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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkih
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012– 2012/0267(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0541),

– ob upoštevanju člena 294(2) in členov 114 in 168(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0317/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. februarja 
20131,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu .
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Pri urejanju področja in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov bi 
bilo treba upoštevati, da na njem deluje 
veliko število malih in srednjih podjetij, 
pri tem pa ne povzročati zdravstvenih in 
varnostnih tveganj.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Za zagotovitev najvišje ravni varovanja 
zdravja bi bilo treba razjasniti in okrepiti 
pravila, ki veljajo za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke, vključno z 
meritvami in analizo rezultatov navedenih 
pripomočkov, ki so izdelani in se 
uporabljajo samo v eni zdravstveni 
ustanovi.

9. Za zagotovitev najvišje ravni varovanja 
zdravja bi bilo treba razjasniti in okrepiti 
pravila, ki veljajo za in vitro diagnostične 
medicinske pripomočke, vključno z 
meritvami in analizo rezultatov navedenih 
pripomočkov, ki so izdelani in se 
uporabljajo samo v eni zdravstveni 
ustanovi, pri čemer ne bi smeli nalagati 
nepotrebnega upravnega bremena na 
zdravstvene delavce, ki uporabljajo in 
vitro diagnostične medicinske pripomočke 
na spremenjen način, ki je prilagojen 
potrebam pacienta.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe 37: spoštovati je treba posebne potrebe pacientov ali 
skupin pacientov.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) In vitro diagnostični medicinski 
pripomočki bi morali biti praviloma 
opremljeni z oznako CE, ki označuje 
njihovo skladnost s to uredbo in jim 
omogoča prosti pretok po Uniji in dajanje v 
uporabo v skladu s predvidenim namenom. 
Države članice ne bi smele ovirati 
njihovega dajanja na trg ali v uporabo 
zaradi razlogov, ki so povezani z 
zahtevami iz te uredbe.

(26) In vitro diagnostični medicinski 
pripomočki bi morali biti praviloma 
opremljeni z oznako CE, ki označuje 
njihovo skladnost s to uredbo in jim 
omogoča prosti pretok po Uniji in dajanje v 
uporabo v skladu s predvidenim namenom. 
Države članice ne bi smele ovirati 
njihovega dajanja na trg ali v uporabo 
zaradi razlogov, ki so povezani z 
zahtevami iz te uredbe. Vendar bi morale 
države članice imeti možnost, da se 
odločijo o omejitvi uporabe določene vrste 
in vitro diagnostičnih pripomočkov v zvezi 
z vidiki, ki niso zajeti v to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe 13. Dolgotrajna politika Evropske unije je, da za 
vprašanje o dovoljevanju etično kočljivih tehnologij – kot je genetsko testiranje –, njihove 
prepovedi ali dovoljevanju z omejitvami, velja načelo subsidiarnosti. Države članice, ki 
takšne teste dovoljujejo, bi morale zagotoviti njihovo spoštovanje standardov te uredbe, 
države članice, ki jih želijo v skladu z nacionalno razpravo o etiki prepovedati, pa bi morale 
imeti to možnost še naprej. Uporabljeno je besedilo iz podobne določbe v uredbi o zdravilih 
za napredno zdravljenje.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) Intervencijske študije klinične 
učinkovitosti in druge študije klinične 
učinkovitosti, ki vključujejo tveganje za 
udeležence študij, bi bilo treba dovoliti le 
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po oceni in odobritvi odbora za etiko.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z razpravo o uredbi o kliničnem preskušanju poročevalec meni, da bi bilo treba vlogo 
odbora za etiko okrepiti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45a) Vzpostaviti bi bilo treba stroga 
pravila za osebe, ki niso zmožne dati 
prostovoljne privolitve po poučitvi, kot so 
otroci in osebe, ki niso sposobne odločati 
o sebi, in sicer na isti ravni kot v Direktivi 
2001/20/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic v zvezi z izvajanjem 
dobre klinične prakse pri kliničnem 
preskušanju zdravil za ljudi1.
_____________
1 UL L 121, 1.5.2001, str. 34.

Or. en

Obrazložitev

V primerjavi s predlogom o kliničnem preskušanju zdravil so določbe o intervencijskih 
študijah klinične učinkovitosti zelo nedoločne in nenatančne. Intervencijske študije klinične 
učinkovitosti lahko vključujejo znatno tveganje za pacienta, na primer če se vzorec vzame z 
lumbalno punkcijo. Zato je treba določbe podrobneje določiti. Predlog si prizadeva ohraniti 
vsaj standard varstva, ki je za klinično preskušanje zdravil od leta 2001 zagotovljen na 
podlagi Direktive 2001/20/ES.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki jih priznava zlasti 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, med njimi še posebej človekovo 
dostojanstvo, pravico do osebne 
celovitosti, varstvo osebnih podatkov, 
svobodo umetnosti in znanosti, svobodo 
poslovanja in lastninsko pravico. Države 
članice bi morale to uredbo uporabljati v 
skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(59) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki jih priznava zlasti 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, med njimi še posebej človekovo 
dostojanstvo, pravico do osebne 
celovitosti, načelo prostovoljne privolitve 
zadevne osebe po poučitvi, varstvo osebnih 
podatkov, svobodo umetnosti in znanosti, 
svobodo poslovanja in lastninsko pravico, 
pa tudi Konvencijo o človekovih pravicah 
v zvezi z biomedicino in dodatni protokol k 
tej konvenciji glede genetskega testiranja 
za zdravstvene namene. Države članice bi 
morale to uredbo uporabljati v skladu z 
navedenimi pravicami in načeli.

Or. en

Obrazložitev

Načelo prostovoljne privolitve po poučitvi je ključna točka člena 3 navedene listine in bi na 
tem mestu moralo biti omenjeno. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59a) V tej uredbi bilo treba spoštovati 
načelo prostovoljne privolitve po poučitvi, 
ki je ena od ključnih točk v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, in 
nekaterih dokumentih mednarodnih 
organizacij, kot sta Svet Evrope in 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD). Kakovost in vitro 
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medicinskih pripomočkov in okvir za 
njihovo uporabo sta ključna, zlasti v zvezi 
s testi DNK. Zato je potrebno vključiti 
poglavje o prostovoljni privolitvi po 
podučitvi. 

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe 31. Načelo prostovoljne privolitve po poučitvi je ključna 
točka člena 3 navedene listine in bi na tem mestu moralo biti omenjeno.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59 b) Ta uredba je v skladu s Konvencijo 
Združenih narodov o pravicah invalidov z 
dne 13. decembra 2006, ki jo je Evropska 
unija ratificirala 23. decembra 2010 in v 
kateri se podpisniki izrecno zavezujejo, da 
bodo spodbujali, varovali in invalidom 
zagotavljali polno in enakopravno 
uživanje vseh človekovih pravic ter 
spodbujali spoštovanje njihovega 
prirojenega dostojanstva, med drugim s 
spodbujanjem zavedanja sposobnosti in 
prispevka invalidov.

Or. de

Obrazložitev

Evropska unija je ratificirala konvencijo ZN o invalidih, kar bi moralo biti zapisano v uredbi.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Za ohranitev visoke ravni zdravja in 
varnosti bi bilo treba Komisijo pooblastiti, 
da v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme akte o 
prilagoditvi tehničnemu napredku 
splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, elementov, ki jih je treba 
navesti v tehnični dokumentaciji, zahtev 
za minimalne informacije v izjavi EU o 
skladnosti in certifikatih, ki jih izdajo 
priglašeni organi, osnovnih zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati priglašeni organi, 
pravil za razvrstitev, postopkov 
ugotavljanja skladnosti in dokumentacije, 
ki jo je treba predložiti za odobritev študij 
klinične učinkovitosti; o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov in nekaterih 
gospodarskih subjektov, o višini in 
strukturi taks za imenovanje in spremljanje 
priglašenih organov, o informacijah o 
študijah klinične učinkovitosti, ki jih je 
treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(60) Za ohranitev visoke ravni zdravja in 
varnosti bi bilo treba Komisijo pooblastiti, 
da v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme akte o 
zahtevah za minimalne informacije v izjavi 
EU o skladnosti in certifikatih, ki jih izdajo 
priglašeni organi, osnovnih zahtevah, ki jih 
morajo izpolnjevati priglašeni organi, 
pravilih za razvrstitev in dokumentaciji, ki 
jo je treba predložiti za odobritev študij 
klinične učinkovitosti; o vzpostavitvi 
sistema enotne identifikacije pripomočka, o 
informacijah, ki jih je treba predložiti za 
registracijo in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov in nekaterih 
gospodarskih subjektov, o višini in 
strukturi taks za imenovanje in spremljanje 
priglašenih organov, o informacijah o 
študijah klinične učinkovitosti, ki jih je 
treba dati na voljo javnosti, o sprejetju 
preventivnih ukrepov za varovanje zdravja 
na ravni EU, o merilih za izbiro 
referenčnih laboratorijev Evropske unije in 
njihovih nalogah ter višini in strukturi taks 
za pripravo njihovih mnenj. Pomembne 
elemente te Uredbe, kot so splošne zahteve 
glede varnosti in učinkovitosti, elementi, 
ki jih je treba navesti v tehnični 
dokumentaciji, minimalne informacije v 
izjavi Unije o skladnosti ter spreminjanje 
in prilagajanje postopkov ugotavljanja 
skladnosti, pa bi bilo treba spreminjati v 
okviru rednega zakonodajnega postopka.
Zlasti je pomembno, da se Komisija med 
svojim pripravljalnim delom ustrezno 
posvetuje, tudi z ustreznimi strokovnjaki. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.
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Or. en

Obrazložitev

Omenjeni vsebinski deli so bistveni element zakonodaje in se zato v skladu s členom 290 
Pogodbe ne morejo spreminjati na podlagi delegiranih aktov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Da bi se lahko gospodarski subjekti, 
priglašeni organi, države članice in 
Komisija prilagodili spremembam, ki jih 
uvaja ta uredba, je primerno zagotoviti 
dovolj dolgo prehodno obdobje za to 
prilagoditev in sprejetje organizacijskih 
ukrepov, ki so potrebni za njeno pravilno 
uporabo. Zlasti je pomembno, da se do 
datuma začetka uporabe v skladu z novimi 
zahtevami imenuje zadostno število 
priglašenih organov in tako prepreči 
pomanjkanje in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov na trgu.

(64) Da bi se lahko gospodarski subjekti, 
zlasti mala in srednja podjetja, prilagodili 
spremembam, ki jih uvaja ta uredba, ter da 
bi se zagotovila njena ustrezna uporaba, 
je primerno zagotoviti dovolj dolgo 
prehodno obdobje, ki bi omogočilo 
organizacijsko ureditev. Vendar bi bilo 
treba dele uredbe, ki zadevajo države 
članice in Komisijo, začeti izvajati čim 
prej. Zlasti je pomembno, da se v skladu z 
novimi zahtevami čim prej imenuje 
zadostno število priglašenih organov in 
tako prepreči pomanjkanje in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov na 
trgu.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Za zagotovitev nemotenega prehoda 
na registracijo in vitro diagnostičnih

(65) Za zagotovitev nemotenega prehoda 
na registracijo in vitro diagnostičnih 
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medicinskih pripomočkov, ustreznih 
gospodarskih subjektov in certifikatov bi 
morala obveznost za vnos ustreznih 
informacij v elektronske sisteme, ki bodo 
na ravni Unije vzpostavljeni na podlagi te 
uredbe, veljati šele 18 mesecev po datumu 
začetka uporabe te uredbe. V tem 
prehodnem obdobju bi se morali še naprej 
uporabljati člen 10 ter točki (a) in (b) 
člena 12(1) Direktive 98/79/ES. Za 
preprečitev podvajanja registracij pa bi 
moralo za gospodarske subjekte in 
priglašene organe, ki se registrirajo v 
ustreznih elektronskih sistemih, določenih 
na ravni Unije, veljati, da izpolnjujejo 
zahteve v zvezi z registracijo, ki so jih v 
skladu z navedenimi določbami Direktive 
sprejele države članice.

medicinskih pripomočkov bi morali
elektronski sistemi, ki bodo na ravni Unije 
vzpostavljeni na podlagi te uredbe, čim 
prej začeti delovati. Za preprečitev 
podvajanja registracij bi moralo za 
gospodarske subjekte in priglašene organe, 
ki se registrirajo v ustreznih elektronskih 
sistemih, določenih na ravni Unije, veljati, 
da izpolnjujejo zahteve v zvezi z 
registracijo, ki so jih v skladu z navedenimi 
določbami Direktive sprejele države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Elektronske sisteme je treba vzpostaviti čim prej. Gospodarski subjekti bi morali imeti 
možnost za udeležbo takoj, ko so pripravljeni.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67a) Dolgotrajna politika Evropske unije 
je, da ne posega v nacionalno politiko, ki 
na nacionalni ravni dovoljuje, 
prepoveduje ali omejuje etično sporne 
tehnologije, kot je genetsko testiranje pred 
vgnezditvijo. Ta uredba ne bi smela 
posegati v to načelo, odločitev o 
dovoljevanju, prepovedi ali omejitvi teh 
tehnologij pa bi morala ostati na 
nacionalni ravni. V državah članicah, ki 
te tehnologije dovoljujejo z omejitvami ali 
brez njih, bi morali veljati standardi iz te 
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uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Dolgotrajna politika Evropske unije je, da za vprašanje o dovoljevanju etično občutljivih 
tehnologij – kot je genetsko testiranje –, njihove prepovedi ali dovoljevanju z omejitvami, 
velja načelo subsidiarnosti. Države članice, ki takšne teste dovoljujejo, bi morale zagotoviti 
njihovo spoštovanje standardov te uredbe, države članice, ki jih želijo v skladu z nacionalno 
razpravo o etiki prepovedati, pa bi morale imeti to možnost še naprej.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 7 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Uredba o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih ne posega v 
svobodo držav članic, da se odločajo o 
omejitvi uporabe katere koli vrste in vitro 
diagnostičnega pripomočka v zvezi z 
vidiki, ki jih ta uredba ne zajema.

Or. en

Obrazložitev

Dolgotrajna politika Evropske unije je, da za vprašanje o dovoljevanju etično občutljivih 
tehnologij – kot je genetsko testiranje –, njihove prepovedi ali dovoljevanju z omejitvami, 
velja načelo subsidiarnosti. Države članice, ki takšne teste dovoljujejo, bi morale zagotoviti 
njihovo spoštovanje standardov te uredbe, države članice, ki jih želijo na podlagi nacionalne 
razprave o etiki prepovedati, pa bi morale imeti to možnost še naprej. Uporabljeno je 
besedilo iz podobne določbe v uredbi o zdravilih za napredno zdravljenje.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „medicinski pripomoček“ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, programsko 
opremo, vsadek, reagent, material ali drug 
predmet, za katerega je proizvajalec 
predvidel, da ga ljudje samostojno ali v 
kombinaciji uporabljajo za enega ali več 
posebnih zdravstvenih namenov:

(1) „medicinski pripomoček“ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, programsko 
opremo, vsadek, reagent, material ali drug 
predmet, za katerega je proizvajalec 
predvidel, da ga ljudje samostojno ali v 
kombinaciji uporabljajo za enega ali več 
posebnih neposrednih ali posrednih 
zdravstvenih namenov:

– diagnostiko, preventivo, spremljanje, 
zdravljenje ali lajšanje bolezni,

diagnostiko, preventivo, spremljanje, 
predvidevanje, zdravljenje ali lajšanje 
bolezni,

– diagnostiko, spremljanje, zdravljenje, 
lajšanje ali nadomestilo za poškodbe ali 
invalidnosti,

diagnostiko, spremljanje, zdravljenje, 
lajšanje ali nadomestilo za poškodbe ali 
invalidnosti,

– raziskovanje, nadomeščanje ali 
spreminjanje anatomije ali fiziološkega 
procesa ali stanja,

raziskovanje, nadomeščanje ali 
spreminjanje anatomije ali fiziološkega 
procesa ali stanja,

– nadzor ali podporo spočetju, nadzor ali podporo spočetju,
– razkuževanje ali sterilizacijo katerega 
koli zgoraj navedenega izdelka, 

razkuževanje ali sterilizacijo katerega koli 
zgoraj navedenega izdelka,

– zagotavljanje informacij v zvezi z 
neposrednimi ali posrednimi 
zdravstvenimi učinki,

in katerega glavno načrtovano delovanje v 
človeškem telesu ali na človeško telo se ne 
doseže na farmakološki, imunološki ali 
metabolični način, ampak se mu lahko s 
temi načini pri njegovi namembnosti 
pomaga.

in katerega glavno načrtovano delovanje v 
človeškem telesu ali na človeško telo se ne 
doseže na farmakološki, imunološki ali 
metabolični način, ampak se mu lahko s 
temi načini pri njegovi namembnosti 
pomaga.

Or. en

Obrazložitev

a) V členu 2(2) je bila opredelitev in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka 
razširjena in zajema tudi napovedno testiranje in testiranje nagnjenosti. Vendar opredelitev 
medicinskega pripomočka ni bila razširjena v podobnem smislu. b) Tako imenovani testi o 
življenjskem slogu bi morali biti zajeti v uredbi, saj so njihove posledice za zdravje 
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pacienta/potrošnika lahko zelo velike. Zato je za varstvo pacientov in potrošnikov v Evropi 
pomembno razširiti področje uporabe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 – alinea 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– o prirojeni anomaliji; – o prirojenih telesnih napakah ali 
duševnih prizadetostih,

Or. de

Obrazložitev

Za invalide in njihove predstavnike je pojem „prirojena anomalija“ diskriminatorski, zato ga 
je treba nadomestiti.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 – pododstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba velja za in vitro medicinske 
pripomočke, ki se uporabljajo za testiranje 
DNK. 

Or. en

Obrazložitev

Tako imenovani testi o življenjskem slogu bi morali biti zajeti v uredbi, saj so njihove 
posledice za zdravje pacienta/potrošnika lahko zelo velike. Zato je za varstvo pacientov in 
potrošnikov v Evropi pomembno razširiti področje uporabe.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „pripomoček za enkratno uporabo“ 
pomeni pripomoček, namenjen temu, da 
se uporabi pri posameznem pacientu med 
enim samim postopkom.

črtano

En sam postopek lahko vključuje več 
uporab ali daljšo uporabo pri istem 
pacientu; 

Or. en

Obrazložitev

Pojem pripomočkov za enkratno uporabo ne velja za in vitro pripomočke.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 12 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „genetski test“ pomeni test, ki se 
izvaja za zdravstvene namene in vključuje 
analizo bioloških vzorcev človeškega 
izvora, namenjen pa je izključno 
ugotavljanju genskih značilnosti osebe, ki 
so podedovane ali pridobljene v zgodnjem 
prenatalnem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec uvaja posebne določbe za genetske teste. Opredelitev je zato potrebna. Besedilo 
temelji na protokolu Sveta Evrope.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 16 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje ali v celoti 
predela pripomoček ali naroči zasnovo, 
izdelavo ali celotno predelavo pripomočka 
in ki ta pripomoček trži pod svojim 
imenom ali blagovno znamko.

(16) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, odgovorno za načrtovanje, 
izdelavo, pakiranje in označevanje 
pripomočka, preden je ta dan na trg pod 
njenim lastnim imenom, ne glede na to, 
ali te postopke opravlja ta oseba sama ali 
pa v njenem imenu tretja oseba.
Obveznosti iz te uredbe, ki jih morajo 
izpolnjevati proizvajalci, veljajo tudi za 
fizične ali pravne osebe, ki z namenom 
dajanja izdelka na trg pod imenom te 
osebe ali blagovne znamke sestavljajo, 
pakirajo, obdelajo, v celoti predelajo in/ali 
označijo enega ali več gotovih izdelkov 
in/ali jim določijo predvideni namen kot 
pripomočkom.

Or. en

Obrazložitev

a) Opredelitev izraza „proizvajalec“ je manj jasna kot v obstoječi direktivi o in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkih, saj so pomembni deli iz nje izpuščeni (98/79/ES, 
člen 1 f). Fizična ali pravna oseba, ki medicinski pripomoček označi pod svojim imenom, je 
proizvajalec (glej obstoječo direktivo). (b) Proizvajalec trži izdelek pod svojim imenom. 
Blagovna znamka sama ne določa proizvajalca.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 21 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo, katere glavni namen je nega 
ali zdravljenje pacientov ali promocija 
javnega zdravja;

(21) „zdravstvena ustanova“ pomeni 
organizacijo, katere glavni namen je nega 
ali zdravljenje pacientov ali promocija 
javnega zdravja; izključeni so klinični 
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laboratoriji za komercialne storitve;

Or. en

Obrazložitev

V uredbi so predvidene nekatere izjeme, da bi upoštevali potrebe bolnišnic in drugih 
zdravstvenih ustanov. Pojasniti bi bilo treba, da v to skupino ne spadajo komercialni 
laboratoriji, saj ti ne bi smeli koristiti istih odstopanj.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 25 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) „organ za ugotavljanje skladnosti“ 
pomeni organ, ki kot tretja stran izvaja 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, 
vključno z umerjanjem opreme,
preskušanjem, izdajanjem certifikatov in 
inšpekcijskim pregledovanjem;

(25) „organ za ugotavljanje skladnosti“ 
pomeni organ, ki kot tretja stran izvaja 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, 
vključno s preskušanjem, izdajanjem 
certifikatov in inšpekcijskim 
pregledovanjem;

Or. en

Obrazložitev

Organi za ugotavljanje skladnosti nikoli ne sodelujejo v umerjanju in vitro diagnostičnega 
pripomočka – te pripomočke je treba umeriti pred uporabo.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43a) „umerjevalec“ pomeni merski 
standard, ki se uporablja pri umerjanju 
naprave;

Or. en
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Obrazložitev

Umerjevalci in kontrolni materiali so zelo različni ne le z vidika njihove znanstvene uporabe 
in lastnosti, ampak tudi z regulativnega vidika, saj so dejansko razvrščeni na podlagi 
različnih pravil. Zato je treba opredelitev razdeliti na dva dela – enega za umerjevalce in 
drugega za kontrolne materiale.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) „umerjevalci in kontrolni materiali“ 
pomenijo vsako snov, material ali predmet, 
ki ga je proizvajalec predvidel za
vzpostavitev merskih razmerij ali za 
preverjanje značilnosti delovanja 
pripomočka v zvezi s predvidenim 
namenom tega pripomočka;

(44) „kontrolni material“ pomeni snov, 
material ali predmet, ki ga je proizvajalec 
predvidel za uporabo preverjanja
značilnosti delovanja pripomočka;

Or. en

Obrazložitev

Umerjevalci in kontrolni materiali so zelo različni ne le z vidika njihove znanstvene uporabe 
in lastnosti, ampak tudi z regulativnega vidika, saj so dejansko razvrščeni na podlagi 
različnih pravil. Zato je treba opredelitev razdeliti na dva dela – enega za umerjevalce in 
drugega za kontrolne materiale.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 45 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) „sponzor“ pomeni vsakega 
posameznika, podjetje, ustanovo ali 
organizacijo, ki prevzame odgovornost za 
začetek in vodenje študije klinične 
učinkovitosti;

(45) „sponzor“ pomeni vsakega 
posameznika, podjetje, ustanovo ali 
organizacijo, ki prevzame odgovornost za 
začetek, vodenje, izvajanje ali 
financiranje študije klinične učinkovitosti;

Or. en
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Obrazložitev

Oddelek II Priloge III vključuje še druge odgovornosti. V nasprotnem primeru, to je če se 
študija po pravilu obravnava kot zaključena po zadnjem obisku zadnjega udeleženca 
testiranja, ne bo določena odgovornost sponzorja v zvezi s povezanimi nadaljnjimi nalogami, 
na primer arhiviranjem dokumentacije, pripravo poročila o klinični raziskavi in objavo 
rezultatov. Dodatna navedba odgovornosti sponzorja za financiranje v tem odstavku ustreza 
opredelitvi v skladu s členom 2 (e) Direktive 2001/20/ES.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 48 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) „inšpekcijski pregled“ pomeni 
uraden pregled dokumentov, prostorov, 
evidenc, sistemov za zagotavljanje 
kakovosti in katerih koli drugih virov, za 
katere pristojni organ, ki opravi pregled, 
meni, da so povezani s študijo klinične 
učinkovitosti, in ki se lahko nahajajo na 
mestu preskušanja, v prostorih sponzorja 
in/ali pogodbene raziskovalne 
organizacije ali v drugih enotah, ki bi jih 
bilo po mnenju pristojnega organa 
ustrezno pregledati;

Or. en

Obrazložitev

V nasprotju s predlogom o kliničnem preskušanju COM(2012)369 konč. predlagana uredba 
ne vsebuje določb v zvezi z inšpekcijskimi pregledi. Odločitev o spremljanju izvajanja študij 
klinične učinkovitosti ne sme biti prepuščena državam članicam. To bi lahko pripeljalo do 
položaja, da bi bila odločitev o spremljanju raziskave odvisna od razpoložljivosti potrebnih 
proračunskih sredstev. Posledica bi lahko bila tudi, da bi se za izvajanje študij klinične 
učinkovitosti raje izbirale države, ki spremljanja ne bi opravljale.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Poglavje II – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omogočanje dostopnosti pripomočkov, 
obveznosti gospodarskih subjektov, oznaka 
CE, prosti pretok

Omogočanje dostopnosti pripomočkov in 
njihova uporaba, obveznosti gospodarskih 
subjektov, oznaka CE, prosti pretok

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prikaz skladnosti s splošnimi zahtevami 
glede varnosti in učinkovitosti temelji na 
kliničnih dokazih v skladu s členom 47. 

3. Prikaz skladnosti s splošnimi zahtevami 
glede varnosti in učinkovitosti vključuje 
klinične dokaze v skladu s členom 47.

Or. en

Obrazložitev

Klinični dokazi ne zagotavljajo, da so izpolnjene vse splošne zahteve glede varnosti in 
učinkovitosti – izpolnjevanje številnih med njimi se zagotavlja na druge načine (na primer 
izpolnjevanje zahtev glede kemične, električne, mehanične, radiološke varnosti itd. se ne 
ugotavlja na podlagi kliničnih dokazov).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zahteve iz te uredbe z izjemo 
člena 59(4) se ne uporabljajo za 
pripomočke, ki so razvrščeni v razrede A, 
B in C v skladu s pravili iz Priloge VII ter 
proizvedeni in uporabljeni v eni sami 

5. Zahteve iz te uredbe z izjemo 
člena 59(4) se ne uporabljajo za 
pripomočke, ki so razvrščeni v razrede A, 
B in C, razen če so to pripomočki za 
dopolnilno diagnostiko, v skladu s pravili 
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zdravstveni ustanovi, če se pripomočki 
proizvajajo in uporabljajo samo v okviru 
enotnega sistema vodenja kakovosti 
zdravstvene ustanove in zdravstvena 
ustanova izpolnjuje zahteve iz standarda
EN ISO 15189 ali katerega koli drugega 
enakovrednega priznanega standarda. 
Države članice lahko zahtevajo, da 
zdravstvene ustanove pristojnemu organu 
predložijo seznam takih pripomočkov, ki 
so bili izdelani in se uporabljajo samo na 
njihovem ozemlju, in lahko za proizvodnjo 
in uporabo zadevnih pripomočkov 
uveljavljajo nadaljnje varnostne zahteve.

iz Priloge VII ter proizvedeni in 
uporabljeni v eni sami zdravstveni 
ustanovi, če se pripomočki proizvajajo in 
uporabljajo samo v okviru enotnega 
sistema vodenja kakovosti zdravstvene 
ustanove in je zdravstvena ustanova 
akreditirana po standardu EN ISO 15189 
ali katerem koli drugem enakovrednem 
priznanem standardu. Države članice 
lahko zahtevajo, da zdravstvene ustanove 
pristojnemu organu predložijo seznam 
takih pripomočkov, ki so bili izdelani in se 
uporabljajo samo na njihovem ozemlju, in 
lahko za proizvodnjo in uporabo zadevnih 
pripomočkov uveljavljajo nadaljnje 
varnostne zahteve.

Pripomočki, ki se proizvajajo in 
uporabljajo v eni sami zdravstveni 
ustanovi, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, 
če so v skladu s pravili iz Priloge VII 
razvrščeni v razred D. Vendar se za 
navedene pripomočke ne uporabljajo 
določbe v zvezi z oznako CE iz člena 16 
ter obveznosti iz členov od 21 do 25.

Pripomočki za dopolnilno diagnostiko in 
pripomočki, ki se proizvajajo in 
uporabljajo v eni sami zdravstveni 
ustanovi, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, 
če so v skladu s pravili iz Priloge VII 
razvrščeni v razred D. Vendar se za 
navedene pripomočke ne uporabljajo 
določbe v zvezi z oznako CE iz člena 16 
ter obveznosti iz členov od 21 do 25.

Or. en

Obrazložitev

Pripomočki za dopolnilno diagnostiko so poseben razred pripomočkov, za katere veljajo večje 
zahteve po skladnosti kot pri drugih pripomočkih iz razreda C; predvsem se za vse 
pripomočke za dopolnilno diagnostiko opravi pregled projektnega dosjeja, pa tudi ocena 
Evropske agencije za zdravila. Višja raven skladnosti je namenjena zagotavljanju varnosti in 
učinkovitosti dopolnilne diagnostike.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, ki 

črtano
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zaradi tehničnega napredka in ob 
upoštevanju predvidenih uporabnikov ali 
pacientov spreminjajo ali dopolnjujejo 
splošne zahteve glede varnosti in 
učinkovitosti, določene v Prilogi I, 
vključno s podatki, ki jih predloži 
proizvajalec.

Or. en

Obrazložitev

Splošne zahteve glede varnosti in učinkovitosti so bistveni element zakonodaje in se zato v 
skladu s členom 290 Pogodbe ne morejo spreminjati na podlagi delegiranih aktov.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Genetske informacije, svetovanje in 
prostovoljna privolitev po poučitvi

1. Pripomoček se lahko uporablja za 
namene genetskega testa, le če test izvaja 
oseba, ki je sprejeta med zdravstvene 
delavce na podlagi veljavne nacionalne 
zakonodaje.
2. Izdelek se lahko uporablja za namene 
genetskega testiranja, le če so zaščitene 
pravice, varnost in počutje udeležencev 
testiranja ter se pričakuje, da bodo 
klinični podatki, pridobljeni med 
testiranjem, zanesljivi in ponovljivi.
3. Pred uporabo pripomočka za namen 
genetskega testa oseba iz odstavka 1 
udeležencu priskrbi ustrezne informacije 
o naravi, pomenu in posledicah 
genetskega testa.
4. Pred uporabo pripomočka za namen 
genetskega testa oseba iz odstavka 1 
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udeležencu zagotovi ustrezno in 
razumljivo genetsko svetovanje, ne da bi 
vplivala na izid. Genetsko svetovanje 
vključuje zdravstvene, etične, družbene, 
psihološke in pravne vidike.
Oblika in obseg tega svetovanja se 
določita v skladu s posledicami rezultatov 
testa in njihovega pomena za udeleženca 
ali člane njegove družine, vključno z 
možnimi posledicami v zvezi z odločanjem 
o oploditvi.
5. Pripomoček se lahko uporablja za 
namen genetskega testa le po prostovoljni 
privolitvi udeleženca po poučitvi. 
Privolitev je podana izrecno in v pisni 
obliki. Lahko je kadar koli preklicana 
bodisi v ustni ali pisni obliki.
V primeru mladoletnih oseb se 
prostovoljna privolitev po poučitvi pridobi 
od staršev ali pravnih zastopnikov. 
Privolitev predstavlja domnevno voljo 
mladoletnika in se lahko kadar koli 
prekliče brez škode za mladoletnika. V 
primeru odraslih oseb, ki niso sposobne 
odločati o sebi, se prostovoljna privolitev 
po poučitvi pridobi od pravnega 
zastopnika. Privolitev predstavlja 
domnevno voljo zadevne osebe in se lahko 
kadar koli prekliče brez škode za to osebo. 
6. Pripomoček se lahko uporabi za 
ugotavljanje spola v povezavi s prenatalno 
diagnozo, le če ima ugotavljanje spola 
zdravstven namen in če obstaja nevarnost 
resne dedne bolezni, vezane na spol. Z 
odstopanjem od točk (1) in (2) člena 2 se 
enaka omejitev uporablja za izdelke, ki 
nimajo določenega zdravstvenega 
namena.
7. Določbe tega člena o uporabi 
pripomočkov za namene genetskih testov 
državam članicam ne preprečujejo, da 
zaradi varovanja zdravja ali javnega reda 
ohranijo ali uvedejo strožjo nacionalno 
zakonodajo na tem področju.
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Or. en

Obrazložitev
Glej obrazložitev. To novo poglavje se nanaša na dolgotrajne zahteve Evropskega parlamenta 
in drugih mednarodnih institucij, kot sta Svet Evrope in OECD. Genetske teste bi morali 
izvajati poklicni zdravniki po ustreznem genetskem svetovanju. Prostovoljna privolitev po 
poučitvi je pravica iz Listine temeljnih pravic in bi se zato morala vključiti v zakonodajo.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če harmoniziranih standardov ni ali ne 
zadoščajo, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali kliničnih dokazov in
kliničnega spremljanja po dajanju na trg, 
določenih v Prilogi XII. Skupne tehnične 
specifikacije se sprejmejo z izvedbenimi 
akti v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 84(3).

1. Če harmoniziranih standardov ni ali je 
treba ukrepati zaradi skrbi za javno 
zdravje, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali kliničnih dokazov in 
kliničnega spremljanja po dajanju na trg, 
določenih v Prilogi XII. Skupne tehnične 
specifikacije se sprejmejo z izvedbenimi 
akti v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 84(3).

Or. en

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, ki 
zaradi tehničnega napredka spreminjajo 
ali dopolnjujejo elemente tehnične 
dokumentacije iz Priloge II.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Splošne zahteve glede varnosti in učinkovitosti so bistveni element zakonodaje in se zato v 
skladu s členom 290 Pogodbe ne morejo spreminjati na podlagi delegiranih aktov. 

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci zagotovijo, da je 
pripomoček opremljen z informacijami, 
priloženimi v skladu z oddelkom 17 
Priloge I v uradnem jeziku Unije, ki ga 
lahko predvideni uporabnik brez težav 
razume. Jeziki, v katerih mora proizvajalec 
zagotoviti informacije, so lahko določeni z 
zakonodajo države članice, v kateri je 
pripomoček dostopen uporabniku. 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so 
informacije o pripomočku, podane v 
skladu z oddelkom 17 Priloge I, navedene
v uradnem jeziku Unije, ki ga lahko 
predvideni uporabnik brez težav razume. 
Jeziki, v katerih mora proizvajalec 
zagotoviti informacije, so lahko določeni z 
zakonodajo države članice, v kateri je 
pripomoček dostopen uporabniku. 

Za pripomočke za samotestiranje ali 
testiranje ob pacientu se informacije, 
zahtevane v oddelku 17 Priloge I, navedejo 
v jezikih države članice, v kateri 
pripomoček doseže predvidenega 
uporabnika.

Za pripomočke za samotestiranje ali 
testiranje ob pacientu se informacije, 
zahtevane v oddelku 17 Priloge I, navedejo 
v jezikih države članice – ki so med 
uradnimi jeziki Unije –, v kateri 
pripomoček doseže predvidenega 
uporabnika.

Or. en
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Obrazložitev

Treba bi bilo omogočiti, da se informacije podajo elektronsko. Navesti je treba, da so 
informacije o izdelku podane v enem od uradnih jezikov Unije in ne v drugih jezikih. S 
spremembama se zmanjša potencialna obremenitev malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) hrani tehnično dokumentacijo, izjavo 
EU o skladnosti in, če se uporablja, izvod 
ustreznega certifikata, vključno s katerim 
koli dodatkom, izdanim v skladu s 
členom 43, ki so na voljo pristojnim 
organom za obdobje iz člena 8(4);

(a) hrani na voljo povzetek tehnične 
dokumentacije in na zahtevo tehnično 
dokumentacijo, izjavo EU o skladnosti in, 
če se uporablja, izvod ustreznega 
certifikata, vključno s katerim koli 
dodatkom, izdanim v skladu s členom 43, 
ki so na voljo pristojnim organom za 
obdobje iz člena 8(4);

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalec hrani na voljo tehnično dokumentacijo, ki je arhivirana na različnih mestih v 
podjetju. Druga možnost pa bi bila, da bi bilo treba podati povzetek tehnične dokumentacije 
(glej tudi GHTF: povzetek tehnične dokumentacije za dokazovanje skladnosti z osnovnimi 
načeli varnosti in učinkovitosti medicinskih pripomočkov).)

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka e 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je pripomoček označen v skladu s to 
uredbo ter so mu priložena potrebna 
navodila za uporabo in izjava EU o 
skladnosti;

(e) je pripomoček označen v skladu s to 
uredbo ter so mu priložena potrebna 
navodila za uporabo;

Or. en
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Obrazložitev

Izjava EU o skladnosti ne bi smela biti priložena k izdelku. Ta zahteva ni potrebna in ne 
prinaša dodane vrednosti.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se ne uporablja za osebe, 
ki se sicer ne štejejo za proizvajalca, kakor 
je opredeljen v točki (16) člena 2, vendar 
sestavljajo ali prilagajajo pripomoček, ki je 
že na trgu za njegov predvideni namen za 
posameznega pacienta.

Prvi pododstavek se ne uporablja za osebe, 
ki se sicer ne štejejo za proizvajalca, kakor 
je opredeljen v točki (16) člena 2, vendar 
sestavljajo ali prilagajajo pripomoček, ki je 
že na trgu za njegov predvideni namen za 
posameznega pacienta ali za določeno 
omejeno skupino pacientov v eni sami 
zdravstveni ustanovi.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje internih testov je zelo kočljivo. Predlog Komisije predvideva zelo omejeno pokritje 
internih testov iz razredov A, B in C ter polno vključitev internih testov iz razreda D. 
Poročevalec želi ohraniti osnovno strukturo predloga, v posebnih primerih bolnišnic pa 
prilagoditi teste iz razreda D potrebam pacientov. To ne velja le za posamezne primere, pač 
pa so to lahko tudi smernice, na primer za nedonošenčke. Ta potrebna prilagoditev ne bi 
smela vključevati zahteve po novi celoviti oceni zdravstvene ustanove o skladnosti.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V izjavi EU o skladnosti je navedeno, da 
je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev iz te 
uredbe. Izjava se redno posodablja. 
Prevede se v uradni jezik Unije ali jezike, 
ki jih zahtevajo države članice, v katerih je 
pripomoček dostopen. Prevede se v uradni 
jezik Unije ali jezike, ki jih zahtevajo 
države članice, v katerih je pripomoček 

1. V izjavi EU o skladnosti je navedeno, da 
je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev iz te 
uredbe. Izjava se redno posodablja. 
Prevede se v uradni jezik Unije ali jezike, 
ki jih zahtevajo države članice, v katerih je 
pripomoček dostopen. Izda se v enem od 
uradnih jezikov Unije. 
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dostopen.

Or. en

Obrazložitev

Prevajanje izjav o skladnosti v uradne jezike Unije tistih držav, v katerih je na voljo 
pripomoček, je na splošno nesorazmerna upravna in zato tudi stroškovna obremenitev – zlasti 
za mala in srednja podjetja–, ki ni upravičena. Tako kot v sedanji direktivi bi morala 
razpoložljivost v enem od jezikov Unije zadostovati.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, s 
katerimi se zaradi tehničnega napredka 
spreminja ali razširja osnovna vsebina 
izjave EU o skladnosti iz Priloge III.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izjava o skladnosti je kot glavno dokazilo o skladnosti z zakonodajo bistveni element 
zakonodaje in se zato v skladu s členom 290 Pogodbe ne more spreminjati na podlagi 
delegiranega akta.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega proizvajalec za pripomočke za 
samotestiranje in pripomočke za testiranje 
ob pacientu izpolnjuje dodatne zahteve iz 
točke 6.1 Priloge VIII.

Poleg tega proizvajalec za pripomočke za 
samotestiranje izpolnjuje dodatne zahteve 
iz točke 6.1 Priloge VIII.

Or. en
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Obrazložitev

Zahteve so določene za t.i. pripomočke za testiranje ob pacientu (to so testiranja, ki se 
opravljajo izven laboratorijskega okolja, vendar vedno za strokovno uporabo), in sicer v zvezi 
s postopkom ugotavljanja skladnosti in ne glede na razvrstitev tveganja testiranja. Poleg tega 
se v skladu s Prilogo VIII št. 6.1 vedno zahteva pregled načrta. Ta zahteva predstavlja 
izredno visoke dodatne stroške in dodatno delo, ki dejansko niso upravičeni glede na
razvrstitev tveganja.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 5 – pododstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri pripomočkih za testiranje ob 
pacientu na zahteve iz oddelka 6.1 Priloge 
VIII, 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med ugotavljanjem skladnosti in razvrstitvijo tveganja za pripomočke za 
testiranje ob pacientu. Pripomočki za testiranje ob pacientu, ki so razvrščeni v razred A, se 
obravnavajo v Prilogi VIII na isti način kot vsi drugi pripomočki. Torej se pravila za 
razvrstitev prenesejo v postopke in zahteve za ugotavljanje skladnosti. 

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 5 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pri pripomočkih z merilno funkcijo na 
vidike proizvodnje, ki so povezani s 
skladnostjo pripomočkov z metrološkimi 
zahtevami.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsi in vitro diagnostični medicinski pripomočki imajo po definiciji merilno funkcijo. Večina 
zahtev v zvezi z učinkovitostjo in del kliničnih dokazov, ki so zahtevani za vsak pripomoček, je 
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potrebna za ocenjevanje merilne funkcije in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov. To 
besedilo, ki podaja splošno mnenje o merilni funkciji iz predloga o medicinskih pripomočkih, 
ne zagotavlja dodatnih varnostnih mehanizmov za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Komisija je zaradi tehničnega 
napredka in vseh informacij, ki so na 
voljo pri imenovanju ali spremljanju 
priglašenih organov iz členov od 26 do 38 
ali pri vigilanci in nadzoru trga iz členov 
od 59 do 73, pooblaščena za sprejemanje
delegiranih aktov v skladu s členom 85, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo postopke 
ugotavljanja skladnosti iz prilog od VIII 
do X.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Postopki ugotavljanja skladnosti so bistveni element zakonodaje in se zato v skladu s členom 
290 Pogodbe ne morejo spreminjati na podlagi delegiranih aktov.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokazovanje skladnosti s splošnimi 
zahtevami glede varnosti in učinkovitosti iz 
Priloge I pri običajnih pogojih uporabe 
temelji na kliničnih dokazih. 

1. Dokazovanje skladnosti s splošnimi 
zahtevami glede varnosti in učinkovitosti iz 
Priloge I pri običajnih pogojih uporabe 
temelji na kliničnih dokazih ali dodatnem 
varnostnem listu za splošne zahteve glede 
varnosti in učinkovitosti, ki niso vključene 
v klinične dokaze.

Or. en
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Obrazložitev

Obstajajo številne splošne zahteve glede varnosti in učinkovitosti, ki niso zajete v kliničnih 
dokazih, kot so na primer zahteve v zvezi s kemično, mehanično in električno varnostjo. Zato 
je treba klinične dokaze vedno upoštevati pri dokazovanju skladnosti s splošnimi zahtevami 
glede varnosti in učinkovitosti, vendar so pomembni tudi drugi pomisleki.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če se proizvajalec sklicuje na klinično 
korist ali jo opisuje, spada dokazilo te 
koristi med zahteve.

Or. de

Obrazložitev

Izrecna študija klinične učinkovitosti se ne uporablja za vse in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke. To bi bilo tudi nesorazmerno, vendar v skladu z zakonodajo EU na drugih 
področjih, na primer glede zdravstvenih trditev. Če se namreč proizvajalec sklicuje na 
klinično korist, bi jo moral tudi dokazati.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točki (a) in (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preverjanje, ali so pripomočki pri 
običajnih pogojih uporabe načrtovani, 
izdelani in pakirani tako, da so primerni za 
enega ali več posebnih namenov in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
iz točke (2) člena 2, in da so tako 
učinkoviti, kot so predvideli proizvajalci; 

a) preverjanje, ali so pripomočki pri 
običajnih pogojih uporabe načrtovani, 
izdelani in pakirani tako, da so primerni za 
enega ali več posebnih namenov in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
iz točke (2) člena 2, in da so tako 
učinkoviti, kot so predvideli proizvajalci 
ali sponzor;

(b) preverjanje, ali pripomočki dosegajo 
načrtovane koristi za pacienta, kot jih je 
navedel proizvajalec;

b) preverjanje, ali pripomočki dosegajo 
načrtovane koristi za pacienta, kot jih je 
navedel proizvajalec ali sponzor;

Or. en
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Obrazložitev

Z vidika varstva pacienta ni pomembno ali je študija o klinični učinkovitosti izvedena v 
pristojnosti proizvajalca in je namenjena zagotovitvi podlage za prihodnje označevanje CE, 
ali pa je študija izvedena za netržne namene, zlasti za znanstvene namene. Za študije o 
klinični učinkovitosti, ki so v pristojnosti ali jih vodijo osebe ali organizacije, ki niso 
potencialni proizvajalci, prav tako veljajo določbe te uredbe.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse študije klinične učinkovitosti so 
načrtovane in opravljene tako, da so 
zaščitene pravice, varnost in dobro počutje 
udeležencev, ki sodelujejo v takih študijah 
klinične učinkovitosti, ter da bodo klinični 
podatki, zbrani v študiji klinične 
učinkovitosti, zanesljivi in pridobljeni z 
robustno metodo.

4. Vse študije klinične učinkovitosti so 
načrtovane in opravljene tako, da so 
zaščitene pravice, varnost in dobro počutje 
udeležencev, ki sodelujejo v takih študijah 
klinične učinkovitosti, ter da bodo klinični 
podatki, zbrani v študiji klinične 
učinkovitosti, zanesljivi in pridobljeni z 
robustno metodo. Takšne študije se ne 
izvajajo, če tveganja, povezana z 
raziskavami, niso upravičena z 
medicinskega vidika v smislu potencialnih 
koristi pripomočka.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva dejstvo, da inovacij na področju medicinskih pripomočkov ni 
mogoče obravnavati samo kot zagotavljanje tehnološkega napredka. Poleg dokaza o 
terapevtskih koristih je treba dokazati tudi sprejemljivo razmerje med tveganjem in koristmi.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za intervencijske študije klinične 
učinkovitosti, kot so opredeljene v 
točki (37) člena 2, in za druge študije 
klinične učinkovitosti, kadar izvajanje 

6. Za intervencijske študije klinične 
učinkovitosti, kot so opredeljene v 
točki (37) člena 2, in za druge študije 
klinične učinkovitosti, kadar izvajanje 
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študije, vključno z odvzemom vzorcev, 
vključuje invazivne postopke ali druga 
tveganja za udeležence študij, se poleg 
obveznosti iz tega člena uporabljajo tudi 
zahteve iz členov od 49 do 58 in v 
Prilogi XIII.

študije, vključno z odvzemom vzorcev, 
vključuje invazivne postopke ali druga 
tveganja za udeležence študij, se poleg 
obveznosti iz tega člena uporabljajo tudi 
zahteve iz členov od 49 do 58 in v 
Prilogi XIII. Komisija se pooblasti za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 85 o pripravi seznama 
zanemarljivih tveganj, ki omogoča 
odstopanje od zadevnega člena. 

Or. en

Obrazložitev

Vsako tveganje ne opravičuje zelo strogih pravil za intervencijske študije klinične 
učinkovitosti, kot so na primer postopki vzorčenja, na primer odvzem vzorca znoja, ki lahko 
draži kožo, ni pa povezan z bistvenim tveganjem. Treba je določiti, katera tveganja je možno 
zanemariti.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sponzor študije klinične učinkovitosti 
vloži vlogo v državah članicah, v katerih se 
bo študija izvajala, ter priloži 
dokumentacijo iz Priloge XIII. Zadevna 
država članica v šestih dneh po prejemu 
vloge obvesti sponzorja, ali študija klinične 
učinkovitosti spada v področje uporabe te 
uredbe in ali je vloga popolna. 

2. Sponzor študije klinične učinkovitosti 
vloži vlogo v državah članicah, v katerih se 
bo študija izvajala, ter priloži 
dokumentacijo iz Priloge XIII. Zadevna 
država članica v štirinajstih dneh po 
prejemu vloge obvesti sponzorja, ali študija 
klinične učinkovitosti spada v področje 
uporabe te uredbe in ali je vloga popolna.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana časovna omejitev v odstavku 2 ne upošteva dejstva, da pristojnemu organu zaradi 
vikendov in praznikov ne ostane dovolj časa za preverjanje vloge in da je zato udeležba 
odbora za etiko, ki lahko meni, da je določena dokumentacija bistvena, dejansko izključena. 
Zato je treba časovne omejitve v odstavkih 2 in 3 ustrezno spremeniti.
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica sponzorja ne obvesti v 
skladu z odstavkom 2 v treh dneh po 
prejemu pripomb ali dopolnjene vloge, se 
šteje, da študija klinične učinkovitosti 
spada v področje uporabe te uredbe in da je 
vloga popolna.

Če država članica sponzorja ne obvesti v 
skladu z odstavkom 2 v sedmih dneh po 
prejemu pripomb ali dopolnjene vloge, se 
šteje, da študija klinične učinkovitosti 
spada v področje uporabe te uredbe in da je 
vloga popolna.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana časovna omejitev v odstavku 2 ne upošteva dejstva, da pristojnemu organu zaradi 
vikendov in praznikov ne ostane dovolj časa za preverjanje vloge in da je zato udeležba 
odbora za etiko, ki lahko meni, da je določena dokumentacija bistvena, dejansko izključena. 
Zato je treba časovne omejitve v odstavkih 2 in 3 ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) najpozneje 35 dni po datumu potrditve iz 
odstavka 4, razen če je zadevna država 
članica v tem času obvestila sponzorja, da 
zaradi premislekov o javnem zdravju, 
varstvu pacientov ali javne politike študijo 
klinične učinkovitosti zavrača.

c) najpozneje 60 dni po datumu potrditve iz 
odstavka 4, razen če je zadevna država 
članica v tem času obvestila sponzorja, da 
zaradi premislekov o javnem zdravju, 
varstvu pacientov ali javne politike študijo 
klinične učinkovitosti zavrača.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev rokov je nujna, da se olajša dejansko ocenjevanje študije klinične učinkovitosti. 
Zlasti v primeru študij klinične učinkovitosti, ki so opravljene v več državah članicah, mora 
ostati na voljo dovolj časa za usklajeno ocenjevanje v skladu s členom 56. Ker osnutek uredbe 
ne določa posebnega roka za ocenjevanje za večnacionalne študije klinične učinkovitosti, je 
treba ustrezno prilagoditi splošni rok ocenjevanja v tej uredbi.
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Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 5 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice zagotovijo, da se 
študija klinične učinkovitosti prekine, 
odpove ali začasno prekine, če je pristojni 
organ glede na nova dejstva ne bi več 
odobril ali če odbor za etiko zanjo ne bi 
več podal ugodnega mnenja.

Or. en

Obrazložitev

Člen 54 določa izmenjavo informacij med državami članicami, če ena od držav članic odredi 
prekinitev, odpoved ali začasno prekinitev kliničnih raziskav. Vendar osnutek uredbe ne ureja 
okoliščin, v katerih je država članica upravičena do takšne odločitve. To je možno samo, če je 
na voljo nova informacija, ki bi ovirala odobritev.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 6 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Vsaka faza študije klinične 
učinkovitosti, od prve obravnave potrebe 
in upravičenosti študije do objave 
rezultatov, se izvaja v skladu s priznanimi 
etičnimi načeli, na primer tistimi iz 
Helsinške deklaracije Svetovnega 
zdravniškega združenja o etičnih načelih 
za zdravstvene raziskave, ki vključujejo 
ljudi, sprejete na 18. svetovni zdravniški 
skupščini leta 1964 v Helsinkih in 
nazadnje spremenjene na 59. generalni 
skupščini Svetovnega zdravniškega 
združenja leta 2008 v Seulu.

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo je premaknjeno iz priloge v člen 49.  Ta pomemben pomislek mora biti v okviru 
besedila uredbe, ne pa samo omenjen v prilogah.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 6 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Odobritev se lahko izda samo, če je 
neodvisni odbor za etiko predhodno 
predložil pozitivno oceno študije klinične 
učinkovitosti. Izjava odbora za etiko 
vključuje zlasti medicinsko utemeljitev 
študije, privolitev v testiranje, po 
posredovanju popolnih informacij o 
študiji učinkovitosti in primernosti 
raziskovalcev in raziskovalnih naprav.
Odbor za etiko varuje pravice, varnost in 
dobro počutje vseh udeležencev testiranja, 
uporabnikov in tretjih strani. Odbor je 
neodvisen od raziskovalcev, sponzorja in 
od katerega koli drugega neprimernega 
vpliva. Odbor mora upoštevati zakone in 
predpise države ali držav, v katerih se 
izvajajo raziskave, ter veljavne 
mednarodne norme in standarde. Odbor 
za etiko sestavlja ustrezno število članov, 
ki imajo ustrezne kvalifikacije in izkušnje 
za ocenjevanje znanstvenih, medicinskih 
in etičnih vidikov kliničnih raziskav pod 
nadzorom. 
Države članice sprejmejo ukrepe, ki so 
nujni za vzpostavitev odbora za etiko in za 
olajšanje njegovega dela.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 6b (novo), pododstavki 1 in 2, so povezani z razpravo o kliničnih preskusih. Za 
zagotovitev varovanja udeležencev testiranja je odobritev držav članic odvisna od odločitve 
pristojnega, neodvisnega, interdisciplinarnega odbora za etiko. Negativna odločitev odbora 
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za etiko mora imeti za posledico zavrnitev odobritve študije klinične učinkovitosti. Predlog 
odraža mednarodne standarde varovanja, kot so določeni v Helsinški deklaraciji.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 49 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49a
Nadzor s strani držav članic

1. Države članice imenujejo inšpektorje za 
nadzor skladnosti s to uredbo in 
zagotovijo, da imajo inšpektorji ustrezne 
kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni.
2. Izvajanje nadzora je v pristojnosti 
države članice, v kateri poteka nadzor.
3. Kadar namerava država članica izvesti 
nadzor nad eno ali več intervencijskih 
študij klinične učinkovitosti, ki so 
opravljene v več kot eni državi članici, o 
svoji nameri preko spletnega portala 
Unije obvesti druge zadevne države 
članice, Komisijo in agencijo ter jim 
posreduje svoje ugotovitve pri nadzoru. 
4. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke usklajuje sodelovanje pri 
nadzoru med državami članicami in pri 
nadzoru, ki ga opravijo države članice v 
tretjih državah. 
5. Država članica, v pristojnosti katere je 
bil izveden nadzor, po končanem nadzoru 
pripravi poročilo nadzoru. Država članica 
poročilo o nadzoru predloži sponzorju 
ustreznega kliničnega preskušanja in ga 
prek portala Unije pošlje v podatkovno 
zbirko Unije. Pri posredovanju poročila o 
nadzoru sponzorju zadevna država 
članica poskrbi za varovanje zaupnosti.
6. Komisija določi podrobnosti za ureditev 
postopkov nadzora na podlagi izvedbenih 
aktov v skladu s členom 85.
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Or. en

Obrazložitev

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).

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni nacionalni organi izvedejo 
oceno tveganja o sporočenih resnih 
zapletih ali varnostnih popravljalnih 
ukrepih ter pri tem upoštevajo merila, kot 
so vzročna povezava, verjetnost odkritja in 
ponovitve težave, pogostost uporabe 
pripomočka, verjetnost pojava škode in 
resnost škode, klinična korist pripomočka, 
predvideni in morebitni uporabniki ter 
prizadeta populacija. Prav tako ocenijo 
primernost varnostnega popravljalnega 
ukrepa, ki ga je proizvajalec sprejel ali ga 
namerava sprejeti, in potrebo po kakršnem 
koli drugem popravljalnem ukrepu. 
Spremljajo preiskavo zapleta, ki jo opravlja 
proizvajalec.

2. Pristojni nacionalni organi izvedejo 
oceno tveganja o sporočenih resnih 
zapletih ali varnostnih popravljalnih 
ukrepih ter pri tem upoštevajo merila, kot 
so vzročna povezava, verjetnost odkritja in 
ponovitve težave, pogostost uporabe 
pripomočka, verjetnost pojava škode in 
resnost škode, klinična korist pripomočka, 
predvideni in morebitni uporabniki ter 
prizadeta populacija. Prav tako ocenijo 
primernost varnostnega popravljalnega 
ukrepa, ki ga je proizvajalec sprejel ali ga 
namerava sprejeti, in potrebo po kakršnem 
koli drugem popravljalnem ukrepu. 
Spremljajo preiskavo resnega zapleta, ki jo 
opravlja proizvajalec.

Or. en

Obrazložitev

Za preprečitev napačnega razumevanja se povsod v členu 61 o analizi resnih zapletov in 
varnostnih popravljalnih ukrepov pojem zaplet zamenja s pojmom resen zaplet.
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 3 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) člen 23(2) in (3) ter člen 43(4) se 
uporabljata od [18 mesecev po datumu 
začetka uporabe iz odstavka 2];

(a) Člen 23(1) se začne uporabljati ...*;

__________________________
* UL: prosimo, vstavite datum: 18 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije vključuje zelo dolgo petletno prehodno obdobje (glej obrazložitev). Sistem 
je nujno treba izboljšati. Člen 23(1) se nanaša na vzpostavitev elektronskega sistema, ki ga 
vzpostavi Komisija v sodelovanju z državami članicami. To je treba narediti čim prej. Členi 
22.2, 23.3., 23.4 določajo celo daljše obdobje za podjetja, da vzpostavijo elektronski sistem. 
Če je elektronski sistem vzpostavljen hitro, daljše obdobje ni potrebno.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 3 – točka (b a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Člen 74 se uporablja od …* );
_____________________________
* UL: prosimo, vstavite datum: šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije vključuje zelo dolgo petletno prehodno obdobje (glej obrazložitev). Sistem 
je nujno treba izboljšati. Člen 74 se nanaša na obveznost države članice, da imenuje pristojni 
organ ali organe. To je treba narediti čim prej.
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 3 – točka (b a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Člen 74 se uporablja od …* );
_____________________________
*UL: prosimo, vstavite datum: šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije vključuje zelo dolgo petletno prehodno obdobje (glej obrazložitev). Sistem 
je nujno treba izboljšati. Člen 74 se nanaša na obveznost države članice, da imenuje pristojni 
organ ali organe. To je treba narediti čim prej.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 3 – točka b b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) Členi od 75 do 77 se uporabljajo od 
..*;
___________________________
*UL: prosimo, vstavite datum: 12 mesecev
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije vključuje zelo dolgo petletno prehodno obdobje. To je lahko potrebno za 
elemente, pri katerih za mala in srednja podjetja veljajo popolnoma novi pristopi. V 
prihodnje bodo na primer morala opraviti postopke ugotavljanja skladnosti, po sedanji 
direktivi pa jim  tega ni bilo treba narediti. Sistem je nujno treba izboljšati. Členi od 75 do 77 
se nanašajo na sodelovanje držav članic in Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke. To je treba narediti čim prej.
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Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 3 – točka (bc) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) Členi od 59 do 64 se uporabljajo od 
...*;
___________________________
*UL: prosimo, vstavite datum: 24 mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije vključuje zelo dolgo petletno prehodno obdobje (glej obrazložitev). Sistem 
je nujno treba izboljšati. Členi od 59 do 64 se nanašajo na vigilanco in nadzor trga. Zaradi 
varstva pacientov bi morali začeti veljati čim prej.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 3 – točka (b d ) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bd) Člen 78 se uporablja od …*
__________________________
*UL: prosimo, vstavite datum: 24 mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije vključuje zelo dolgo petletno prehodno obdobje (glej obrazložitev). Sistem 
je nujno treba izboljšati. Člen 78 se nanaša na referenčne laboratorije Evropske unije in bi 
moral zaradi varstva pacientov začeti veljati v 24 mesecih.
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Izvedbeni akti iz členov 31(4), 40(9), 
42(8), 46(2) ter členov 58 in 64 se 
sprejmejo v ...*
____________________________
*UL: prosimo, vstavite datum: 12 mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Da bi udeležencem na trgu, zlasti malim in srednjim podjetjem, dali dovolj časa, da se 
pripravijo na nove razmere, bi bilo treba čim prej sprejeti izvedbene akte. To je potrebno tudi 
za čim prejšnje izboljšanje kakovosti sistema, kar je bistveno za javno zdravje.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga I – točka 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16. Zaščita pred tveganji, ki jih 
predstavljajo pripomočki, ki jih je 
proizvajalec predvidel za samotestiranje ali 
testiranje ob pacientu

16. Zaščita pred tveganji, ki jih 
predstavljajo pripomočki, ki jih je 
proizvajalec predvidel za samotestiranje

16.1 Pripomočki, predvideni za 
samotestiranje ali testiranje ob pacientu, 
so načrtovani in izdelani tako, da delujejo v 
skladu z njihovim predvidenim namenom, 
ob upoštevanju spretnosti in sredstev, ki so 
na voljo predvidenemu uporabniku, ter 
vpliva, ki izhaja iz spremembe, ki jo je 
mogoče upravičeno pričakovati glede na 
tehniko in okolje predvidenega uporabnika.
Informacije in navodila, ki jih zagotovi 
proizvajalec, so takšna, da jih predvideni 
uporabnik zlahka razume in uporablja.

16.1 Pripomočki, predvideni za 
samotestiranje, so načrtovani in izdelani 
tako, da delujejo v skladu z njihovim 
predvidenim namenom, ob upoštevanju 
spretnosti in sredstev, ki so na voljo 
predvidenemu uporabniku, ter vpliva, ki 
izhaja iz spremembe, ki jo je mogoče 
upravičeno pričakovati glede na tehniko in 
okolje predvidenega uporabnika.
Informacije in navodila, ki jih zagotovi 
proizvajalec, so takšna, da jih predvideni 
uporabnik zlahka razume in uporablja.

16.2 Pripomočki, predvideni za 16.2 Pripomočki, predvideni za 
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samotestiranje ali testiranje ob pacientu, 
so načrtovani in izdelani tako, da:

samotestiranje, so načrtovani in izdelani 
tako, da:

– se zagotovi, da predvideni uporabnik 
zlahka uporablja pripomoček v vseh fazah 
postopka, ter

– se zagotovi, da predvideni uporabnik 
zlahka uporablja pripomoček v vseh fazah 
postopka, ter

– se čim bolj zmanjša tveganje za napako 
predvidenega uporabnika pri ravnanju s 
pripomočkom in po potrebi vzorcem ter pri 
razlagi rezultatov.

– se čim bolj zmanjša tveganje za napako 
predvidenega uporabnika pri ravnanju s 
pripomočkom in po potrebi vzorcem ter pri 
razlagi rezultatov.

16.3 Pripomočki, predvideni za 
samotestiranje in testiranje ob pacientu, 
kadar je to razumno mogoče, vključujejo 
postopek, s katerim predvideni uporabnik 
lahko:

16.3 Pripomočki, predvideni za 
samotestiranje, kadar je to razumno 
mogoče, vključujejo postopek, s katerim 
predvideni uporabnik lahko:

– preveri, ali bo pripomoček med uporabo 
deloval, kot je predvidel proizvajalec, ter

– preveri, ali bo pripomoček med uporabo 
deloval, kot je predvidel proizvajalec, ter

– se po potrebi opozori, če pripomoček ne 
zagotovi veljavnega rezultata.

– se po potrebi opozori, če pripomoček ne 
zagotovi veljavnega rezultata.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je pripomočke za samotestiranje enačila s pripomočki za strokovno uporabo. To ni 
primerno, saj ni razlikovanja med usposobljenimi in nestrokovnimi osebami. Besedilo 
Komisije bi po nepotrebnem obremenilo zlasti mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga I – točka 17.1 – točka (vi)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) preostala tveganja, ki jih je treba 
sporočiti uporabniku in/ali drugi osebi, so 
kot omejitve, kontraindikacije,
previdnostni ukrepi ali opozorila vključena 
v informacije, ki jih zagotovi proizvajalec;

(vi) preostala tveganja, ki jih je treba 
sporočiti uporabniku in/ali drugi osebi, so 
kot omejitve, previdnostni ukrepi ali 
opozorila vključena v informacije, ki jih 
zagotovi proizvajalec;

Or. en

Obrazložitev

Za in vitro diagnostične medicinske pripomočke ni kontraindikacij, so samo omejitve. Tak 
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pripomoček se še vedno lahko uporabi, vendar je treba upoštevati omejitve. Tako je treba na 
primer pri določanju imunskega statusa upoštevati nedavna cepljenja, vendar se lahko ne 
glede na ta status sam test IVDMP izvede brez vsakega tveganja, zgolj rezultat si je treba 
razlagati z upoštevanjem te omejitve.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga I – točka 17.2 – točka (xv) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xv) treba je navesti, ali je pripomoček 
predviden za enkratno uporabo. Navedba 
proizvajalca o enkratni uporabi je enotna 
po vsej Uniji;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Skoraj vsak in vitro diagnostični medicinski pripomoček je za enkratno uporabo, kar je jasno 
vsem, ki ga uporabljajo. Če ga želite uporabiti drugič, praktično ne deluje. Oznaka je 
površinska in bi samo zavajala paciente in druge uporabnike. Glej predlog spremembe 17.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 17.3 – točka (ii) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) predvideni namen pripomočka: (ii) predvideni namen pripomočka, ki 
lahko vključuje: 

Or. en

Obrazložitev

Navedene točke niso izčrpne in ne zajemajo vedno vseh izdelkov. Usklajeno z besedilom iz 
Priloge II, 1.1 (c).
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Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Opredelitev vseh lokacij, vključno z 
dobavitelji in podizvajalci, kjer se izvajajo 
dejavnosti izdelave. 

(b) Opredelitev vseh lokacij, vključno z 
dobavitelji in podizvajalci, kjer se izvajajo 
ključne dejavnosti izdelave. 

Or. en

Obrazložitev

Uskladiti z dokumentom delovne skupine za svetovno usklajevanje na področju in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov z naslovom „Summary Technical Documentation 
(STED) for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance 
of In Vitro Diagnostic Medical Devices“.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga V – del B – točka 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. označen kot pripomoček za enkratno 
uporabo (da/ne);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pojem pripomočkov za enkratno uporabo ne velja za in vitro pripomočke. Gl. predlog 
spremembe 17.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 2.3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) odkrivanje prisotnosti povzročitelja 
okužbe, če obstaja znatno tveganje, da bi 
napačen rezultat povzročil smrt ali hudo 

c) odkrivanje prisotnosti povzročitelja 
okužbe, če obstaja znatno tveganje, da bi 
napačen rezultat povzročil smrt ali hudo 
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invalidnost testiranega posameznika ali 
zarodka ali posameznikovih potomcev;

invalidnost testiranega posameznika, ploda
ali zarodka ali posameznikovih potomcev;

Or. en

Obrazložitev

Testi ne obstajajo samo za plod, ampak tudi za zarodek, kar pomeni do tretjega meseca. Tudi 
ti bi morali biti zajeti v zakonodaji in bi jih morali obravnavati v razredu C, saj so z 
nekakovostnimi testi povezana enaka tveganja kot za plod. 

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 2.3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) presejanje za prirojene motnje zarodka. (j) presejanje za prirojene motnje zarodka 
ali ploda.

Or. en

Obrazložitev

Testi za predporodno diagnostiko in genetsko testiranje pred vgnezditvijo obstajajo tudi za 
zarodke, kar pomeni do tretjega meseca. Tudi ti bi morali biti zajeti v zakonodaji in bi jih 
morali obravnavati v razredu C, saj so z nekakovostnimi testi povezana enaka tveganja kot za 
plod.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 4.4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.4 Priglašeni organ izvaja naključne 
nenapovedane inšpekcijske preglede v 
tovarni proizvajalca ter po potrebi 
dobaviteljev in/ali podizvajalcev 
proizvajalca, ki se lahko kombinirajo z 
rednimi ocenami nadzora iz oddelka 4.3. 
ali se izvajajo dodatno k tej oceni nadzora. 
Priglašeni organ pripravi načrt za 
nenapovedane inšpekcijske preglede, ki se 

4.4 Priglašeni organ izvaja naključne 
nenapovedane inšpekcijske preglede v 
tovarni proizvajalca ter po potrebi 
dobaviteljev in/ali podizvajalcev 
proizvajalca, ki se lahko kombinirajo z 
rednimi ocenami nadzora iz oddelka 4.3. 
ali se izvajajo dodatno k tej oceni nadzora. 
Priglašeni organ pripravi načrt za 
nenapovedane inšpekcijske preglede, ki se 
proizvajalcu ne razkrije.  Priglašeni organ 
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proizvajalcu ne razkrije. te preglede opravi vsak enkrat na tri leta. 

Or. en

Obrazložitev

V predlogu ni določena minimalna pogostost nenapovedanih pregledov. Potekati bi morali 
vsaj enkrat na tri leta za vsakega proizvajalca in za vsako skupino izdelkov na podlagi cikla 
za izdajo certifikata. 

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 6.1 – pododstavek 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1. Pregled načrta pripomočkov za 
samotestiranje ali testiranje ob pacientu iz 
razredov A, B ali C:

6.1 Pregled načrta pripomočkov za 
samotestiranje iz razredov A, B ali C ter 
pripomočkov za testiranje ob pacientu iz 
razreda C:

Or. en

Obrazložitev

Razlikovati je treba med ugotavljanjem skladnosti in razvrstitvijo tveganja za pripomočke za 
testiranje ob pacientu. Pripomočki za testiranje ob pacientu, ki so razvrščeni v razred B, se 
obravnavajo v Prilogi VIII na isti način kot vsi drugi pripomočki. Torej se pravila za 
razvrstitev prenesejo v postopke in zahteve za ugotavljanje skladnosti.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Priloga VIII – točka 6,1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) proizvajalec pripomočkov za 
samotestiranje ali testiranje ob pacientu iz 
razreda A, B in C pri priglašenem organu 
iz oddelka 3.1. predloži vlogo za pregled 
načrta;

(a) proizvajalec pripomočkov za 
samotestiranje iz razreda A, B in C ter 
pripomočkov za testiranje ob pacientu iz 
razreda C pri priglašenem organu iz 
oddelka 3.1. predloži vlogo za pregled 
načrta;

Or. en
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Obrazložitev

Razlikovati je treba med ugotavljanjem skladnosti in razvrstitvijo tveganja za pripomočke za 
testiranje ob pacientu. Pripomočki za testiranje ob pacientu, ki so razvrščeni v razred B, se 
obravnavajo v Prilogi VIII na isti način kot vsi drugi pripomočki. Torej se pravila za 
razvrstitev prenesejo v postopke in zahteve za ugotavljanje skladnosti.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Priloga XII – del A – točka 2.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3a Študije klinične učinkovitosti na 
udeležencih, ki niso sposobni odločati o 
sebi
V primeru udeležencev, ki niso sposobni 
odločati o sebi in ki niso dali prostovoljne 
privolitve po poučitvi ali tega niso zavrnili 
pred nastankom njihove nezmožnosti, se 
lahko študije klinične učinkovitosti 
izvedejo samo, če so poleg splošnih 
pogojev izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– pridobljena je bila prostovoljna 
privolitev zakonitega zastopnika po 
poučitvi, ki predstavlja domnevno voljo 
udeleženca in se lahko kadar koli prekliče 
brez škodljivih posledic zanj;
– udeleženec, ki ni sposoben odločati o 
sebi, je glede na svoje sposobnosti 
razumevanja dobil ustrezne informacije o 
študiji ter njenih tveganjih in koristih;
– raziskovalec upošteva izrecno željo 
udeleženca, ki ni sposoben odločati o sebi, 
lahko pa oblikuje mnenje in te 
informacije oceni, da sodelovanje v študiji 
klinične učinkovitosti zavrne ali da se iz 
nje kadar koli umakne;
– nobenih spodbud ali finančnih nagrad 
ni, razen nadomestila za udeležbo v študiji 
klinične učinkovitosti;
– taka raziskava je bistvena za 
ovrednotenje podatkov o osebah, ki so 
sposobne dati prostovoljno privolitev po 
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poučitvi, in ki so pridobljeni v študiji 
klinične učinkovitosti ali z drugimi 
raziskovalnimi metodami;
– taka raziskava se neposredno nanaša na 
življenjsko nevarno zdravstveno stanje ali 
na izčrpavajočo bolezen, za katero je 
zbolel udeleženec;
– študija klinične učinkovitosti je 
načrtovana tako, da čim bolj zmanjša 
bolečino, nelagodje, strah in kakršno koli 
drugo predvidljivo tveganje, povezano z 
boleznijo in njeno razvojno fazo, prag 
tveganja in stopnja neugodja pa sta 
posebno opredeljena in nenehno 
spremljana;
– upravičeno se pričakuje, da bo 
sodelovanje udeleženca v študiji klinične 
učinkovitosti koristilo udeležencu, ki ni 
sposoben odločati o sebi, tako da bodo 
koristi odtehtale tveganja ali da tveganja 
sploh ne bo;
– odbor za etiko s strokovnim znanjem o 
ustrezni bolezni in zadevni populaciji 
bolnikov ali po posvetu o kliničnih, 
etičnih in psihosocioloških problemih na 
področju ustrezne bolezni in zadevne 
populacije bolnikov je protokol podprl.
Udeleženec testiranja v čim večji meri 
sodeluje pri postopku privolitve.

Or. en

Obrazložitev

V primerjavi s predlogom o kliničnem preskušanju zdravil so določbe o intervencijskih 
študijah klinične učinkovitosti zelo šibke in nenatančne. Intervencijske študije klinične 
učinkovitosti lahko vključujejo znatno tveganje za pacienta, na primer če se vzorec vzame z 
lumbalno punkcijo. Zato je treba določbe podrobneje opredeliti. Predlog si prizadeva 
ohraniti vsaj standard varstva, ki je za klinično preskušanje zdravil od leta 2001 zagotovljen 
na podlagi Direktive 2001/20/ES.
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Priloga XII – točka 2.3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3b Študije klinične učinkovitosti na 
mladoletnikih
Študija klinične učinkovitosti na 
mladoletnih osebah se lahko izvaja samo, 
če so poleg splošnih pogojev izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji:
– pridobljena je bila prostovoljna 
privolitev zakonitega zastopnika po 
poučitvi, pri čemer privolitev izraža 
domnevno voljo mladoletnika;
– mladoletnik je od zdravnika (bodisi 
raziskovalca ali člana raziskovalne ekipe), 
ki je usposobljen ali ima izkušnje z delom 
z otroki, prejel vse ustrezne informacije, 
prilagojene njegovi starosti in zrelosti, o 
tveganjih in koristih;
– raziskovalec upošteva izrecno željo 
mladoletnika, ki je sposoben oblikovati 
mnenje in oceniti zgoraj navedene 
informacije, da sodelovanje v študiji 
klinične učinkovitosti zavrne ali da se iz 
nje kadar koli umakne; 
– nobenih spodbud ali finančnih nagrad 
ni, razen nadomestila za udeležbo v študiji 
klinične učinkovitosti;
– taka raziskava je bistvena za 
ovrednotenje podatkov o osebah, ki so 
sposobne dati prostovoljno privolitev po 
poučitvi, in ki so pridobljeni v študijah 
klinične učinkovitosti ali z drugimi 
raziskovalnimi metodami;
– taka raziskava se neposredno nanaša na 
bolezen, za katero je zadevni mladoletnik 
zbolel, ali pa gre za klinično preskušanje, 
ki ga je mogoče izvajati samo na 
mladoletnikih;
– študija klinične učinkovitosti je 
načrtovana tako, da čim bolj zmanjša 
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bolečino, nelagodje, strah in kakršno koli 
drugo predvidljivo tveganje, povezano z 
boleznijo in njeno razvojno fazo, prag 
tveganja in stopnja neugodja pa sta 
posebno opredeljena in nenehno 
spremljana;
– iz študije klinične učinkovitosti izhajajo 
nekatere neposredne koristi za to skupino 
pacientov.
– upoštevajo se ustrezne znanstvene 
smernice Agencije;
– odbor za etiko s pediatričnim 
strokovnim znanjem ali po posvetu o 
kliničnih, etičnih in psihosocioloških 
problemih na področju pediatrije je 
protokol podprl.
Mladoletnik je v skladu s svojo starostjo in 
zrelostjo vključen v postopek dajanja 
prostovoljne privolitve po poučitvi.

Or. en

Obrazložitev

V primerjavi s predlogom o kliničnem preskušanju zdravil so določbe o intervencijskih 
študijah klinične učinkovitosti zelo šibke in nenatančne. Intervencijske študije klinične 
učinkovitosti lahko vključujejo znatno tveganje za pacienta, na primer če se vzorec vzame z 
lumbalno punkcijo. Zato je treba določbe podrobneje opredeliti. Predlog si prizadeva 
ohraniti vsaj standard varstva, ki je za klinično preskušanje zdravil od leta 2001 zagotovljen 
na podlagi Direktive 2001/20/ES.
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OBRAZLOŽITEV

 Kaj so in vitro diagnostični medicinski pripomočki (IVDMP)?

In vitro diagnostični medicinski pripomočki so predvideni za diagnostične namene zunaj 
človeškega telesa (in vitro), kar je lahko v laboratoriju ali ob pacientu, na primer ob postelji. 
Zajema številne raznolike teste, kot je na primer test za samostojno merjenje krvnega 
sladkorja, HIV test in DNK test.

 Zakaj je pomembno izboljšati uredbo o in vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkih?

Mnogi obravnavajo uredbo o IVDMP kot „mlajšo sestro“ uredbe o medicinskih pripomočkih. 
Strokovnjakinja Sine Jensen iz danskega sveta za potrošnike je na predstavitvi 26. februarja 
povedala, da IVDMP niso „mlajša sestra“, temveč „starši“ medicinskih pripomočkov, in 
morda celo starši vseh terapij, vključno s farmacevtskimi proizvodi in kirurgijo. Brez ustrezne 
diagnostike ne moremo uspešno zdraviti ali preprečevati bolezni. Na žalost pa sedanje 
direktive ne zagotavljajo, da se na trg ne bi dajali nekakovostni in vitro diagnostični 
medicinski pripomočki. V preteklosti se je na evropskem trgu večkrat pojavil nekakovosten 
test za virus HIV z oznako CE. Še preden so priglašeni organi potrdili oznako CE, je 
znanstveni inštitut ugotovil, da so ti testi večkrat prikazali napačne negativne rezultate 
kot drugi razpoložljivi testi za virus HIV, kar pomeni, da so testi prikazali, da virusa ni, 
čeprav je bil prisoten. Kljub temu je bil ta izdelek mnogo let razpoložljiv za paciente v 
EU. Prejemnik transfuzije krvi je življenjsko ogrožen, če je bila transfuzija opravljena na 
osnovi napačnega negativnega rezultata za virus HIV. Osebe, okužene z virusom HIV, ki 
prejmejo napačen negativen rezultat testa, lahko ogrožajo svojega partnerja. Nezanesljivi testi 
za virus HIV lahko na nek način bolj ogrožajo človeško zdravje kot nekvalitetni prsni vsadki 
ali kolčne proteze. O podobnih primerih se je poročalo v zvezi s hepatitisom C, ki je še vedno 
življenjsko nevarna bolezen in se je ne da ustrezno zdraviti. Po navedbah je znano, da je 
strokovnjak za DNK teste štirim različnim laboratorijem poslal isti vzorec in prejel štiri 
različne rezultate.

 Zakaj mora EU urejati ta vprašanja?

In vitro diagnostični medicinski pripomočki so izdelki, za katere velja prost pretok na 
skupnem trgu. Za te izdelke na evropskem trgu državne meje ne obstajajo. Zato je 

Primeri nekakovostnih IVD medicinskih 
pripomočkov v okviru sedanje uredbe:

 HIV testi
 testi za hepatitis C
 DNK testi
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Evropska unija dolžna zagotoviti največjo možno varnost. Predlog temelji na členih 114 
in 168 Pogodbe. Člen 114 zahteva visoko raven varovanja zdravja ljudi. Odstavek 4c člena 
168 celo navaja posebno dodatno pravno podlago.

 Bistvene izboljšave za odpravljanje sedanjih pomanjkljivostmi 

Komisija za odpravljanje sedanjih pomanjkljivosti sistema za IVDMP uvaja bistvene 
izboljšave, ki so podobne izboljšavam za druge medicinske pripomočke. Občutno bo 
izboljšala priglašene organe in okrepila nadzor držav članic nad temi organi. Zelo 
pomembno je, da bo sistem nadzora in vigilance trga okrepljen. Nenapovedani 
inšpekcijski pregledi podjetij bodo obvezni. Poleg tega Komisija predlaga uvedbo
evropskega omrežja referenčnih laboratorijev, ki imajo pomembno vlogo pri nadzoru nad 
medicinskimi pripomočki z visoko stopnjo tveganja. Poročevalec z veseljem pozdravlja te 
predloge, ki bodo po njegovem mnenju znatno izboljšali varnost pacientov.

 Skupna vprašanja predlogov za uredbo o medicinskih pripomočkih ter in vitro 
medicinskih pripomočkih

Komisija predlaga, da bi se veliko vprašanj glede IVDMP urejalo na enak način kot glede 
drugih medicinskih pripomočkov. Zato je velik del predlogov Komisije enak. Poročevalca in 
zadevni poročevalci v senci bi morali te dele obravnavati skupaj. To vključuje na primer 
vlogo, strukturo in potrebne izboljšave priglašenih organov, nadzorni sistem, skupno oceno, 
pregled, identifikacijo, sledljivost in vlogo koordinacijske skupine za medicinske pripomočke.

Poročevalec meni, da je temeljna sestava predloga Komisije ustrezna. Poročevalec ne 
predlaga vzpostavitve sistema za odobritev državnega organa pred dajanjem na trg, temveč 
naj se še naprej izboljšuje sistem priglašenih organov. Poročevalec je odprt za razprave in 
izboljšave besedila.

 Študije klinične učinkovitosti

Predlog vključuje poglavje o študijah klinične učinkovitosti. To je povezano s predlagano 
uredbo o kliničnem preizkušanju in s predlogom o medicinskih pripomočkih. Predlog o 
kliničnem preizkušanju je požel veliko kritik in Odbor ENVI je vložil številne predloge 
sprememb. Da bi se lahko spoprijeli s težavami v zvezi z uredbo o kliničnem preizkušanju, ki 
so bile omenjene na razpravi, je treba sprejeti zadevni del uredbe o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih.
Zagotoviti je treba najboljše možno varstvo, zlasti ko študija klinične učinkovitosti 
vključuje znatno tveganje za udeležence, na primer pri odvzemu vzorca z lumbalno 
punkcijo. 
Poročevalec predlaga tri poglavitne izboljšave predloga Komisije, ki jih je mnogo sodelavcev 
podalo tudi v postopku oblikovanja uredbe o kliničnem preizkušanju:

1. Neodvisni odbor za etiko bi moral študijo klinične učinkovitosti pred začetkom 
izvajanja pozitivno oceniti.

2. Zaščita mladoletnikov in oseb, ki ne morejo podati prostovoljne privolitve po 
poučitvi, bi morala biti določena na enak način, kot je v direktivi o kliničnem 
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preizkušanju iz leta 2001.

3. Roke bi morali zmerno podaljšati, da bi odbor za etiko in organi imeli dovolj časa za 
oceno predloga.

Oblikovanje predloga, ki bo sprejemljiv za mala in srednja podjetja 

Med podjetji, ki ponujajo in vitro diagnostične medicinske pripomočke, so številna mala 
in srednja podjetja. Zato mora uredba upoštevati zmogljivosti malih in srednjih podjetij za 
to obremenitev. Seveda pa to ne sme vplivati na zdravje in varnost.
Predlogi sprememb so bili vloženi, da bi se upoštevale zmogljivosti in potrebe malih in 
srednjih podjetij. Treba bi bilo na primer zagotoviti, da bi se določene zahtevane informacije 
lahko podale v elektronski obliki, kar bi bilo potrebno podrobno navesti; zagotoviti bi bilo 
treba, da bi bile informacije o izdelku podane v enem od uradnih jezikov Unije in ne v 
kakšnem drugem. Obe spremembi bi zmanjšali morebitno obremenitev malih in srednjih 
podjetij. Prevajanje izjav o skladnosti v uradne jezike Unije tistih držav, v katerih je na voljo 
pripomoček, je nesorazmerna upravna in zato tudi stroškovna obremenitev, ki ni upravičena. 
Tako kot sedaj bi morala razpoložljivost v enem od jezikov Unije zadostovati.

Sistem razvrščanja

Predlaga se popolnoma nov sistem razvrščanja (A–D)(A = pripomoček z nizko stopnjo 
tveganja – D = pripomoček z visoko stopnjo tveganja). Večina zainteresiranih strani meni, da 
je ta predlog primeren in da temelji na mednarodnem soglasju.
Poročevalec predlog podpira.

Interno testiranje

V sedanji direktivi je interno testiranje oziroma so testi, ki se izvajajo v eni sami zdravstveni 
instituciji, na primer v bolnici, izvzeti iz zahtev. Komisija je predlagala, naj se za razrede 
tveganja A, B in C to načeloma ohrani, vendar naj se zahteve v celoti vključi za teste iz 
razreda D. To bi bilo treba nekoliko prilagoditi glede na potrebe zdravnikov in pacientov, 
ki so v eni sami zdravstveni instituciji, ne da bi se zamisel Evropske komisije znatno 
spreminjala.

Pripomočki za dopolnilno diagnostiko

Pripomočki za dopolnilno diagnostiko so testi DNK, ki prikazujejo, ali bo določeno 
zdravljenje pri določenem pacientu delovalo brez težav. Uredba bi morala na ustrezen način 
obravnavati izjemno priložnost, ki jo nudi posamezniku prilagojena in stratificirana 
medicina. Predlog Komisije je dobra osnova, vendar bi ga bilo treba nadalje pojasniti. 
Poročevalec je predlagal, naj se jasno navede, da za pripomočke za dopolnilno diagnostiko ne
sme veljati nobeno interno odstopanje.

Pripomočki za samotestiranje in testiranje ob pacientu

Testi, ki jih ne izvaja strokovno zdravstveno osebje, temveč pacienti, morajo biti še skrbneje 
urejeni, saj lahko pri določanju diagnoz strokovno zdravstveno osebje vključi še druge 
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elemente, medtem ko odločitev nestrokovnih oseb temelji le na podlagi testa. Predmet 
kritike je to, da Komisija na enak način ureja področje pripomočkov za samotestiranje 
in pripomočkov za testiranje ob pacientu, ki jih uporablja strokovno zdravstveno 
osebje. To je treba spremeniti.

Področje uporabe

Potrebno je podrobneje opredeliti področje uporabe. Predlog Komisije ne obravnava tako 
imenovanih nutrigenetskih testov in testov o življenjskem slogu. Vendar pa imajo taki 
testi lahko vsaj posredno zelo resne posledice za človekovo zdravje. Če na primer test 
zagotavlja, da bo pacientu, ki mora zaradi zdravstvenih razlogov nujno izgubiti težo, pomagal 
pri izgubi teže, je lahko zdravje tega pacienta hudo ogroženo v primeru, da test ni 
visokokakovosten in ne zagotovi obljubljenih rezultatov.

Prehodno obdobje 

Komisija je predlagala zelo dolgo prehodno obdobje, in sicer pet let po sprejetju. To bi bilo 
mogoče potrebno v primeru nekaterih delov uredbe, saj vključuje veliko popolnoma novih 
elementov, ki jih ni lahko izvajati, kar zlasti velja za mala in srednja podjetja. Po drugi 
strani pa je treba nujno izboljšati sistem, in določene elemente v predlogu je treba uvesti 
veliko hitreje. To nedvomno velja za dele, ki se nanašajo le na Komisijo in države članice. 
Komisija in države članice so veliko bolje pripravljene na izvajanje uredbe, kot so na primer 
mala in srednja podjetja. 

Tehnične spremembe

Potrebni so številni tehnični predlogi sprememb, ki bi odražali pomisleke ljudi s tega sektorja.
Želja, da bi imeli enako besedilo, kot je izpisano v uredbi o medicinskih pripomočkih, v 
nekaterih primerih pripelje do tega, da je besedilo za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke neprimerno. 

Nediskriminacija invalidov 

Evropska unija je ratificirala Konvencijo ZN o nediskriminaciji invalidov. Besedilo bi 
moralo to odražati. Na primer v opredelitvi je besedno zvezo „prirojena motnja“ mogoče 
razlagati kot diskriminacijo invalidov in bi jo bilo treba spremeniti.

Delegirani akti proti postopkom soodločanja

Komisija predvideva spremembo številnih elementov v predlogu delegiranih aktov. To velja 
tudi za bistvene dele uredbe, na primer za: 

 splošne zahteve glede varnosti in učinkovitosti, 
 elemente, ki jih je treba navesti v tehnični dokumentaciji, 
 izjavo EU o skladnosti, 
 spremembo ali dopolnitev postopkov za ocenjevanje skladnosti.

Te bistvene dele bi bilo treba spreminjati le s postopkom soodločanja. 
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Prostovoljna privolitev po poučitvi

Predlog Komisije se močno osredotoča na kakovost izdelka. Strokovnjaki in mnogo 
mednarodnih organizacij, kot je Svet Evrope, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj ter Evropska družba za človeško genetiko so večkrat izrazili mnenje, da je v številnih 
primerih bolj kot kakovost izdelka pomemben okvir, v katerem se izdelek uporablja. 
Pomembno je spoštovati načelo prostovoljne privolitve po poučitvi, zlasti pri testiranju DNK. 
Evropski parlament je k temu že večkrat pozval. Po ugotovitvah pravnega mnenja je možno 
in ustrezno v predlogu1 uvesti zadevne formulacije. Poročevalec zato predlaga spremembo 
tega. Obstaja soglasje, da Evropska unija ne bi smela omejevati dostop pacientov do testov 
DNK, temveč bi morala zagotoviti ustrezno genetsko svetovanje v vsakem primeru, da bi 
se pred izvedbo testa obvestilo o njegovih posledicah. Da bi se spoštovalo načelo 
subsidiarnosti, bi morale države članice imeti možnost, da uredijo podrobnosti, in možnost, da 
presežejo zahteve uredbe. Lahko bi celo zagovarjali stališče, da je vključitev prostovoljne 
privolitve po poučitvi v predlog nujna, saj je to bistveni element Listine temeljnih pravic 
(člen 3), ki je za Evropsko unijo pravno zavezujoča na področjih, kjer deluje.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: „Možnosti za ukrep Evropske unije na področju 

človeške genetike in reproduktivne medicine glede na predlog uredbe o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih“.


