byť na úkor zdravia a bezpečnosti.
Predkladajú sa pozmeňujúce návrhy s cieľom zohľadniť túto schopnosť a potreby MSP. Malo 
by byť napríklad možné poskytovať niektoré požadované informácie elektronicky a treba 
špecifikovať, že informácie priložené k výrobku sa poskytujú v úradnom jazyku Únie a nie v 
nejakom inom jazyku. Obe zmeny zmenšujú možnú záťaž pre MSP. Preklad vyhlásení o 
zhode do všetkých úradných jazykov Únie, kde je pomôcka k dispozícii, predstavuje 
neprimerané administratívne, a teda nákladné úsilie, ktoré nie je opodstatnené. Rovnako ako v 
súčasnosti by dostupnosť v jednom jazyku Únie mala postačovať.

Klasifikácia

Navrhuje sa úplne nový systém klasifikácie (A – D, A = pomôcka s nízkym rizikom – D = 
pomôcka s vysokým rizikom). Systém, ktorý je založený na medzinárodnom konsenze, 
považuje väčšina zainteresovaných strán za vhodný.
Spravodajca tento návrh podporuje.

Interné testovanie

Požiadavky súčasnej smernice sa nevzťahujú na žiadne interné testovanie, teda na testy 
vykonávané v jednej zdravotníckej inštitúcii, napríklad v nemocnici. Komisia navrhla, aby sa 
tento prístup v podstate zachoval v prípade rizikových tried A, B, C, ale aby sa uvedené 
požiadavky plne uplatňovali, keď ide o testy v triede D. Tento postup treba mierne 
prispôsobiť potrebám lekárov a pacientov v rámci jednej zdravotníckej inštitúcie bez 
toho, aby sa výrazne menila koncepcia Európskej komisie.

Sprievodná diagnostika

Sprievodnou diagnostikou sú testy DNA, ktoré poskytujú informácie, či by určitá liečba v 
prípade konkrétneho pacienta s najväčšou pravdepodobnosťou pôsobila. Nariadenie sa musí 
riadne zaoberať obrovskými možnosťami, ktoré ponúka personalizovaná a stratifikovaná 
medicína. Návrh Komisie je dobrým základom, ale treba ho viac objasniť. Spravodajca 
navrhol, aby sa jasne uviedlo, že sprievodná diagnostika nepodlieha žiadnej internej výnimke.

Samotestovanie a testovanie v blízkosti pacienta

Testy, ktoré nevykonávajú zdravotnícki odborníci, ale pacienti, sa musia regulovať ešte 
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starostlivejšie, pretože zdravotnícki odborníci môžu zahrnúť ďalšie prvky svojej diagnózy, 
zatiaľ čo rozhodnutie laikov závisí len od testu. Skutočnosť, že Komisia reguluje rovnako 
samotestovanie a testovanie v blízkosti pacienta zo strany zdravotníckych odborníkov, je 
predmetom kritiky. To sa musí zmeniť.

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti treba viac objasniť. Návrh Komisie nezahŕňa takzvané nutrigenetické 
testy a testy životného štýlu. Tieto testy však môžu mať prinajmenšom nepriamo veľmi 
vážne následky pre ľudské zdravie. Ak sa napríklad o teste tvrdí, že pomôže pacientovi 
schudnúť, a pacient zo zdravotných dôvodov schudnúť veľmi potrebuje, test, ktorý v 
skutočnosti nie je veľmi kvalitný a neposkytuje deklarované výsledky, predstavuje vážne 
ohrozenie zdravia.

Prechodné obdobie 

Komisia navrhla veľmi dlhé prechodné obdobie, a to päť rokov po prijatí. V prípade 
niektorých častí nariadenia to môže byť nevyhnutné, pretože dokument zahŕňa mnohé úplne 
nové prvky, ktoré nie je najmä pre MSP ľahké realizovať. Na druhej strane je naliehavo 
potrebné zlepšiť systém a niektoré prvky návrhu by sa mali zaviesť oveľa rýchlejšie. 
Určite to platí pre tie časti, ktoré sa týkajú len Komisie a členských štátov. Na realizáciu 
nariadenia sú pripravené podstatne lepšie než napríklad MSP. 

Technické pozmeňujúce návrhy

Je potrebný značný počet pozmeňujúcich návrhov s cieľom zohľadniť obavy osôb 
pôsobiacich s tomto odvetví. Prianie použiť rovnaké znenie ako v nariadení o zdravotníckych 
pomôckach niekedy vedie k nevhodnému zneniu ustanovení o diagnostických zdravotníckych 
pomôckach in vitro. 

Nediskriminácia ľudí so zdravotným postihnutím 

Európska únia ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 
Malo by sa to zohľadniť v znení. Napríklad výraz vrodená anomália vo vymedzení pojmu 
možno vnímať ako diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím a mal by sa zmeniť.

Delegovaný akt verzus spolurozhodovanie

Komisia plánuje zmeniť mnohé prvky návrhu prostredníctvom delegovaných aktov. Týka sa 
to aj podstatných častí nariadenia, napríklad:

 všeobecných požiadaviek na bezpečnosť a výkon,
 prvkov, ktoré sa majú riešiť v technickej dokumentácii,
 vyhlásenia o zhode EÚ, 
 zmeny alebo doplnenia postupov posudzovania zhody.

Podstatné časti by sa mali zmeniť len prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu.

Informovaný súhlas
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Návrh Komisie sa výrazne zameriava na kvalitu výrobku. Odborníci a mnohé medzinárodné 
organizácie ako Rada Európy, OECD a Európska spoločnosť pre ľudskú genetiku opakovane 
vyjadrili svoj postoj, že v mnohých prípadoch je rámec, v ktorom sa výrobok využíva, ešte 
dôležitejší než kvalita výrobku. Najmä pri testovaní DNA je veľmi dôležité dodržiavať 
zásadu informovaného súhlasu. Niekoľkokrát to požadoval aj Európsky parlament. V 
záveroch právneho stanoviska sa uvádza, že je možné a vhodné zapracovať do návrhu 
príslušné znenie1. Spravodajca preto v tejto otázke predkladá pozmeňujúce návrhy. Existuje 
zhoda v tom, že Európska únia by sa nemala snažiť obmedzovať prístup pacientov k testom 
DNA, ale v každom prípade by sa malo ponúkať zodpovedajúce genetické poradenstvo s 
cieľom informovať o následkoch pred uskutočnením testu. V záujme dodržania zásady 
subsidiarity by sa malo ponechať v právomoci členských štátov, aby určili podrobnosti, a 
malo by sa im umožniť, aby prekročili rámec toho, čo požaduje nariadenie. Možno dokonca 
obhajovať povinnosť začleniť do návrhu informovaný súhlas, pretože ide o rozhodujúci 
prvok Charty základných práv (článok 3), ktorá je pre Európsku úniu v oblastiach, v 
ktorých koná, právne záväzná.

                                               
1 Stredisko  európskeho práva na Univerzite v Passau: „Možné opatrenia Európskej únie v oblasti ľudskej 

genetiky a reprodukčnej medicíny so zreteľom na návrh nariadenia o diagnostických zdravotníckych 
pomôckach in vitro“ (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).


