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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

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

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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích 
a o změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009.
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0542),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-
0318/2012),

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

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

– s ohledem na konzultace s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V zájmu zlepšení zdraví a bezpečnosti 
by měly být výrazně posíleny základní 
prvky stávajícího regulačního přístupu, 

(3) V zájmu zlepšení zdraví a bezpečnosti 
by měly být výrazně posíleny základní 
prvky stávajícího regulačního přístupu, 

                                               
1 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.
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jako je dohled nad oznámenými subjekty, 
postupy posouzení shody, klinické zkoušky 
a klinické hodnocení, vigilance a dozor na
trhem, a zároveň by měla být zavedena 
ustanovení zajišťující transparentnost a 
sledovatelnost, pokud jde o prostředky.

jako je dohled nad oznámenými subjekty, 
postupy posouzení shody, klinické zkoušky 
a klinické hodnocení, vigilance a dozor nad
trhem, a zároveň by měla být pro postup 
registrace zavedena ustanovení zajišťující 
transparentnost a sledovatelnost, pokud jde 
o prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rozsah použití tohoto nařízení by měl 
být jasně vymezen oproti jiným 
harmonizačním právním předpisům Unie, 
které se týkají výrobků, jako jsou 
diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro, léčivé přípravky, kosmetické 
přípravky a potraviny. Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým 
se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin, 
by mělo být upraveno tak, aby byly z jeho 
oblasti působnosti vyjmuty zdravotnické 
prostředky.

(7) Rozsah použití tohoto nařízení by měl 
být jasně vymezen oproti jiným 
harmonizačním právním předpisům Unie, 
které se týkají výrobků, jako jsou 
diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro, léčivé přípravky, kosmetické 
přípravky a potraviny. Jelikož je 
v některých případech obtížné rozlišit mezi 
zdravotnickými prostředky a 
kosmetickými, léčivými a potravinovými 
přípravky, měla by být v nařízení (ES) č. 
1223/2009 o kosmetických přípravcích, 
směrnici 2004/27/ES o humánních 
léčivých přípravcích, nařízení (ES) č. 
178/2002 o potravinovém právu a 
bezpečnosti potravin a směrnici 
2002/46/ES o doplňcích stravy zavedena 
možnost přijmout pro celou EU 
rozhodnutí o regulačním statusu 
přípravku. Tyto akty Unie by proto měly 
být změněny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by být v pravomoci členských 
států rozhodnout případ od případu, zda 
výrobek spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. V případě nutnosti může 
o tom, zda výrobek spadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení či nikoli, 
rozhodnout případ od případu Komise.
Protože je v některých případech obtížné 
rozlišit mezi zdravotnickými prostředky a 
kosmetickými přípravky, měla by být do 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 
o kosmetických přípravcích zavedena 
možnost přijmout rozhodnutí v rámci celé 
EU ohledně regulačního statusu určitého 
výrobku.

(8) V zájmu zajištění jednotné klasifikace 
ve všech členských státech, zejména 
pokud jde o hraniční případy, by mělo být 
v pravomoci Komise rozhodnout případ od 
případu, zda výrobek či skupina výrobků 
spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli. 

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila jasnost a jednotnost ve všech členských státech a výrobky byly klasifikovány 
stejně, neměly by o tom, zda produkt či produkty spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, rozhodovat členské státy, nýbrž Komise. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Měl by být vytvořen 
multidisciplinární poradní výbor 
odborníků a zástupců zúčastněných stran 
a organizací občanské společnosti, který 
by Komisi, koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky (MDCG) a 
členským státům poskytoval vědecká 
doporučení v otázkách zdravotnické 
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techniky, klasifikace a podle potřeby i 
dalších aspektů provádění tohoto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Měl by být vytvořen poradní výbor, který by v případě potřeby poskytoval úzce specializované 
poradenství.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Stejně jako v případě výrobků, které 
obsahují živé tkáně nebo buňky lidského 
nebo živočišného původu a které jsou 
výslovně vyjmuty z oblasti působnosti 
směrnic 90/385/EHS a 93/42/EHS, a tudíž i 
z oblasti působnosti tohoto nařízení, by 
mělo být vyjasněno, že na výrobky, které 
obsahují živé biologické látky jiného 
původu, se rovněž toto nařízení nevztahuje.

(12) Stejně jako v případě výrobků, které 
obsahují živé tkáně nebo buňky lidského 
nebo živočišného původu a které jsou 
výslovně vyjmuty z oblasti působnosti 
směrnic 90/385/EHS a 93/42/EHS, a tudíž i 
z oblasti působnosti tohoto nařízení, by 
mělo být vyjasněno, že na výrobky, které 
obsahují živé biologické látky jiného 
původu a jež dosahují zamýšleného účelu 
farmakologickými, imunologickými či 
metabolickými prostředky, se rovněž toto 
nařízení nevztahuje.

Or. en

Odůvodnění

Na zdravotnické prostředky obsahující živé biologické látky se vztahuje směrnice 93/42/EHS. 
Obecné vynětí biologických látek by vedlo ke ztrátě bezpečných a účinných zdravotnických 
prostředků, které na trhu v současnosti existují a jež nebudou schváleny jako léčivé přípravky, 
protože nemají farmakologický, imunologický či metabolický způsob účinku. 
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vědecký výbor pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika zřízený 
rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 
5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury 
vědeckých výborů a odborníků v oblasti 
bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví 
a životního prostředí a o zrušení 
rozhodnutí 2004/210/ES ve svém 
vědeckém stanovisku ze dne 15. dubna 
2010 o bezpečnosti o obnově použitých 
zdravotnických prostředků pro jedno 
použití uváděných na trh a Komise ve své 
zprávě Evropskému parlamentu a Radě ze 
dne 27. srpna 2010 o obnově použitých
zdravotnických prostředků v Evropské 
unii podle článku 12a směrnice 
93/42/EHS vyzývají k regulaci obnovy 
použitých zdravotnických prostředků pro 
jedno použití, aby se zajistila vysoká 
úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti a 
současně se tato praxe mohla dále rozvíjet 
za jasných podmínek. Obnovou 
zdravotnického prostředku pro jedno 
použití se mění jeho určený účel a ten, 
kdo obnovu provádí, by měl být proto 
považován za výrobce obnoveného 
prostředku. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31a. Stávající možnost opětovného 
zpracování zdravotnických prostředků 
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označených jako prostředky na jedno 
použití není přijatelná ani z logického, ani 
z právního hlediska. Proto by měly být 
obnovovány pouze prostředky označené 
jako prostředky k opakovanému použití. 
V důsledku toho by měly být prostředky 
označené jako prostředky na jedno použití
skutečně použity pouze jednou a pro 
prostředky by obecně měly nastat pouze 
dvě možné situace: na jedno či více 
použití. V nedávné minulosti začali 
výrobci své prostředky označovat jako 
prostředky na jedno použití příliš 
systematicky. Aby se tomuto postupu
zabránilo, měly by být jako obecné 
pravidlo všechny prostředky určeny 
k opakovanému použití a výrobce by měl 
pro odchylku z tohoto pravidla předložit 
odůvodnění založené na dostatečných 
vědeckých důkazech a vložit toto 
odůvodnění do elektronického systému
registrace prostředků. U prostředků třídy 
III by tato odchylka měla být podmíněna 
kladným stanoviskem Vědeckého výboru 
pro vznikající a nově zjištěná zdravotní 
rizika (SCENIHR). Obnovování 
prostředků zahrnuje řadu různých 
činností zajišťujících bezpečné opětovné 
použití zdravotnického prostředku, jako je 
dekontaminace, sterilizace, čištění, 
rozložení, oprava, nahrazení součástí či 
balení. Tyto činnosti by měly podléhat 
srovnatelným a transparentním normám.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Transparentnost a lepší informace
jsou nezbytné k tomu, aby mohli pacienti a 
zdravotničtí pracovníci přijímat 

(35) Transparentnost a přiměřený přístup 
k informacím vhodně formulovaným pro 
předpokládaného uživatele jsou nezbytné 
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informovaná rozhodnutí, aby se zajistil 
solidní základ pro rozhodování v oblasti 
regulace a aby se vybudovala důvěra 
v regulační systém.

k tomu, aby mohli pacienti, uživatelé a 
zdravotničtí pracovníci přijímat 
informovaná rozhodnutí, aby se zajistil 
solidní základ pro rozhodování v oblasti 
regulace a aby se vybudovala důvěra 
v regulační systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Jedním klíčovým aspektem je 
vytvoření centrální databáze, která by měla 
integrovat různé elektronické systémy, se 
systémem UDI jako její integrální součástí, 
ke shromažďování a zpracovávání 
informací týkajících se zdravotnických 
prostředků na trhu a příslušných 
hospodářských subjektů, certifikátů, 
klinických zkoušek, vigilance a dozoru nad 
trhem. Cílem takové databáze je zvýšit 
celkovou transparentnost, zefektivnit a 
usnadnit tok informací mezi 
hospodářskými subjekty, oznámenými 
subjekty nebo zadavateli a členskými státy, 
jakož i mezi samotnými členskými státy a 
mezi členskými státy a Komisí, aby se 
zabránilo vícenásobným požadavkům na 
ohlašování a posílila se koordinace mezi 
členskými státy. Toto lze v rámci vnitřního 
trhu účinně zajistit pouze na úrovni Unie, a 
Komise by proto měla dále rozvíjet a 
spravovat Evropskou databanku 
zdravotnických prostředků (Eudamed) 
zřízenou rozhodnutím Komise 
2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010 o 
Evropské databance zdravotnických 
prostředků.

(36) Jedním klíčovým aspektem je 
vytvoření centrální databáze, která by měla 
integrovat různé elektronické systémy, se 
systémem UDI jako její integrální součástí, 
ke shromažďování a zpracovávání 
informací týkajících se zdravotnických 
prostředků na trhu a příslušných 
hospodářských subjektů, registrací, 
certifikátů, klinických zkoušek, vigilance a 
dozoru nad trhem. Cílem takové databáze 
je zvýšit celkovou transparentnost
prostřednictvím lepšího přístupu 
k informacím pro veřejnost a zdravotnické 
pracovníky, zefektivnit a usnadnit tok 
informací mezi hospodářskými subjekty, 
oznámenými subjekty, agenturou nebo 
zadavateli a členskými státy, jakož i mezi 
samotnými členskými státy a mezi 
členskými státy a Komisí, aby se zabránilo 
vícenásobným požadavkům na ohlašování 
a posílila se koordinace mezi členskými 
státy. Toto lze v rámci vnitřního trhu 
účinně zajistit pouze na úrovni Unie, a 
Komise by proto měla dále rozvíjet a 
spravovat Evropskou databanku 
zdravotnických prostředků (Eudamed) 
zřízenou rozhodnutím Komise 
2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010 o 
Evropské databance zdravotnických 
prostředků.
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Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Elektronické systémy Eudamed 
týkající se prostředků na trhu, příslušných 
hospodářských subjektů a certifikátů by 
měly umožnit, aby byla veřejnost 
o prostředcích na trhu Unie přiměřeně 
informována. Elektronický systém týkající 
se klinických zkoušek by měl sloužit jako 
nástroj pro spolupráci mezi členskými státy 
a umožnit zadavatelům předkládat na 
dobrovolném základě jedinou žádost pro 
několik členských států a případně také 
ohlašovat závažné nepříznivé události. 
Elektronický systém týkající se vigilance 
by měl umožnit výrobcům ohlašovat 
závažné nežádoucí příhody a další události 
podléhající hlášení a posílit koordinaci 
jejich posuzování příslušnými 
vnitrostátními orgány. Elektronický systém 
týkající se dozoru na trhem by měl být 
nástrojem pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

(37) Elektronické systémy Eudamed by 
měly umožnit, aby byli veřejnost a 
zdravotničtí pracovníci o prostředcích na 
trhu Unie přiměřeně informováni. 
Přiměřená úroveň přístupu veřejnosti a 
zdravotnických pracovníků k těm částem 
elektronických systémů Eudamed, jež 
poskytují klíčové informace o 
zdravotnických prostředcích, které mohou 
představovat riziko pro veřejné zdraví a 
bezpečnost, je zásadní. Pokud je takový 
přístup omezen, mělo by být možné na 
základě odůvodněné žádosti zveřejnit 
stávající informace o zdravotnických 
prostředcích, ledaže je omezení přístupu 
odůvodněno jejich důvěrnou povahou. 
Elektronický systém týkající se klinických 
zkoušek by měl sloužit jako nástroj pro 
spolupráci mezi členskými státy a umožnit 
zadavatelům předkládat na dobrovolném 
základě jedinou žádost pro několik 
členských států a případně také ohlašovat 
závažné nepříznivé události. Elektronický 
systém týkající se vigilance by měl 
umožnit výrobcům ohlašovat závažné 
nežádoucí příhody a další události 
podléhající hlášení a posílit koordinaci 
jejich posuzování příslušnými 
vnitrostátními orgány. Elektronický systém 
týkající se dozoru nad trhem by měl být 
nástrojem pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

Or. en
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Odůvodnění

Je ve veřejném zájmu v oblasti zdraví a bezpečnosti, aby byl veřejný přístup k informacím, je-
li omezen, na žádost rozšířen či umožněn.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měli výrobci shrnout hlavní 
hlediska bezpečnosti a funkční 
způsobilosti prostředku a výsledek 
klinického hodnocení v dokumentu, který 
by měl být veřejně přístupný.

(39) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měli výrobci předložit ke 
schválení příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu či případně agentuře, jež jsou 
zapojeny do postupu registrace, úplnou 
zprávu o bezpečnostní a klinické funkci 
daného prostředku. Shrnutí této zprávy by 
mělo být veřejně přístupné 
prostřednictvím databanky Eudamed.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) U vysoce rizikových zdravotnických 
prostředků by měly být orgány v rané fázi 
informovány o prostředcích, které jsou 
předmětem posouzení shody, a mělo by 
jim být uděleno právo na základě vědecky 
opodstatněných důvodů podrobně 
přezkoumat předběžné posouzení 
provedené oznámenými subjekty, zejména 
pokud jde o nové prostředky, prostředky, u 
kterých se využívá nová technologie, 
prostředky spadající do kategorie 
prostředků se zvýšenou mírou závažných 
nežádoucích příhod nebo prostředky, u 
kterých byly v posouzeních shody od 
různých oznámených subjektů zjištěny 

vypouští se
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výrazné nesrovnalosti, pokud jde o ve své 
podstatě podobné prostředky. Postup 
stanovený v tomto nařízení nebrání 
výrobci v tom, aby z vlastní vůle příslušný 
orgán informoval o svém záměru podat 
žádost o posouzení shody u vysoce 
rizikového zdravotnického prostředku 
předtím, než žádost oznámenému subjektu 
předloží.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Postup posuzování shody by neměl 
platit pro všechny druhy prostředků. 
Rychlý centralizovaný postup registrace 
by měl být zaveden pro inovativní 
implantabilní prostředky, inovativní 
prostředky, jež obsahují jako nedílnou 
součást látku, která by při samostatném 
použití byla považována za léčivý 
přípravek, s doplňujícím účinkem 
k účinku uvedeného prostředku, pro 
inovativní prostředky určené k podávání 
léčivého přípravku a pro inovativní 
prostředky vyrobené s použitím tkání nebo 
buněk lidského nebo zvířecího původu 
nebo jejich derivátů, které jsou neživé 
nebo byly učiněny neživými. Rychlý 
decentralizovaný postup registrace by měl 
být zaveden pro veškeré prostředky třídy 
III, neinovativní implantabilní prostředky, 
neinovativní prostředky, jež obsahují jako 
nedílnou součást látku, která by při 
samostatném použití byla považována za 
léčivý přípravek, s doplňujícím účinkem 
k účinku uvedeného prostředku, pro 
neinovativní prostředky určené 
k podávání léčivého přípravku a pro 
neinovativní prostředky vyrobené 



PR\933401CS.doc 15/110 PE507.972v02-00

CS

s použitím tkání nebo buněk lidského 
nebo zvířecího původu nebo jejich 
derivátů, které jsou neživé nebo byly 
učiněny neživými.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Postup posuzování shody by se měl u 
prostředků třídy I s ohledem na nízkou 
úroveň zranitelnosti takovými výrobky 
v zásadě provádět na výhradní 
odpovědnost výrobců. V případě 
zdravotnických prostředků tříd IIa, IIb a 
III by měla být povinná přiměřená míra 
zapojení oznámeného subjektu, přičemž 
zdravotnické prostředky ve třídě III by 
měly vyžadovat výslovné předchozí 
schválení návrhu a výroby předtím, než
mohou být uvedeny na trh.

(44) Postup posuzování shody by se měl u 
prostředků třídy I s ohledem na nízkou 
úroveň zranitelnosti takovými výrobky 
v zásadě provádět na výhradní 
odpovědnost výrobců. V případě 
zdravotnických prostředků tříd IIa a IIb by 
měla být povinná přiměřená míra zapojení 
oznámeného subjektu. V případě 
prostředků třídy III by mělo být povinné 
zapojení agentury nebo členských států a 
výslovné předchozí schválení návrhu a 
výroby předtím, než mohou být uvedeny na 
trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Klinická zkouška by měla být 
zahájena teprve po získání kladného 
posouzení nezávislým etickým výborem.
Členské státy by měly přijmout nezbytná 
opatření k vytvoření etických výborů, 
pokud takové výbory dosud neexistují.
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Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Zadavatelé klinických zkoušek, které 
mají být provedeny ve více než jednom 
členském státě, by měli mít možnost 
předložit jedinou žádost, aby se snížilo 
administrativní zatížení. Aby se umožnilo 
sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost, 
pokud jde o posuzování zdravotních a 
bezpečnostních hledisek hodnoceného 
prostředku a vědeckého návrhu klinické 
zkoušky, která má být provedena 
v několika členských státech, by taková 
jediná žádost měla usnadnit koordinaci 
mezi členskými státy pod vedením jednoho 
koordinujícího členského státu. 
Koordinované posouzení by nemělo 
zahrnovat posouzení specifických 
vnitrostátních, místních a etických 
hledisek klinické zkoušky, včetně 
informovaného souhlasu. Každý členský 
stát by si měl zachovat konečnou 
odpovědnost ve věci rozhodnutí, zda 
klinická zkouška může být na jeho území 
provedena.

(49) Zadavatelé klinických zkoušek, které 
mají být provedeny ve více než jednom 
členském státě, by měli mít možnost 
předložit jedinou žádost, aby se snížilo 
administrativní zatížení. Aby se umožnilo 
sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost, 
pokud jde o posuzování zdravotních a 
bezpečnostních hledisek hodnoceného 
prostředku a vědeckého návrhu klinické 
zkoušky, která má být provedena 
v několika členských státech, by taková 
jediná žádost měla usnadnit koordinaci 
mezi členskými státy pod vedením jednoho 
koordinujícího členského státu. Každý 
členský stát by si měl zachovat konečnou 
odpovědnost ve věci rozhodnutí, zda 
klinická zkouška může být na jeho území 
provedena.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Zdravotničtí pracovníci a pacienti by 
měli být zmocněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody na 

(53) Členské státy by měly přijmout 
veškerá nezbytná opatření ke zvýšení 
informovanosti zdravotnických 
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vnitrostátní úrovni s využitím 
harmonizovaných formátů. Příslušné 
vnitrostátní orgány by měly informovat 
výrobce a sdílet informace s orgány na 
stejné úrovni, potvrdí-li se, že došlo 
k závažné nežádoucí příhodě, aby se 
minimalizoval opakovaný výskyt takových 
nežádoucích příhod.

pracovníků, uživatelů a pacientů o 
důležitosti oznamování podezření na 
závažné nežádoucí příhody. Zdravotničtí 
pracovníci, uživatelé a pacienti by měli být 
zmocněni a oprávněni k tomu ohlašovat 
podezření na závažné nežádoucí příhody na 
vnitrostátní úrovni s využitím 
harmonizovaných formátů. Příslušné 
vnitrostátní orgány by v zájmu 
minimalizace výskytu těchto příhod měly 
informovat výrobce a poskytnout
informace prostřednictvím příslušného 
elektronického systému Eudamed, 
potvrdí-li se, že došlo k závažné nežádoucí 
příhodě, aby se minimalizoval opakovaný 
výskyt takových nežádoucích příhod. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Členské státy vybírají poplatky za 
jmenování a monitorování oznámených 
subjektů, aby se zajistila udržitelnost 
monitorování těchto subjektů ze strany 
členských států a aby se pro oznámené 
subjekty zavedly rovné podmínky.

(57) Členské státy by měly vybírat
poplatky za jmenování a monitorování 
oznámených subjektů, aby se zajistila 
udržitelnost monitorování těchto subjektů 
ze strany členských států a aby se pro 
oznámené subjekty zavedly rovné 
podmínky. Tyto poplatky by měly být 
srovnatelné ve všech členských státech a 
jejich výše by měla být zveřejněna.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Toto nařízení by se nemělo dotknout 
práva členských států vybírat poplatky za 
činnosti na vnitrostátní úrovni, členské 
státy by však měly Komisi a ostatní 
členské státy před přijetím výše a struktury 
poplatků v zájmu zajištění transparentnosti 
informovat.

(58) Toto nařízení by se nemělo dotknout 
práva členských států vybírat poplatky za 
činnosti na vnitrostátní úrovni, členské 
státy by však měly Komisi a ostatní 
členské státy před přijetím srovnatelné
výše a struktury poplatků v zájmu zajištění 
transparentnosti informovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) Členské státy by měly přijmout 
předpisy o standardních poplatcích pro 
oznamované subjekty, jež by měly být 
srovnatelné ve všech členských státech. 
Komise by měla poskytnout pokyny ke 
snazšímu zajištění srovnatelnosti těchto 
poplatků. Členské státy by měly předat 
svůj seznam standardních poplatků 
Komisi a měly by zajistit, že oznámené 
subjekty registrované na jejich území 
zveřejní seznamy standardních poplatků 
za své činnosti v rámci posuzování shody. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Měl by být zřízen výbor odborníků,
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky (MDCG) složená z osob 
jmenovaných členskými státy na základě 
jejich funkce a odborných znalostí v oblasti 
zdravotnických prostředků a 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro, která by plnila úkoly uložené tímto 
nařízením a nařízením (EU) […/…] o 
diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro, poskytovala Komisi 
poradenství a pomáhala Komisi a členským 
státům zajistit harmonizované provádění 
tohoto nařízení.

(59) Měla by být zřízena koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
(MDCG) složená z osob jmenovaných 
členskými státy na základě jejich funkce a 
odborných znalostí v oblasti 
zdravotnických prostředků a 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro, která by plnila úkoly uložené tímto 
nařízením a nařízením (EU) […/…] o 
diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro, poskytovala Komisi 
poradenství a pomáhala Komisi a členským 
státům zajistit harmonizované provádění 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky není výborem odborníků jako takovým, ale 
koordinační skupinou na úrovni EU, a jelikož postrádá odborné znalosti potřebné pro 
rozhodování o specifických otázkách, jež vyvstanou, bylo by zapotřebí, aby jí byl nápomocen 
poradní výbor, který zajistí specializované odborné znalosti podle potřeb daného případu 
apod.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přípravky, které obsahují nebo sestávají 
z jiných biologických látek nebo 
organismů, než které jsou uvedeny 
v písmenech c) a e), které jsou živé, včetně 
živých mikroorganismů, bakterií, plísní 
nebo virů;

f) přípravky, které obsahují nebo sestávají 
z jiných biologických látek nebo 
organismů, než které jsou uvedeny 
v písmenech c) a e), které jsou živé a které 
dosahují zamýšleného účelu 
farmakologickými, imunologickými či 
metabolickými prostředky, včetně určitých 
živých mikroorganismů, bakterií, plísní 
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nebo virů;

Or. en

Odůvodnění

Na zdravotnické prostředky obsahující živé biologické látky se vztahuje směrnice 93/42/EHS. 
Obecné vynětí biologických látek by vedlo ke ztrátě bezpečných a účinných zdravotnických 
prostředků, které na trhu v současnosti existují a jež nebudou schváleny jako léčivé přípravky, 
protože nemají farmakologický, imunologický či metabolický způsob účinku. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „prostředkem k opakovanému 
použití“ se rozumí prostředek, který je 
určený k použití pro více pacientů nebo 
při více postupech;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „prostředkem pro jedno použití 
v kritických oblastech“ se rozumí 
prostředek pro jedno použití určený 
k použití při chirurgicky invazivních 
lékařských postupech;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31a) „funkční způsobilostí“ se rozumí 
jakákoli technická charakteristika, 
jakékoli účinky a jakýkoli přínos 
prostředku, pokud je používán 
k určenému účelu a v souladu s návodem 
k použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31b) „přínosem“ se rozumí pozitivní 
zdravotní dopad zdravotnického 
prostředku na základě klinických a 
neklinických údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 31 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31c) „bezpečností“ se rozumí zabránění 
riziku či škodám způsobeným 
zdravotnickým prostředkem nebo 
souvisejícím s jeho použitím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 33 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33) „klinickou zkouškou“ se rozumí každá 
systematická zkouška na jednom nebo více 
lidských subjektech prováděná za účelem 
posouzení bezpečnosti a funkční 
způsobilosti prostředku;

33) „klinickou zkouškou“ se rozumí každá 
systematická zkouška na jednom nebo více 
lidských subjektech prováděná za účelem 
posouzení bezpečnosti a funkční 
způsobilosti prostředku;

je-li klinická zkouška zdravotnického 
prostředku povinná podle tohoto nařízení, 
zahrnuje randomizované klinické zkoušky 
u vhodné cílové populace a kontrolované 
zkoušky;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 36 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36)„klinickými údaji“ se rozumí informace 
týkající se bezpečnosti nebo funkční 
způsobilosti, které se získávají při 
používání prostředku a pocházejí z těchto 
zdrojů:

36) „klinickými údaji“ se rozumí veškeré 
informace týkající se bezpečnosti nebo 
funkční způsobilosti, které se získávají při 
používání prostředku a pocházejí z těchto 
zdrojů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40) „nedostatkem prostředku“ se rozumí 
každý nedostatek, pokud jde o povahu, 
kvalitu, trvanlivost, spolehlivost, 
bezpečnost nebo funkční způsobilost 
hodnoceného prostředku, včetně poruchy, 
uživatelských chyb nebo nedostatečných 
informací poskytnutých výrobcem; 

40) „nedostatkem prostředku“ se rozumí 
každý nedostatek, pokud jde o povahu, 
kvalitu, trvanlivost, spolehlivost, 
bezpečnost nebo funkční způsobilost 
prostředku v souladu s body 1 až 6 tohoto 
odstavce, včetně poruchy, nesprávného 
použití, uživatelských chyb nebo 
nedostatečných informací poskytnutých 
výrobcem;

Or. en

Odůvodnění

Oprava chyby v odkazu.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, 
zda se na příslušný výrobek či kategorii 
nebo skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli. Tyto prováděcí akty jsou 
přijímány v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 88 odst. 3.

Komise může na žádost členského státu 
nebo ze své vlastní iniciativy 
prostřednictvím prováděcích aktů a na 
základě stanoviska poradního výboru 
uvedeného v článku 78a stanovit, zda se 
na příslušný výrobek či kategorii nebo 
skupinu výrobků vztahují definice 
„zdravotnický prostředek“ nebo 
„příslušenství zdravotnického prostředku“ 
či nikoli, a pokud ano, provede klasifikaci 
rizik na základě skutečného rizika a 
vědeckých důkazů. Tyto prováděcí akty 
jsou přijímány v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 88 odst. 3.

2. Komise zajistí sdílení odborných 
poznatků mezi členskými státy v oblastech 
zdravotnických prostředků, 
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diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro, léčivých přípravků, lidských tkání 
a buněk, kosmetických přípravků, biocidů, 
potravin a v případě potřeby i dalších 
výrobků, aby se stanovil vhodný regulační 
status výrobku či kategorie nebo skupiny 
výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Prostředky pro jedno použití a jejich 
obnova
1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provádí obnovu prostředku pro 
jedno použití, aby byl vhodný pro další 
použití v rámci Unie, se považuje za 
výrobce obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.
2. Obnoveny mohou být pouze prostředky 
pro jedno použití, které byly uvedeny na 
trh Unie v souladu s tímto nařízením nebo 
před [datum použitelnosti tohoto nařízení] 
v souladu se směrnicí 90/385/EHS nebo 
směrnicí 93/42/EHS. 
3. V případě obnovení prostředků pro 
jedno použití v kritických oblastech smí 
být provedeno pouze takové obnovení, 
které je považováno za bezpečné podle 
posledních vědeckých důkazů.
4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů zavede a pravidelně aktualizuje 
seznam kategorií nebo skupin prostředků 
pro jedno použití v kritických oblastech, 
které mohou být obnoveny v souladu 
s odstavcem 3. Tyto prováděcí akty se 
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přijímají přezkumným postupem podle čl. 
88 odst. 3. 
5. Jméno/název a adresa právnické nebo 
fyzické osoby uvedené v odstavci 1 a další 
příslušné informace v souladu s oddílem 
19 přílohy I jsou uvedeny na označení a 
případně v návodu k použití obnoveného 
prostředku. 
Jméno/název a adresa výrobce původního 
prostředku pro jedno použití se již na 
označení neuvádí, je ale uvedeno 
v návodu k použití obnoveného 
prostředku. 
6. Členský stát může zachovat nebo zavést 
vnitrostátní předpisy zakazující na jeho 
území z důvodů ochrany veřejného zdraví 
specifické pro tento členský stát 
následující:
(a) obnovu prostředků pro jedno použití a 
převod prostředků pro jedno použití do 
jiného členského státu nebo do třetí země 
za účelem jeho obnovy; 
(b) dodávání obnovených prostředků pro 
jedno použití na trh.
Členské státy uvědomí Komisi a ostatní 
členské státy o vnitrostátní předpisech a 
důvodech pro jejich zavedení. Komise tyto 
informace zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Obecné zásady označování prostředků pro 

jedno použití a obnovy prostředků k 
opakovanému použití
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1. Veškeré zdravotnické prostředky se 
považují za prostředky k opakovanému 
použití, pokud není výrobcem vyznačeno 
jinak.
2. Obnoveny mohou být pouze prostředky 
určené k opakovanému použití, které byly 
takto označeny a jež byly uvedeny na trh 
Unie v souladu s tímto nařízením nebo 
před [datum použitelnosti tohoto nařízení] 
v souladu se směrnicí 90/385/EHS nebo 
směrnicí 93/42/EHS. 
Prostředky pro jedno použití nesmějí být 
obnovovány.
3. Je-li prostředek označen jako 
„prostředek pro jedno použití“, je výrobce 
povinen předložit odůvodnění založené na 
dostatečných vědeckých důkazech, že 
tento prostředek nelze bezpečně obnovit. 

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15b
Postup označování prostředků třídy III 

jako prostředků pro jedno použití
1. Odchylně od čl. 15a odst. 3 platí, že 
pokud má výrobce v úmyslu označit 
prostředek skupiny III jako „prostředek 
pro jedno použití“, provede zkoušku 
s cílem získat postačující vědecké důkazy 
nebo poukáže na nejnovější vědecké 
důkazy, z nichž vyplývá, že obnova tohoto 
prostředku není považována za 
bezpečnou. 
2. Výrobce poskytne vědecké důkazy po 
jejich získání Komisi, která v tomto 
ohledu neprodleně konzultuje Vědecký 



PR\933401CS.doc 27/110 PE507.972v02-00

CS

výbor pro vznikající a nově zjištěná 
zdravotní rizika (SCENIHR).
SCENIHR přijme do 90 dnů stanovisko a 
náležitě informuje Komisi a výrobce.
V případě, že SCENIHR dospěje 
k názoru, že vědecké důkazy poskytnuté 
výrobcem nepostačují k prokázání 
nemožnosti bezpečné obnovy prostředku, 
požádá výrobce, aby provedl další zkoušky 
s cílem získat přesvědčivější důkazy. 
Poté, co SCENIHR obdrží od výrobce 
dodatečně požadované důkazy, přijme do 
30 dnů konečné stanovisko a informuje o 
něm Komisi a výrobce.
Výrobce označí prostředky třídy III jako 
„prostředky pro jedno použití“ pouze 
v případě, že SCENIHR dospěl k závěru,
že existují dostatečné vědecké důkazy o 
tom, že obnova prostředku není 
považována za bezpečnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15c
Postup reklasifikace prostředků pro jedno 
použití jakožto prostředků k opakovanému 

použití
1. Jakákoli fyzická či právnická osoba, 
která má v úmyslu obnovovat prostředek 
označený za „prostředek pro jedno 
použití“ a která má důkazy, že tento 
prostředek může být bezpečně obnoven, 
informuje Komisi o svém záměru a tyto 
důkazy jí předloží. 
Komise poté v tomto ohledu neprodleně 
konzultuje SCENIHR.
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SCENIHR přijme do 90 dnů stanovisko a 
informuje o něm Komisi, výrobce a tuto 
fyzickou či právnickou osobu.
2. V případě, že SCENIHR souhlasí 
s fyzickou či právnickou osobou, že 
prostředek lze obnovovat, přeznačí 
výrobce co nejdříve, a v každém případě 
nejpozději do 90 dnů od přijetí stanoviska 
SCENIHR, zdravotnický prostředek jako 
„k opakovanému použití“. 
3. V případě, že SCENIHR vydá negativní 
stanovisko a že s tímto stanoviskem 
uvedená fyzická či právnická osoba 
nesouhlasí, může tato osoba do 60 dnů od 
přijetí stanoviska předložit Komisi další 
důkazy o tom, že obnova prostředku 
neohrozí bezpečnost pacientů.
Komise následně neprodleně požádá 
SCENIHR, aby tyto dodatečné důkazy 
náležitě posoudil a aby do 90 dnů přijal 
konečné stanovisko.
V případě, že SCENIHR potvrdí své 
původní stanovisko, v němž nesouhlasí 
s přeznačením dotyčného prostředku jako 
prostředku k opakovanému použití, nesmí 
fyzická či právnická osoba, která požádala 
o povolení k obnovování dotčeného 
prostředku pro jedno použití, toto 
přeznačení provést.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 15 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15d
Obnova zdravotnických prostředků 

označených jako prostředky k 
opakovanému použití
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1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která provedla obnovu prostředku 
označeného jako prostředek k 
opakovanému použití, aby byl vhodný pro 
další použití v rámci Unie, se považuje za 
výrobce obnoveného prostředku a přebírá 
povinnosti uložené výrobcům, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.
2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví normy EU pro zajištění 
bezpečného obnovování zdravotnických 
prostředků označených jako „prostředky k 
opakovanému použití“.
Komise přitom zajistí, aby tyto normy byly 
v souladu s nejnovějšími vědeckými 
důkazy, příslušnými normami ISO nebo 
jinými mezinárodními technickými 
normami přijatými uznanými 
mezinárodním organizacemi, jež určují 
normy, s tím, že tyto mezinárodní normy 
mohou zaručit alespoň vyšší úroveň 
bezpečnosti a funkční způsobilosti než 
normy ISO.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 88 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 26 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhrn bezpečnosti a klinické funkce Zpráva o bezpečnosti a klinické funkci
1. V případě prostředků klasifikovaných 
jako třída III a implantabilních 
prostředků, s výjimkou prostředků na 
zakázku nebo hodnocených prostředků, 
výrobce vypracuje souhrn bezpečnosti a 
klinické funkce. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 

1. V případě prostředků předložených pro 
účely postupu registrace, s výjimkou 
prostředků na zakázku nebo hodnocených 
prostředků, výrobce vypracuje zprávu 
o bezpečnosti a klinické funkci prostředku 
založenou na úplných informacích 
shromážděných během klinické zkoušky.
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Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 42, 
a je tímto subjektem schválen.

Výrobce také vypracuje souhrn této 
zprávy, a to písemnou formou, která je 
snadno srozumitelná pro laické osoby. 
Návrh této zprávy je součástí dokumentace,
která má být předložena ke schválení 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu či 
případně agentuře zapojeným do postupu 
registrace..

1a. Souhrn uvedený v odstavci 1 se 
zpřístupní veřejnosti prostřednictvím 
databanky Eudamed, v souladu 
s ustanoveními čl. 27 odst. 2 písm. b) a 
přílohy V, části A, bodu 18. 

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit formu a 
prezentaci prvků údajů, které mají být 
v souhrnu bezpečnosti a klinické funkce 
zahrnuty. Tyto prováděcí akty se přijímají 
poradním postupem podle čl. 88 odst. 2.

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit formu a 
prezentaci prvků údajů, které mají být ve 
zprávě i souhrnu uvedených v odstavci 1 
zahrnuty. Tyto prováděcí akty se přijímají 
poradním postupem podle čl. 88 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Řádná zpráva obsahující úplné informace z klinických zkoušek by měla být předložena 
oznámeným subjektům, zatímco veřejnosti by měl být prostřednictvím databanky Eudamed 
zpřístupněn uživatelsky vstřícný souhrn této zprávy. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) elektronický systém pro dozor nad 
registracemi uvedený v článku 41b.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje do databanky Eudamed zadávají 
členské státy, oznámené subjekty, 
hospodářské subjekty a zadavatelé, jak je 
stanoveno v ustanoveních týkajících se 
elektronických systémů uvedených 
v odstavci 2.

3. Údaje do databanky Eudamed zadávají 
agentura, členské státy, oznámené 
subjekty, hospodářské subjekty, zadavatelé
a zdravotničtí pracovníci, jak je stanoveno 
v ustanoveních týkajících se 
elektronických systémů uvedených 
v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Různé elektronické systémy v rámci databanky Eudamed poskytují veřejnosti různý přístup. 
Aby se zajistila užitečnost údajů pro veřejnost, je důležité, aby jí byly všechny zpřístupněné 
části překládány uživatelsky přívětivým způsobem, který musí určit Komise po konzultaci 
s příslušnými organizacemi, jež mohou doporučení ohledně takového způsobu poskytnout 
nejlépe.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 
přístupné členským státům a Komisi. 
Informace jsou přístupné oznámeným 
subjektům, hospodářským subjektům, 
zadavatelům a veřejnosti v míře stanovené 
v ustanoveních uvedených v odstavci 2.

4. Veškeré informace shromážděné a 
zpracované databankou Eudamed jsou 
přístupné členským státům a Komisi. 
Informace jsou přístupné oznámeným 
agentuře, subjektům, hospodářským 
subjektům, zadavatelům, zdravotnickým 
pracovníkům a veřejnosti v míře stanovené 
v ustanoveních uvedených v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Různé elektronické systémy v rámci databanky Eudamed poskytují veřejnosti různý přístup. 
Aby se zajistila užitečnost údajů pro veřejnost, je důležité, aby jí byly všechny zpřístupněné 
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části překládány uživatelsky přívětivým způsobem, který musí určit Komise po konzultaci 
s příslušnými organizacemi, jež mohou doporučení ohledně takového způsobu poskytnout 
nejlépe.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise a členské státy zajistí, aby 
subjekty údajů mohly účinně uplatňovat 
právo na informace, přístup k nim, jejich 
opravu a námitku v souladu s nařízením 
(ES) č. 45/2001, případně směrnice 
95/46/ES. Rovněž zajistí, aby subjekty 
údajů mohly účinně uplatňovat právo na 
přístup k údajům, které se jich týkají, a 
právo na opravu a odstranění nepřesných 
nebo neúplných údajů. V rámci své 
příslušné odpovědnosti Komise a členské 
státy zajistí, aby nepřesné a neoprávněně 
zpracovávané údaje byly v souladu 
s platnými právními předpisy odstraněny. 
Opravy a odstranění se provedou co 
nejdříve, nejpozději však do 60 dnů po 
žádosti subjektu údajů.

6. Komise, agentura a členské státy zajistí, 
aby subjekty údajů mohly účinně 
uplatňovat právo na informace, přístup 
k nim, jejich opravu a námitku v souladu 
s nařízením (ES) č. 45/2001, případně 
směrnice 95/46/ES. Rovněž zajistí, aby 
subjekty údajů mohly účinně uplatňovat 
právo na přístup k údajům, které se jich 
týkají, a právo na opravu a odstranění 
nepřesných nebo neúplných údajů. V rámci 
své příslušné odpovědnosti Komise a 
členské státy zajistí, aby nepřesné a 
neoprávněně zpracovávané údaje byly 
v souladu s platnými právními předpisy 
odstraněny. Opravy a odstranění se 
provedou co nejdříve, nejpozději však do 
60 dnů po žádosti subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Různé elektronické systémy v rámci databanky Eudamed poskytují veřejnosti různý přístup. 
Aby se zajistila užitečnost údajů pro veřejnost, je důležité, aby jí byly všechny zpřístupněné 
části překládány uživatelsky přívětivým způsobem, který musí určit Komise po konzultaci 
s příslušnými organizacemi, jež mohou doporučení ohledně takového způsobu poskytnout 
nejlépe.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Při budování a správě databanky 
Eudamed Komise po konzultaci 
s příslušnými partnery, včetně organizací 
pacientů a spotřebitelů, zajistí, aby byly 
veřejně přístupné části databanky 
prezentovány v uživatelsky přívětivé 
podobě. 

Or. en

Odůvodnění

Různé elektronické systémy v rámci databanky Eudamed poskytují veřejnosti různý přístup. 
Aby se zajistila užitečnost údajů pro veřejnost, je důležité, aby jí byly všechny zpřístupněné 
části překládány uživatelsky přívětivým způsobem, který musí určit Komise po konzultaci 
s příslušnými organizacemi, jež mohou doporučení ohledně takového způsobu poskytnout 
nejlépe.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty má k dispozici
dostatečný počet způsobilých zaměstnanců 
k řádnému plnění svých úkolů. 

6. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty má dostatečný počet 
stálých a způsobilých interních 
zaměstnanců k řádnému plnění svých 
úkolů. Soulad s tímto požadavkem bude 
posouzen v rámci odborného přezkumu 
uvedeného v odstavci 8.
Zaměstnanci vnitrostátního orgánu 
odpovědného za audit práce zaměstnanců 
oznámených subjektů, jež mají provádět 
přezkumy týkající se výrobků, mají 
rovnocennou kvalifikaci jako zaměstnanci 
oznámených subjektů stanovených v bodě 
3.5.5 přílohy VI.
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Obdobně zaměstnanci vnitrostátního 
orgánu odpovědného za audit práce 
zaměstnanců oznámených subjektů, jež 
mají provádět audit systému řízení jakosti 
výrobce, mají rovnocennou kvalifikaci 
jako zaměstnanci oznámených subjektů 
stanovených v bodě 3.2.6. přílohy VI.

Pokud je vnitrostátní orgán odpovědný za 
jmenování oznámených subjektů v oblasti 
výrobků jiných, než jsou zdravotnické 
prostředky, konzultuje se, aniž jsou 
dotčena ustanovení čl. 33 odst. 3,
příslušný orgán pro zdravotnické 
prostředky ohledně všech aspektů, které se 
zdravotnických prostředků konkrétně 
týkají.

Pokud je vnitrostátní orgán odpovědný za 
jmenování oznámených subjektů v oblasti 
výrobků jiných, než jsou zdravotnické 
prostředky, konzultuje se příslušný orgán 
pro zdravotnické prostředky ohledně všech 
aspektů, které se zdravotnických 
prostředků konkrétně týkají. 

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy informují Komisi a ostatní 
členské státy o svých vnitrostátních 
postupech posuzování, jmenování 
a oznamování subjektů posuzování shody 
a monitorování oznámených 
subjektů a o veškerých změnách týkajících 
se těchto informací.

7. Členské státy poskytnou Komisi 
a ostatním členským států veškeré 
vyžádané informace o svých vnitrostátních 
postupech posuzování, jmenování 
a oznamování subjektů posuzování shody 
a monitorování oznámených 
subjektů a o veškerých změnách týkajících 
se těchto informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují roční plán pro 
odborný přezkum, který zajistí náležitou 
rotaci přezkoumávajících a 
přezkoumávaných orgánů, a předloží tento 
plán Komisi. Komise se tohoto přezkumu 
může zúčastnit. Výsledky odborného 
přezkumu jsou sděleny všem členským 
státům a Komisi a souhrn výsledků je 
zpřístupněn veřejnosti.

Členské státy vypracují roční plán pro 
odborný přezkum, který zajistí náležitou 
rotaci přezkoumávajících a 
přezkoumávaných orgánů, a předloží tento 
plán Komisi. Komise se tohoto přezkumu 
zúčastní. Výsledky odborného přezkumu 
jsou sděleny všem členským státům a 
Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznámené subjekty splňují organizační 
a obecné požadavky a požadavky na řízení 
jakosti, zdroje a postupy, které jsou 
nezbytné pro plnění jejich úkolů, pro které 
byly v souladu s tímto nařízením 
jmenovány. Minimální požadavky, které 
mají oznámené subjekty splnit, jsou 
stanoveny v příloze VI.

1. Oznámené subjekty splňují organizační 
a obecné požadavky a požadavky na řízení 
jakosti, zdroje a postupy, které jsou 
nezbytné pro plnění jejich úkolů, pro které 
byly v souladu s tímto nařízením 
jmenovány. V tomto ohledu je stálý interní 
administrativní, technický a vědecký 
personál se znalostmi ve farmakologické, 
zdravotnické a technické oblasti zásadní.
Minimální požadavky, které mají 
oznámené subjekty splnit, jsou stanoveny 
v příloze VI. V souladu s bodem 1.2. 
přílohy VI je oznámený subjekt 
organizován a provozován tak, aby 
chránil nezávislost, objektivitu a 
nestrannost svých činností a zabránil 
střetu zájmů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Oznámený subjekt má stálé interní 
způsobilé zaměstnance a odborné znalosti 
jak v technických oblastech souvisejících 
s hodnocením funkční způsobilosti 
prostředků, tak v oblasti zdravotnické. 
Tito zaměstnanci jsou schopni interně 
posoudit kvalitu dodavatelů.
Subdodavatelem jsou veřejné subjekty. 
Jestliže je klinická odborná znalost je 
omezená, zakázky mohou být pro 
posouzení inovativních zdravotnických 
prostředků nebo technologií přiděleny 
rovněž externím odborníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Oznámené orgány zveřejní seznam 
subdodavatelů či poboček, jakož i 
konkrétní úkoly, za něž nesou 
odpovědnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Činnosti posuzování shody mohou být 
zajištěny smluvně subdodavatelem nebo 
provedeny pobočkou pouze se souhlasem 
právnické nebo fyzické osoby, která 
o posouzení shody zažádala.

3. Činnosti posuzování shody mohou být 
zajištěny smluvně subdodavatelem nebo 
provedeny pobočkou pouze s výslovným
souhlasem právnické nebo fyzické osoby, 
která o posouzení shody zažádala.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámený subjekt uchovává pro 
potřebu vnitrostátního orgánu 
odpovědného za oznámené subjekty 
příslušné doklady týkající se ověření 
kvalifikací subdodavatele nebo pobočky 
a práce provedené subdodavatelem nebo 
pobočkou podle tohoto nařízení.

4. Oznámený subjekt alespoň jednou 
ročně předloží vnitrostátnímu orgánu 
odpovědnému za oznámené subjekty 
příslušné doklady týkající se ověření 
kvalifikací subdodavatele nebo pobočky 
a práce provedené subdodavatelem nebo 
pobočkou podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zjištění ohledně nedodržení požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
subjektu budou vznesena během postupu 
posuzování a projednána mezi 
vnitrostátním orgánem odpovědným za 
oznámené subjekty a společným týmem 

Zjištění ohledně nedodržení požadavků 
stanovených v příloze VI ze strany 
žádajícího subjektu posuzování shody
budou vznesena během postupu 
posuzování a projednána mezi 
vnitrostátním orgánem odpovědným za 
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pro posuzování s cílem dohodnout se 
ohledně posuzování žádosti. Rozdílná 
stanoviska se uvedou ve zprávě o 
posuzování odpovědného vnitrostátního 
orgánu.

oznámené subjekty a společným týmem 
pro posuzování. Vnitrostátní orgán ve 
zprávě o posuzování uvede opatření, jež 
přijme pro zajištění souladu tohoto 
žádajícího subjektu posuzování shody 
s požadavky stanovenými v příloze VI.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Společný tým pro posuzování poskytne 
své stanovisko ohledně zprávy 
o posuzování a návrhu oznámení do 21 dnů 
od přijetí uvedených dokumentů a Komise 
toto stanovisko okamžitě předá 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky do 21 dnů od 
obdržení stanoviska společného týmu pro 
posuzování vydá doporučení ohledně 
návrhu oznámení, které příslušný 
vnitrostátní orgán náležitě zohlední při 
svém rozhodnutí o jmenování oznámeného 
subjektu.

6. Společný tým pro posuzování poskytne 
své stanovisko ohledně zprávy 
o posuzování a návrhu oznámení do 21 dnů 
od přijetí uvedených dokumentů a Komise 
toto stanovisko okamžitě předá 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky do 21 dnů od 
obdržení stanoviska společného týmu pro 
posuzování vydá doporučení ohledně 
návrhu oznámení. Příslušný vnitrostátní 
orgán vyjde při svém rozhodnutí o 
jmenování oznámeného subjektu
z doporučení koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky. V případě, že se 
jeho rozhodnutí od tohoto doporučení liší, 
oznámí koordinační skupině veškeré 
k tomu nezbytné důvody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou oznámit pouze 
subjekty posuzování shody, které splňují 
požadavky stanovené v příloze VI. 

2. Členské státy oznámí pouze subjekty 
posuzování shody, které splňují požadavky 
stanovené v příloze VI. 

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty odpovídá za 
jmenování oznámených subjektů v jiných 
oblastech výrobků, než jsou zdravotnické 
prostředky, příslušný orgán pro 
zdravotnické prostředky před oznámením 
poskytne pozitivní stanovisko ohledně 
oznamování a jeho rozsahu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jestliže členský stát nebo Komise vznese 
námitky v souladu s odstavcem 7, účinek 
oznámení se pozastavuje. V tomto případě 
Komise do 15 dnů od uplynutí doby 
uvedené v odstavci 7 předloží záležitost 
koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky. Po konzultaci zúčastněných 

8. Jestliže členský stát nebo Komise vznese 
námitky v souladu s odstavcem 7, účinek 
oznámení se s okamžitou platností 
pozastavuje. V tomto případě Komise do 
15 dnů od uplynutí doby uvedené 
v odstavci 7 předloží záležitost koordinační 
skupině pro zdravotnické prostředky. Po 
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stran vydá koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky stanovisko, a to 
nejpozději do 28 dnů poté, co jí byla 
záležitost předložena. Jestliže oznamující 
členský stát se stanoviskem koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky 
nesouhlasí, může požádat o vydání 
stanoviska Komisi. 

konzultaci zúčastněných stran vydá 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky stanovisko, a to nejpozději do 
28 dnů poté, co jí byla záležitost 
předložena. Jestliže oznamující členský stát 
se stanoviskem koordinační skupiny pro
zdravotnické prostředky nesouhlasí, může 
požádat o vydání stanoviska Komisi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zveřejní seznam subjektů 
oznámených podle tohoto nařízení, včetně 
identifikačních čísel, která jim byla 
přidělena, a činností, pro něž byly 
oznámeny. Komise zajistí, aby byl tento 
seznam aktualizován.

2. Komise zveřejní snadno dostupným 
způsobem seznam subjektů oznámených 
podle tohoto nařízení, včetně 
identifikačních čísel, která jim byla 
přidělena, a činností, pro něž byly 
oznámeny. Komise zajistí, aby byl tento 
seznam aktualizován. 

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámené subjekty neprodleně informují 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty o jakýchkoli změnách, zejména 
týkají-li se jejich zaměstnanců, zařízení, 
poboček a dodavatelů, které mohou 
ovlivnit plnění požadavků stanovených 
v příloze VI nebo jejich schopnost 
provádět postupy posuzování shody 
týkající se prostředků, pro které byly 

Oznámené subjekty neprodleně, nejpozději 
však do 15 dnů, informují vnitrostátní 
orgán odpovědný za oznámené subjekty o 
jakýchkoli změnách, zejména týkají-li se 
jejich zaměstnanců, zařízení, poboček a 
dodavatelů, které mohou ovlivnit plnění 
požadavků stanovených v příloze VI nebo 
jejich schopnost provádět postupy 
posuzování shody týkající se prostředků, 
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jmenovány. pro které byly jmenovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznámené subjekty neprodleně odpoví 
na požadavky ohledně posuzování shody, 
které provedly, předložené orgánem jejich 
nebo jiného členského státu nebo Komisí. 
Vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty členského státu, v němž je subjekt 
usazen, prosazuje požadavky předložené 
orgány všech jiných členských států nebo 
Komisí, neexistuje-li proti tomu oprávněný 
důvod; v takovém případě mohou obě 
strany konzultovat koordinační skupinu 
pro zdravotnické prostředky. Oznámený 
subjekt nebo vnitrostátní orgány 
odpovědné za oznámené subjekty mohou 
požadovat, aby s informacemi předanými 
orgánům jiného členského státu nebo 
Komisi bylo nakládáno jako s důvěrnými.

2. Oznámené subjekty neprodleně, 
nejpozději však do 15 dnů, odpoví na 
požadavky ohledně posuzování shody, 
které provedly, předložené orgánem jejich 
nebo jiného členského státu nebo Komisí. 
Vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty členského státu, v němž je subjekt 
usazen, prosazuje požadavky předložené 
orgány všech jiných členských států nebo 
Komisí. Existuje-li proti tomu oprávněný 
důvod, oznámený subjekt jej sdělí a 
konzultuje koordinační skupinu pro 
zdravotnické prostředky, která poté vydá 
doporučení. Vnitrostátní orgán odpovědný 
za oznámené subjekty se řídí doporučením 
koordinační skupiny pro zdravotnické 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty o jakémkoli pozastavení, omezení 
nebo odvolání oznámení okamžitě 
informuje Komisi a ostatní členské státy.

Vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty o jakémkoli pozastavení, omezení 
nebo odvolání oznámení okamžitě, 
nejpozději však do 10 dnů, informuje 
Komisi a ostatní členské státy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty posoudí, zda důvody, 
které vedly ke změně oznámení, mají 
dopad na certifikáty vydané oznámeným 
subjektem a do tří měsíců po oznámení 
změn předloží Komisi a ostatním členským 
státům zprávu o svých zjištěních. Je-li 
nezbytné zajistit bezpečnost prostředků na 
trhu, dá orgán pokyny oznámenému 
subjektu, aby v přiměřeném časovém 
období stanoveném orgánem pozastavil 
nebo odvolal veškeré certifikáty, které byly 
neoprávněně vydány. Jestliže tak 
oznámený subjekt neučiní ve stanoveném 
časovém období nebo pokud ukončil svoji 
činnost, pozastaví nebo odvolá 
neoprávněně vydané certifikáty sám 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty.

4. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
oznámené subjekty posoudí, zda důvody, 
které vedly ke změně oznámení, mají 
dopad na certifikáty vydané oznámeným 
subjektem a do tří měsíců po oznámení 
změn předloží Komisi a ostatním členským 
státům zprávu o svých zjištěních. Je-li 
nezbytné zajistit bezpečnost prostředků na 
trhu, dá orgán pokyny oznámenému 
subjektu, aby v přiměřeném časovém 
období stanoveném orgánem, nejpozději 
však do 30 dnů od zveřejnění zprávy,
pozastavil nebo odvolal veškeré certifikáty, 
které byly neoprávněně vydány. Jestliže 
tak oznámený subjekt neučiní ve 
stanoveném časovém období nebo pokud 
ukončil svoji činnost, pozastaví nebo 
odvolá neoprávněně vydané certifikáty sám 
vnitrostátní orgán odpovědný za oznámené 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán nebo oznámený subjekt přebírající 
funkce oznámeného subjektu, kterého se 
týká změna oznámení, o tom okamžitě 
informuje Komisi, ostatní členské státy a 
ostatní oznámené subjekty.

Orgán nebo oznámený subjekt přebírající 
funkce oznámeného subjektu, kterého se 
týká změna oznámení, o tom okamžitě,
nejpozději však do 10 dnů, informuje 
Komisi, ostatní členské státy a ostatní 
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oznámené subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby byla mezi oznámenými 
subjekty zavedena náležitá koordinace a 
spolupráce, které se provádějí formou 
koordinační skupiny oznámených subjektů 
v oblasti zdravotnických prostředků, včetně 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro.

Komise zajistí, aby byla mezi oznámenými 
subjekty zavedena náležitá koordinace a 
spolupráce, které se provádějí formou 
koordinační skupiny oznámených subjektů 
v oblasti zdravotnických prostředků, včetně 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro. Tato skupina se schází pravidelně 
alespoň dvakrát ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 40 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poplatky Poplatky za činnosti vnitrostátních orgánů

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, ve kterém jsou subjekty 
usazeny, vybírá od žádajících subjektů 

1. Členský stát, ve kterém jsou subjekty 
usazeny, vybírá od žádajících subjektů 
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posuzování shody a oznámených subjektů 
poplatky. Tyto poplatky zcela nebo zčásti 
pokrývají náklady související s činnostmi 
prováděnými vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty 
v souladu s tímto nařízením.

posuzování shody a oznámených subjektů 
poplatky. Tyto poplatky zcela nebo zčásti 
pokrývají náklady související s činnostmi 
prováděnými vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty 
v souladu s tímto nařízením. Tyto poplatky 
jsou srovnatelné ve všech členských 
státech a jejich výše se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem stanovení 
struktury a výše poplatků uvedených 
v odstavci 1, při zohlednění cílů ochrany 
lidského zdraví a bezpečnosti, podpory 
inovací a efektivity nákladů. Zvláštní 
pozornost se věnuje zájmům těch 
oznámených subjektů, které předložily 
platný certifikát dodaný vnitrostátním 
akreditačním orgánem podle čl. 31 odst. 2, 
a oznámených subjektů, které se podle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES 
počítají k malým a středně velkým 
podnikům. 

2. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem stanovení 
struktury a srovnatelné výše poplatků 
uvedených v odstavci 1, při zohlednění cílů 
ochrany lidského zdraví a bezpečnosti, 
podpory efektivity nákladů na inovace a 
potřeby vytvořit rovné podmínky ve všech 
členských státech. Zvláštní pozornost se 
věnuje zájmům těch oznámených subjektů, 
které předložily platný certifikát dodaný 
vnitrostátním akreditačním orgánem podle 
čl. 31 odst. 2, a oznámených subjektů, 
které se podle definice doporučení Komise 
2003/361/ES počítají k malým a středně 
velkým podnikům.

Or. en



PR\933401CS.doc 45/110 PE507.972v02-00

CS

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Článek 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40a
Transparentnost poplatků účtovaných 

oznámenými subjekty za činnosti v rámci 
posuzování shody

1. Členské státy přijmou předpisy o 
standardních poplatcích účtovaných 
oznámenými subjekty.
2. Tyto poplatky jsou ve všech členských 
státech srovnatelné. Komise vypracuje do 
24 měsíců od data vstupu tohoto nařízení 
v platnost pokyny pro usnadnění 
srovnatelnosti těchto poplatků.
3. Členské státy předají svůj seznam 
standardních poplatků Komisi.
4. Vnitrostátní orgány zajistí, že oznámené 
subjekty seznamy standardních poplatků 
za činnosti v rámci posuzování shody 
zveřejní. 

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Kapitola V – oddíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 1a – Registrace

Or. en
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Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Článek 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41a

Obecné zásady týkající se registrace
1. Žádný z následujících prostředků nesmí 
být uveden na trh v Unii, aniž by mu byla 
centralizovaným postupem uvedeným 
v článku 41c a v souladu s ustanoveními 
tohoto nařízení udělena registrace:
– inovativní implantabilní prostředky,
– inovativní prostředky uvedené v čl. 1 
odst. 4,
– inovativní prostředky uvedené v čl. 1 
odst. 5 a bodě 5.3. přílohy VII (pravidlo 
11), nebo
– inovativní prostředky vyrobené 
s použitím tkání nebo buněk lidského 
nebo zvířecího původu nebo jejich 
derivátů, které jsou neživé nebo byly 
učiněny neživými.
2. Žádný z následujících prostředků nesmí 
být uveden na trh v členském státě, aniž 
by mu byla decentralizovaným postupem 
uvedeným v článku 41d a v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení 
příslušným orgánem tohoto členského 
státu udělena registrace:
– prostředky třídy III,
– neinovativní implantabilní prostředky, 
– neinovativní prostředky uvedené v čl. 1 
odst. 4,
– neinovativní prostředky uvedené v čl. 1 
odst. 5 a bodě 5.3. přílohy VII (pravidlo 
11), nebo 
– neinovativní prostředky vyrobené 
s použitím tkání nebo buněk lidského 
nebo zvířecího původu nebo jejich 
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derivátů, které jsou neživé nebo byly 
učiněny neživými.
3. Odchylně od odstavce 2 se může 
výrobce rozhodnout podat u prostředků 
uvedených v odstavci 2 žádost o registraci 
centralizovaným postupem.
4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 s cílem změnit s ohledem na 
technický pokrok seznam uvedený 
v odstavci 1. 
5. Prostředky uvedené v odstavcích 1 a 2, 
které se v okamžiku vstupu tohoto 
nařízení v platnost již nacházejí na trhu 
Unie, se považující za registrované 
v souladu s postupy stanovenými v tomto 
oddílu, a to počínaje datem uplynutí 
platnosti jejich certifikátu.
6. Registrace udělená podle tohoto oddílu 
je platná po dobu pěti let.
Registrace může být prodloužena po pěti 
letech na základě přehodnocení poměru 
rizik a přínosů agenturou.
7. Veškeré žádosti o registraci a registrace 
udělené na základě ustanovení článků 
41c, 41d, 41e a 41f, jakož i informace 
uvedené v článku 41b, zadá Komise či 
případně členský stát neprodleně, 
nejpozději však 15 dnů od jejich přijetí, do 
elektronického systému uvedeného v čl. 
41b odst. 1. 
Před zahájením přezkumu žádosti týkající 
se zdravotnického prostředku ověří Výbor 
pro schvalování zdravotnických 
prostředků uvedený v článku 41c nebo 
příslušný orgán dotčeného členského 
státu, že pro tentýž zdravotnický 
prostředek nebyla podána jiná žádost. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Článek 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41b

Elektronický systém pro registrace
1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zřídí a spravuje elektronický systém pro 
zaznamenávání žádostí o registraci a 
registrací udělených podle tohoto oddílu a 
pro shromažďování a zpracovávání 
následujících informací:
– jméno výrobce,
– název a riziková třída zdravotnického 
prostředku,
– příslušný postup,
– v případě decentralizovaného postupu 
členský stát, v němž výrobce podal žádost,
– dokumentace doprovázející žádost o 
registraci,
– zpráva o posuzování zdravotnického 
prostředku vydaná v průběhu postupu 
registrace,
– datum schválení registrace a, je-li 
odlišné, datum uvedení prostředku na trh, 
– veškeré informace o pozastavení či 
odnětí registrace.
2. Informace shromážděné a zpracované 
v elektronickém systému, jež se týkají 
centralizovaného postupu uvedeného 
v článku 41c, vloží Evropská agentura pro 
léčivé přípravky do elektronického 
systému.
Informace shromážděné a zpracované 
v elektronickém systému, jež se týkají 
decentralizovaného postupu uvedeného 
v článku 41d, zadají členské státy do 
elektronického systému.
3. V případě, že tyto informace vyžadují 
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aktualizaci, pokud jde o uvedení 
prostředku na trh, pozastavení jeho 
uvádění na trh nebo jeho stažení z trhu, 
výrobce neprodleně informuje agenturu či 
případně příslušný vnitrostátní orgán, jež 
provedou okamžitou aktualizaci informací 
v elektronickém systému.
4. Informace shromážděné a zpracované 
v elektronickém systému, jež se týkají 
žádostí o registraci, jsou přístupné pouze 
členským státům, agentuře a Komisi. 
Informace shromážděné a zpracované 
v elektronickém systému, jež se týkají 
udělených registrací, jsou přístupné 
veřejnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Článek 41 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41c

Centralizovaný postup
1. V souladu s ustanoveními článku 41d 
se vytváří se Výbor pro schvalování 
zdravotnických prostředků. Tento výbor je 
součástí Evropské agentury pro léčivé 
přípravky. 
2. Výbor pro schvalování zdravotnických 
prostředků je odpovědný za vypracovávání 
stanovisek agentury k jakékoli otázce 
týkající se přípustnosti žádostí podaných 
v souladu s centralizovaným postupem, 
udělování, změny, pozastavování či 
odnímání povolení k uvedení 
implantabilních prostředků a prostředků, 
jež obsahují či uvolňují účinné látky, na 
trh.
3. Každá žádost týkající se prostředku 
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uvedeného v čl. 41a odst. 1 obsahuje 
údaje a dokumenty uvedené v přílohách 
VII, případně IX a X.
4. Žádost je doprovázena poplatkem za 
posouzení žádosti splatným agentuře.
5. Agentura zajistí, aby bylo stanovisko 
Výboru pro schvalování zdravotnických 
prostředků vydáno do 210 dnů po 
obdržení platné žádosti.
Výboru pro schvalování zdravotnických 
prostředků bude poskytnuta nejméně 80 
denní lhůta od obdržení žádosti o analýzu 
vědeckých údajů obsažených 
v dokumentaci, která doprovází žádost o 
registraci. Agentura může tuto lhůtu na 
základě náležitě odůvodněné žádosti 
Výboru pro schvalování zdravotnických 
prostředků prodloužit.
6. Výbor může požádat výrobce o dodání 
dodatečných informací, které jsou na 
základě vědecky opodstatněných důvodů 
nezbytné pro posouzení žádosti o 
registraci, a to pouze jednou. To může 
zahrnovat žádost o vzorky nebo inspekci 
na místě v provozních prostorách výrobce. 
Pokud byla taková žádost podána, bude 
plynutí lhůty uvedené v odstavci 5 
pozastaveno až do poskytnutí 
požadovaných dodatečných informací.
7. Komise po konzultaci s agenturou, 
členskými státy a zúčastněnými osobami 
vypracuje podrobné pokyny týkající se 
formy, ve které mají být žádosti o 
registraci podávány.
8. Pokud to Výbor pro schvalování 
zdravotnických prostředků považuje pro 
dokončení přezkumu žádosti za nezbytné, 
může žadatele vyzvat, aby se podrobil 
zvláštní kontrole místa výroby dotčeného 
zdravotnického prostředku. Tato kontrola 
není předem ohlášena.
Kontrolu uskuteční náležitě kvalifikovaní 
inspektoři daného členského státu ve 
lhůtě stanovené v odstavci 5. Tito 
inspektoři mohou být doprovázeni 
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zpravodajem či odborníkem jmenovaným 
Výborem pro schvalování zdravotnických 
prostředků.
9. Agentura neprodleně informuje 
žadatele, pokud stanovisko Výboru pro 
schvalování zdravotnických prostředků 
uvádí, že
a) žádost nesplňuje kritéria pro registraci 
stanovená tímto nařízením;
b) dokumentace doprovázející žádost není 
v souladu s ustanoveními nařízení nebo je 
zapotřebí ji změnit či doplnit;
c) registraci je možné udělit pouze při 
splnění určitých podmínek;
d) registraci dotčeného zdravotnického 
prostředku je nutno zamítnout z důvodu, 
že tento prostředek není v souladu 
s nařízením.
10. Do 15 dnů od obdržení stanoviska 
uvedeného v odstavci 9 může žadatel 
písemně oznámit agentuře svůj úmysl 
požádat o přehodnocení stanoviska. V 
takovém případě zašle žadatel agentuře 
podrobné odůvodnění žádosti do 60 dnů 
po obdržení stanoviska.
Do 60 dnů od obdržení odůvodnění 
žádosti přezkoumá Výbor pro schvalování 
zdravotnických prostředků své stanovisko 
v souladu s podmínkami uvedenými 
v čl. 62 odst. 1 čtvrtém pododstavci 
nařízení (ES) č. 726/2004. Odůvodnění 
dosažených závěrů se připojí ke 
konečnému stanovisku.
11. Do 15 dnů od jeho přijetí předá 
agentura konečné stanovisko Výboru pro 
schvalování zdravotnických prostředků 
Komisi, členským státům a žadateli, 
společně se zprávou popisující posouzení 
zdravotnického prostředku Výborem pro 
schvalování zdravotnických prostředků 
a uvádějící důvody pro jeho závěry.
12. Pokud žadatel stáhne žádost o 
registraci podanou agentuře před 
vydáním stanoviska k žádosti, sdělí 
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agentuře důvody, proč tak učinil. 
Agentura tuto informaci zpřístupní 
veřejnosti a zveřejní zprávu o posuzování, 
pokud je k dispozici, po odstranění 
veškerých důvěrných informací obchodní 
povahy.
13. Do patnácti dnů po obdržení 
stanoviska uvedeného v odstavci 11 
připraví Komise návrh rozhodnutí o 
dotyčné žádosti.
Pokud návrh rozhodnutí není v souladu 
se stanoviskem agentury, připojí Komise 
podrobné vysvětlení příčin rozdílů.
Návrh rozhodnutí se předá členským 
státům a žadateli.
Členské státy mají 22 dnů na podání 
svých písemných připomínek k návrhu 
rozhodnutí Komisi. Má-li však být 
rozhodnutí přijato neodkladně, může 
předseda výboru pro zdravotnické 
prostředky stanovit kratší lhůtu podle 
stupně naléhavosti. Tato lhůta nesmí být 
kratší než pět dnů, pokud nejde o 
výjimečné okolnosti.
14. Členské státy mohou písemně požádat, 
aby byl návrh rozhodnutí uvedený 
v odstavci 13 projednán na plenárním 
zasedání výboru pro zdravotnické 
prostředky, a uvedou podrobné důvody 
této žádosti.
Pokud podle stanoviska Komise vyvolávají 
písemné připomínky členského státu nové 
důležité otázky vědecké nebo technické 
povahy, kterými se stanovisko vydané 
agenturou nezabývalo, předseda výboru 
pro zdravotnické prostředky postup 
pozastaví a postoupí žádost zpět agentuře 
k dalšímu zvážení.
15. Komise přijme konečné rozhodnutí 
postupem podle čl. 88 odst. 3 do 30 dnů od 
ukončení přezkumného postupu.
16. Zamítnutí registrace představuje zákaz 
uvedení prostředků uvedených v čl. 41a 
odst. 1 na trh, a to v celé Unii.
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17. Po udělení registrace oznámí držitel 
rozhodnutí o registraci agentuře datum 
skutečného uvedení zdravotnického 
prostředku na trh v členských státech 
s ohledem na různé registrované varianty.
18. Držitel registrace rovněž uvědomí 
agenturu, jestliže přípravek přestane být 
uváděn na trh, ať již dočasně, nebo trvale, 
a uvede k tomu relevantní důvody 
zdravotnické či hospodářské povahy.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Článek 41 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41d

Výbor pro schvalování zdravotnických 
prostředků

1. Výbor pro schvalování zdravotnických 
prostředků je složen z:
(a) jednoho člena a jednoho náhradníka 
jmenovaných každým členským státem 
podle odstavce 3 tohoto článku; 
b) z šesti členů jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k projevení zájmu 
s cílem zajistit, aby výbor disponoval 
příslušnými odbornými znalostmi v oblasti 
zdravotnických prostředků; 
c) z jednoho člena a jednoho náhradníka 
jmenovaných Komisí po konzultaci 
s Evropským parlamentem na základě 
veřejné výzvy k projevení zájmu, aby byli 
zastoupeni zdravotničtí pracovníci;
d) z jednoho člena a jednoho náhradníka 
jmenovaných Komisí po konzultaci 
s Evropským parlamentem na základě 
veřejné výzvy k projevení zájmu, aby byly 
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zastoupeny organizace pacientů.
Náhradníci zastupují členy a hlasují za ně 
v jejich nepřítomnosti. Náhradníci 
uvedení v písmenu a) mohou být 
v souladu s článkem 62 nařízení (ES) č. 
726/2004 jmenováni zpravodaji. 
2. Členský stát může své úkoly ve Výboru 
pro schvalování zdravotnických 
prostředků přenést na jiný členský stát. 
Každý členský stát může zastupovat pouze 
jeden další členský stát. 
3. Členové a náhradníci Výboru pro 
schvalování zdravotnických prostředků 
jsou jmenováni na základě svých 
příslušných odborných znalostí v oblasti 
zdravotnických prostředků s cílem zaručit 
co nejvyšší úroveň odborné kvalifikace a 
široké spektrum relevantních odborných 
znalostí. Pro tyto účely členské státy 
udržují styky se správní radou agentury a 
Komisí v zájmu toho, aby konečné složení 
Výboru pro schvalování zdravotnických 
prostředků pokrývalo vědecké oblasti 
relevantní pro plnění jeho úkolů. 
4. Členové a náhradníci Výboru pro 
schvalování zdravotnických prostředků 
jsou jmenováni na období tří let, které 
může být jednou prodlouženo a poté 
obnoveno v souladu s postupem uvedeným 
v odstavci 1. Výbor zvolí ze svých 
plnoprávných členů předsedu na období 
tří let, které může být jednou obnoveno. 
5. Na Výbor pro schvalování 
zdravotnických prostředků se vztahuje 
článek 61 odst. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 nařízení 
(ES) č. 726/2004. 
6. Mandát Výboru pro schvalování 
zdravotnických prostředků se vztahuje na 
veškeré aspekty posuzování 
zdravotnických prostředků spadajících do 
působnosti článků 41c a 41f;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Článek 41 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41e

Decentralizovaný postup
1. Členské státy ověří prostřednictvím 
elektronického systému pro registrace 
uvedeného v článku 41b, že žádná žádost 
není paralelně předmětem přezkumu a že 
pro týž zdravotnický prostředek nebyla 
udělena jiná registrace.
2. Pokud členský stát zjistí, že je jiná 
žádost o registraci téhož zdravotnického 
prostředku již posuzována v jiném 
členském státě, odmítne daný členský stát 
posouzení žádosti a okamžitě informuje 
žadatele.
3. Pokud členský stát schválil 
zdravotnický prostředek, který je 
předmětem žádosti o registraci v jiném 
členském státě, tento jiný členský stát 
žádost zamítne a okamžitě informuje 
žadatele.
4. Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření pro zajištění toho, aby bylo řízení 
o registraci prostředků uvedených v čl. 
41a odst. 2 uzavřeno v maximální lhůtě 
210 dnů ode dne podání platné žádosti.
5. Příslušný vnitrostátní orgán členského 
státu může požádat výrobce o dodání 
dodatečných informací, které jsou na 
základě vědecky opodstatněných důvodů 
nezbytné pro posouzení žádosti o 
registraci, a to pouze jednou. To může 
zahrnovat žádost o vzorky nebo inspekci 
na místě v provozních prostorách výrobce. 
Plynutí lhůty uvedené v odstavci 4 je 
pozastaveno až do poskytnutí 
požadovaných dodatečných informací, 
nejdéle však po dobu 60 dnů.
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6. Pokud žadatel stáhne žádost o registraci 
podanou příslušnému orgánu členského 
státu před vydáním stanoviska k žádosti, 
sdělí tomuto orgánu důvody, proč tak 
učinil. Příslušný vnitrostátní orgán tuto 
informaci zpřístupní veřejnosti a zveřejní 
zprávu o posuzování, pokud je k dispozici, 
po odstranění veškerých důvěrných 
informací obchodní povahy.
7. Jakmile bude vydáno rozhodnutí 
o registraci, příslušné orgány daného 
členského státu informují žadatele.
8. Příslušný vnitrostátní orgán registraci 
neprodleně zveřejní, nejpozději však do 15 
dnů.
9. Příslušný vnitrostátní orgán vypracuje 
zprávu o posuzování a poznámky 
k registrační dokumentaci, zejména 
s ohledem na výsledky klinických zkoušek 
a systém řízení rizik.
10. Příslušný vnitrostátní orgán tuto 
zprávu o posuzování po odstranění 
veškerých důvěrných informací obchodní 
povahy neprodleně, nejpozději však do 15 
dnů, zpřístupní veřejnosti společně 
s odůvodněním svého stanoviska.
11. Členské státy informují agenturu o 
každé registraci, kterou udělily. 
12. Po udělení registrace oznámí držitel 
registrace příslušnému orgánu 
registrujícího členského státu datum 
skutečného uvedení zdravotnického 
prostředku na trh v dotyčném členském 
státě.
13. Držitel registrace rovněž uvědomí 
příslušný orgán, jestliže zdravotnický 
prostředek přestane být uváděn na trh 
členského státu, ať již dočasně, nebo 
trvale, a uvede k tomu relevantní důvody 
zdravotnické či hospodářské povahy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Článek 41 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41f

Vzájemné uznávání decentralizované 
registrace

1. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky, kterou zřizuje článek 78, bude 
odpovědná za posuzování veškerých 
otázek týkajících se registrace 
zdravotnického prostředku, který splňuje 
podmínky pro registraci v souladu 
s postupem stanoveným v článku 41e, ve 
více než jednom členském státě.
2. K udělení registrace pro takový 
zdravotnický prostředek ve více než 
jednom členském státě podá žadatel 
v těchto členských státech příslušným 
orgánům žádosti založené na totožné 
registrační dokumentaci. Součástí 
dokumentace jsou informace a 
dokumenty uvedené v přílohách VIII, IX 
a X tohoto nařízení. Předložené 
dokumenty obsahují seznam členských 
států, kterých se žádost týká. Žadatel 
požádá jeden členský stát, aby jednal jako 
„referenční členský stát“ a aby připravil 
zprávu o posuzování zdravotnického 
prostředku podle odstavce 3 nebo 4. 
3. Pokud již zdravotnický prostředek byl 
v okamžiku podání žádosti registrován, 
uzná daný členský stát registraci udělenou 
referenčním členským státem, jímž je 
členský stát, který registraci udělil jako 
první. Za tímto účelem požádá držitel 
rozhodnutí o registraci referenční členský 
stát, aby aktualizoval stávající zprávu 
o posuzování registrovaného 
zdravotnického prostředku. Referenční 
členský stát aktualizuje zprávu o 
posuzování do 90 dnů od obdržení platné 
žádosti. Zpráva o posuzování společně 
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s dalšími relevantními informacemi a 
dokumenty se zašle dotčeným členským 
státům a žadateli.
4. V případě, že zdravotnický prostředek 
v okamžiku podání žádosti registrován 
nebyl, požádá žadatel referenční členský 
stát, aby připravil návrh zprávy 
o posuzování. Referenční členský stát 
připraví tuto zprávu do 120 dnů od 
obdržení platné žádosti a zašle ji dotčeným 
členským státům a žadateli.
5. Do 90 dnů od obdržení dokumentů 
uvedených v odstavcích 3 a 4 schválí 
dotyčné členské státy zprávu o posuzování 
a uvědomí o tom referenční členský stát. 
Referenční členský stát zaznamená 
dohodu všech stran, uzavře postup 
a vyrozumí o tom žadatele.
6. Každý členský stát, ve kterém byla 
podána žádost podle odstavce 2, přijme do 
30 dnů od potvrzení shody rozhodnutí 
v souladu se schválenou zprávou 
o posuzování v podobě, v jaké byla 
schválena.
7. Jestliže v době stanovené v odstavci 5 
nemůže daný členský stát schválit zprávu 
o posuzování z důvodů potenciálního 
závažného rizika pro veřejné zdraví, předá 
podrobné odůvodnění svého postoje 
referenčnímu členskému státu, ostatním 
dotčeným členským státům a žadateli. 
Body, na něž je rozdílný názor, se 
neprodleně předloží koordinační skupině 
pro zdravotnické prostředky. 
8. V rámci koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky všechny členské 
státy uvedené v odstavci 7 usilují 
o dosažení dohody ohledně opatření, která 
je třeba přijmout. Poskytnou žadateli 
příležitost vyjádřit své stanovisko ústně 
nebo písemně. Pokud během 60 dní od 
oznámení bodů, na něž je rozdílný názor, 
dosáhnou členské státy dohody, 
zaznamená referenční členský stát 
dohodu, uzavře postup a vyrozumí o tom 
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žadatele. Použije se odstavec 6. 
9. Pokud členské státy nedosáhnou 
dohody ve lhůtě 60 dnů stanovené 
v odstavci 7, je neprodleně uvědomena 
agentura s ohledem na uplatnění postupu 
podle článku 41g. Agentuře se předloží 
podrobný popis otázek, u nichž členské 
státy nemohly dosáhnout dohody, 
a důvody jejich rozdílných názorů. Kopie 
se zašle žadateli.
10. Jakmile je žadatel informován, že byla 
záležitost předložena agentuře, 
neprodleně předá agentuře kopie 
informací a dokumentů podle odstavce 2.
11. Za okolností uvedených v odstavci 9 
mohou členské státy, které schválily 
zprávu o posuzování referenčního 
členského státu, na žádost žadatele 
zaregistrovat zdravotnický prostředek, 
aniž by vyčkaly výsledku postupu podle 
článku 41g. V takovém případě není 
vydanou registrací dotčen výsledek 
postupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Článek 41 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41g

Rozhodčí řízení v případě neshody týkající 
se vzájemného uznávání decentralizované 

registrace
1. Odkazuje-li se na postup stanovený 
v tomto článku, přezkoumá výbor pro 
zdravotnické prostředky danou záležitost a 
vydá odůvodněné stanovisko do 60 dnů 
ode dne, kdy mu záležitost byla 
předložena.
V naléhavých případech může výbor na 
návrh svého předsedy stanovit kratší 
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lhůtu.
2. K přezkoumání záležitosti jmenuje 
výbor pro zdravotnické prostředky 
jednoho ze svých členů zpravodajem. 
Výbor může také určit jednotlivé 
odborníky k poradám o zvláštních 
otázkách. Při jmenování odborníků 
vymezí výbor jejich úkoly a určí lhůtu pro 
jejich splnění.
3. Před vydáním stanoviska poskytne 
výbor pro zdravotnické prostředky žadateli 
nebo držiteli rozhodnutí o registraci 
příležitost podat písemné nebo ústní 
vysvětlení ve lhůtě, kterou výbor určí.
Výbor může pozastavit běh lhůt 
uvedených v odstavci 1, aby žadatel nebo 
držitel rozhodnutí o registraci mohl 
připravit vysvětlení.
4. Agentura neprodleně vyrozumí žadatele 
nebo držitele rozhodnutí o registraci o 
stanovisku výboru k registraci dotčeného 
zdravotnického prostředku. 
Do 15 dnů od obdržení stanoviska výboru 
pro zdravotnické prostředky může žadatel 
nebo držitel rozhodnutí o registraci 
písemně oznámit agentuře svůj úmysl 
požádat o přehodnocení stanoviska. V 
takovém případě předá agentuře podrobné 
odůvodnění této žádosti do 60 dnů od 
obdržení stanoviska.
Výbor přezkoumá své stanovisko do 60 
dnů od obdržení odůvodnění žádosti. 
Jmenuje jiného zpravodaje a v případě 
potřeby jiného spoluzpravodaje, než byl 
zpravodaj či spoluzpravodaj jmenovaný 
pro původní stanovisko. Přezkumný 
postup se zabývá pouze těmi body 
stanoviska, jež určil žadatel či držitel 
rozhodnutí o registraci, a zakládá se 
pouze na vědeckých údajích, jež byly 
dostupné v době, kdy výbor přijal 
stanovisko původní.  Žadatel či držitel 
rozhodnutí o registraci mohou požadovat, 
aby výbor v souvislosti s přezkumem 
konzultoval poradní výbor vytvoření podle 
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článku 78a.

Důvody pro závěry dosažené v rámci 
přezkumu se připojí ke zprávě o 
posuzování uvedené v odstavci 5 tohoto 
článku.
5. Do 15 dnů od přijetí konečného 
stanoviska výboru pro zdravotnické 
prostředky předá agentura toto stanovisko 
členským státům, Komisi a žadateli nebo 
držiteli rozhodnutí o registraci společně se 
zprávou o posuzování zdravotnického 
prostředku a uvádějící důvody pro závěry 
výboru.
V případě kladného stanoviska ohledně 
uplatnění vzájemného uznávání 
decentralizované registrace 
zdravotnického prostředku podle článku 
41f se k tomuto stanovisku připojí:
a) dokumenty uvedené v čl. 41f odst. 2;
(b) veškeré podmínky, jež by mohly mít na 
registraci dopad;
c) podrobnosti o veškerých doporučených 
podmínkách nebo omezeních s ohledem 
na bezpečné a účinné použití 
zdravotnického prostředku;
d) navržený text pro obal a příbalovou 
informaci ke zdravotnickému prostředku.
6. Do patnácti dnů po obdržení stanoviska 
uvedeného v odstavci 5 připraví Komise 
návrh rozhodnutí o dotyčné žádosti, v 
němž zohlední právo Unie. 
V případě návrhu rozhodnutí, který 
předpokládá udělení registrace, se přiloží 
dokumenty uvedené v odstavci 5. 
Pokud návrh rozhodnutí není v souladu 
se stanoviskem agentury, připojí Komise 
také podrobné vysvětlení zdůvodňující 
dané rozdíly.
Návrh rozhodnutí se předá členským 
státům a žadateli nebo držiteli rozhodnutí 
o registraci.
Členské státy mají 22 dnů na podání 
svých písemných připomínek k návrhu 



PE507.972v02-00 62/110 PR\933401CS.doc

CS

rozhodnutí Komisi. Má-li však být 
rozhodnutí přijato neodkladně, může 
předseda výboru pro zdravotnické 
prostředky stanovit kratší lhůtu podle 
stupně naléhavosti. Tato lhůta nesmí být 
kratší než pět dnů, pokud nejde o 
výjimečné okolnosti.
7. Členské státy mohou písemně požádat, 
aby byl návrh rozhodnutí uvedeného 
v odstavci 6 projednán na plenárním 
zasedání výboru pro zdravotnické 
prostředky v soulad s čl. 88 odst. 1, a 
uvedou podrobné důvody této žádosti. 
Pokud podle stanoviska Komise vyvolávají 
písemné připomínky členského státu nové 
důležité otázky vědecké nebo technické 
povahy, kterými se stanovisko vydané 
agenturou nezabývalo, pozastaví předseda 
výboru pro zdravotnické prostředky 
postup a postoupí žádost zpět agentuře 
k dalšímu zvážení.
8. Komise přijme konečné rozhodnutí 
postupem podle čl. 88 odst. 3 do 30 dnů od 
ukončení tohoto postupu. Komise 
aktualizuje informace o dotčeném 
prostředku v elektronickém systému 
uvedeném v článku 41b.
9. Zamítnutí registrace zakládá zákaz 
uvedení dotyčného zdravotnického 
prostředku na trh v celé Unii.
10. Rozhodnutí podle odstavce 8 je určeno 
všem členským státům a zašle se držiteli 
rozhodnutí o registraci nebo žadateli. 
Dotčené členské státy a referenční členský 
stát do 30 dnů od oznámení rozhodnutí 
buď udělí, nebo zruší registraci či 
provedou veškeré změny registrace 
nezbytné pro dosažení souladu 
s rozhodnutím. Informují o tom Komisi 
a agenturu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Článek 41 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41h

Změna registrace
1. Jakákoliv žádost držitele rozhodnutí 
o registraci o změnu registrace, jež byla 
udělena podle ustanovení článků 41c, 41e 
a 41f, se předloží všem členským státům, 
které daný zdravotnický prostředek dříve 
zaregistrovaly. 
Komise je zmocněna přijmout po poradě 
s agenturou akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 89 tohoto nařízení 
s cílem stanovit vhodná opatření pro 
hodnocení změn registrace.
2. Postup uvedený v článku 41g se použije 
obdobně pro změny registrace v případě 
arbitráže předložené Komisi.
3. Pokud se členský stát domnívá, že pro 
ochranu veřejného zdraví je nutná změna 
registrace udělené v souladu 
s ustanoveními této kapitoly, nebo že je 
nutné pozastavení či zrušení registrace, 
předloží tento členský stát neprodleně 
záležitost agentuře k uplatnění postupu 
stanoveného v článku 41g. 
Členský stát může ve výjimečných 
případech, kdy je pro ochranu veřejného 
zdraví nezbytné rychlé opatření, až do 
přijetí konečného rozhodnutí pozastavit 
uvádění na trh a používání daného 
zdravotnického prostředku na svém 
území. Nejpozději následující pracovní 
den uvědomí Komisi, agenturu a ostatní 
členské státy o důvodech tohoto opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída III, s výjimkou prostředků na zakázku 
nebo hodnocených prostředků, se podrobí 
posuzování shody na základě komplexního 
zabezpečování jakosti a přezkoušení složky 
k návrhu stanovených v příloze VIII. 
Výrobce může také zvolit použití 
posuzování shody založeného na 
přezkoušení typu uvedeného v příloze IX 
spojeného s posuzováním shody na základě 
ověření shody výrobku podle přílohy X. 

2. Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída III, s výjimkou prostředků na zakázku 
nebo hodnocených prostředků, se podrobí 
registraci na základě komplexního 
zabezpečování jakosti a přezkoušení složky 
k návrhu stanovených v příloze VIII. 
Výrobce může také zvolit použití 
registrace založené na přezkoušení typu 
uvedeného v příloze IX spojeného 
s registrací na základě ověření shody 
výrobku podle přílohy X.

V případě prostředků uvedených v prvním 
pododstavci čl. 1 odst. 4 se oznámený 
subjekt řídí konzultačním postupem 
uvedeným v příloze VIII kapitole II oddíle 
6.1 nebo případně v příloze IX oddíle 6.

V případě prostředků uvedených v prvním 
pododstavci čl. 1 odst. 4 se Výbor pro 
schvalování zdravotnických prostředků 
uvedený v článku 41c nebo vnitrostátní 
orgán řídí konzultačním postupem
uvedeným v příloze VIII kapitole II oddíle 
6.1 nebo případně v příloze IX oddíle 6.

V případě prostředků, na které se v souladu 
s čl. 1 odst. 2 písm. e) vztahuje toto 
nařízení, se oznámený subjekt řídí 
konzultačním postupem uvedeným 
v příloze VIII kapitole II oddíle 6.2 nebo 
případně v příloze IX oddíle 6.

V případě prostředků, na které se v souladu 
s čl. 1 odst. 2 písm. e) vztahuje toto 
nařízení, se registrace řídí konzultačním 
postupem uvedeným v příloze VIII 
kapitole II oddíle 6.2 nebo případně 
v příloze IX oddíle 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída IIb, s výjimkou prostředků na zakázku 
nebo hodnocených prostředků, se podrobí 
posuzování shody na základě komplexního 

3. Odchylně od článku 41a se výrobci 
prostředků klasifikovaných jako třída IIb, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, podrobí 
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zabezpečování jakosti, jak je uvedeno 
v příloze VIII, s výjimkou její kapitoly II, 
včetně posouzení dokumentace návrhu 
v rámci technické dokumentace na 
reprezentativním základě. Výrobce může 
také zvolit použití posuzování shody 
založeného na přezkoušení typu uvedeného 
v příloze IX spojeného s posuzováním 
shody na základě ověření shody výrobku 
podle přílohy X.

posuzování shody na základě komplexního 
zabezpečování jakosti, jak je uvedeno 
v příloze VIII, s výjimkou její kapitoly II, 
včetně posouzení dokumentace návrhu 
v rámci technické dokumentace na 
reprezentativním základě. Výrobce může 
také zvolit použití posuzování shody 
založeného na přezkoušení typu uvedeného 
v příloze IX spojeného s posuzováním 
shody na základě ověření shody výrobku
podle přílohy X.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci prostředků klasifikovaných jako 
třída IIa, s výjimkou prostředků na zakázku 
nebo hodnocených prostředků, se podrobí 
posuzování shody na základě komplexního 
zabezpečování jakosti, jak je uvedeno 
v příloze VIII, s výjimkou její kapitoly II, 
včetně posouzení dokumentace návrhu 
v rámci technické dokumentace na 
reprezentativním základě. Výrobce může 
také zvolit vypracování technické 
dokumentace stanovené v příloze II 
spojené s posuzováním shody na základě 
ověření shody výrobku, jak je uvedeno 
v příloze X části A oddíle 7 nebo části B 
oddíle 8.

4. Odchylně od článku 41a se výrobci 
prostředků klasifikovaných jako třída IIa, 
s výjimkou prostředků na zakázku nebo 
hodnocených prostředků, podrobí 
posuzování shody na základě komplexního 
zabezpečování jakosti, jak je uvedeno 
v příloze VIII, s výjimkou její kapitoly II, 
včetně posouzení dokumentace návrhu 
v rámci technické dokumentace na 
reprezentativním základě. Výrobce může 
také zvolit vypracování technické 
dokumentace stanovené v příloze II 
spojené s posuzováním shody na základě 
ověření shody výrobku, jak je uvedeno 
v příloze X části A oddíle 7 nebo části B 
oddíle 8.

Or. en
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 43 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zapojení oznámených subjektů Zapojení oznámených subjektů do postupu 
posuzování shody

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud postup posuzování shody 
vyžaduje zapojení oznámeného subjektu, 
výrobce může u oznámeného subjektu, 
kterého si zvolí, za předpokladu, že je tento 
subjekt oznámen pro činnosti posuzování 
shody, postupy posuzování shody a 
dotčený prostředek. Žádost o stejnou 
činnost posuzování shody nelze podat 
současně u více než jednoho oznámeného 
subjektu.

1. Pokud postup posuzování shody 
vyžaduje zapojení oznámeného subjektu, 
výrobce může u oznámeného subjektu, 
kterého si zvolí, za předpokladu, že je tento 
subjekt oznámen pro činnosti posuzování 
shody, postupy posuzování shody a 
dotčený prostředek. Pokud výrobce podá 
žádost oznámenému subjektu, který se 
nachází v jiném členském státě, než ve 
kterém je tento výrobce registrován, 
informuje o této žádosti svůj vnitrostátní 
orgán odpovědný za oznámený subjekt. 
Žádost o stejnou činnost posuzování shody 
nelze podat současně u více než jednoho 
oznámeného subjektu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Mechanismus kontroly některých 

posuzování shody
1. Oznámené subjekty oznámí Komisi 
žádosti o posuzování shody v případě 
prostředků klasifikovaných jako třída III, 
s výjimkou žádostí o doplnění nebo 
obnovení stávajících certifikátů. K 
oznámení je přiložen návrh návodu 
k použití uvedený v příloze I oddíle 19.3 a 
návrh souhrnu bezpečnosti a klinické 
funkce uvedený v článku 26. Oznámený 
subjekt ve svém oznámení uvede 
předpokládané datum, k němuž má být 
posuzování shody dokončeno. Komise 
okamžitě předá oznámení a přiložené 
dokumenty koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky. 
2. Do 28 dnů od obdržení informací 
uvedených v odstavci 1 může koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky 
požádat oznámený subjekt o předložení 
souhrnu předběžného posouzení shody 
před vydáním certifikátu. Koordinační 
skupina pro zdravotnické prostředky na 
návrh kteréhokoli ze svých členů nebo 
Komise rozhodne o vznesení takové 
žádosti v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 78 odst. 4. Koordinační skupina pro 
zdravotnické prostředky ve své žádosti 
uvede vědecky opodstatněný důvod 
související se zdravím pro zvláštní 
požadavek o předložení souhrnu 
předběžného posouzení shody. Při volbě 
zvláštního požadavku o předložení by 
měla být řádně zohledněna zásada 
rovného zacházení.
Do 5 dnů od obdržení žádosti koordinační 
skupiny pro zdravotnické prostředky o tom 
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oznámený subjekt informuje výrobce. 
3. Koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky může k souhrnu předběžného 
posouzení shody předložit připomínky, a 
to nejpozději 60 dnů od předložení tohoto 
souhrnu. V rámci tohoto období a 
nejpozději 30 dnů od předložení může 
koordinační skupina pro zdravotnické 
prostředky požádat o další informace, 
které jsou na základě vědecky 
opodstatněných důvodů nezbytné pro 
analýzu předběžného posouzení shody 
oznámeného subjektu. To může zahrnovat 
žádost o vzorky nebo inspekci na místě 
v provozních prostorách výrobce. Dokud 
nejsou předloženy další požadované 
informace, přerušuje se období pro 
připomínky uvedené v první větě tohoto 
odstavce. Následnými žádostmi o další 
informace ze strany koordinační skupiny 
pro zdravotnické prostředky se 
nepřerušuje období pro předkládání 
připomínek.
4. Oznámený subjekt musí věnovat 
náležitou pozornost veškerým 
připomínkám, které obdržel v souladu 
s odstavcem 3. Poskytne Komisi 
vysvětlení, jak byly tyto připomínky 
zohledněny, včetně veškerých řádných 
odůvodnění případů, kdy se obdrženými 
připomínkami neřídí, a své konečné 
rozhodnutí ohledně příslušného posouzení 
shody. Komise tyto informace okamžitě 
předá koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky. 
5. Komise může, považuje-li to za 
nezbytné pro ochranu bezpečnosti 
pacientů a veřejného zdraví, stanovit 
prostřednictvím prováděcích aktů zvláštní 
kategorie nebo skupiny prostředků, 
s výjimkou prostředků třídy III, na které 
se v předem vymezeném časovém období 
použijí odstavce 1 až 4. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 88 odst. 3.
Opatření podle tohoto odstavce mohou být 
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ospravedlněna pouze jedním nebo více 
z těchto kritérií:
(a) novost prostředku nebo jeho výchozí 
technologie a jejich významný klinický 
dopad nebo dopad na veřejné zdraví;
(b) nepříznivá změna v profilu 
přínosů/rizik u konkrétní kategorie nebo 
skupiny prostředků vzhledem k vědecky 
opodstatněným obavám týkajícím se 
zdraví, pokud jde o složky nebo zdrojový 
materiál nebo dopad na zdraví v případě 
poruchy; 
(c) zvýšená míra závažných nežádoucích 
příhod hlášených v souladu s článkem 61, 
pokud jde o konkrétní kategorie nebo 
skupinu prostředků;
(d) výrazné nesrovnalosti v posouzeních 
shody provedených různými oznámenými 
subjekty u ve své podstatě podobných 
prostředků; 
(e) obavy týkající se veřejného zdraví, 
pokud jde o zvláštní kategorii nebo 
skupinu prostředků nebo jejich výchozí 
technologii.
6. Komise zpřístupní veřejnosti shrnutí 
připomínek předložených v souladu 
s odstavcem 3 a výsledků postupu 
posouzení shody. Nesmí zveřejnit žádné 
osobní údaje ani důvěrné informace 
obchodní povahy.
7. Komise pro účely tohoto článku zajistí 
technickou infrastrukturu pro výměnu 
údajů elektronickými prostředky mezi 
oznámenými subjekty a koordinační 
skupinou pro zdravotnické prostředky. 
8. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout opatření, 
kterými stanoví postupy a procedurální 
hlediska týkající se předložení a analýzy 
souhrnu předběžného posouzení shody 
v souladu s odstavci 2 a 3. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 88 odst. 3. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 82

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) k ověření klinické bezpečnosti a 
účinnosti prostředku, včetně určených 
přínosů pro pacienta, pokud je používán 
k zamýšlenému účelu, u cílové populace a 
v souladu s návodem k použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Klinické zkoušky jsou navrženy a 
prováděny takovým způsobem, aby byla 
chráněna práva, bezpečnost a kvalita života 
subjektů podílejících se na klinické 
zkoušce, v souladu s čl. 50a odst. 3, a aby 
klinické údaje získané z klinické zkoušky 
byly spolehlivé.

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Článek 50 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50a
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Účast etického výboru
1. Povolení k provádění klinických 
zkoušek může být vydáno teprve poté, co 
nezávislý etický výbor předložil kladné 
hodnocení takové zkoušky.
2. Součástí stanoviska etického výboru je 
zejména lékařské odůvodnění, souhlas 
subjektů účastnících se klinických 
zkoušek, poskytnutý na základě veškerých 
informací o klinické zkoušce a vhodnosti 
zkoušejících a zařízení pro provedení 
zkoušky.
3. Etický výbor zajistí, aby byla chráněna 
práva, bezpečnost a kvalita života subjektů 
účastnících se klinických zkoušek.
4. Ve vztahu k výzkumnému pracovníkovi 
a zadavateli je výbor nezávislý a 
nepodléhá ani žádnému jinému 
nepatřičnému vlivu. Musí jednat 
v souladu s právními předpisy státu nebo 
států, v nichž má výzkum proběhnout, a 
dodržovat veškeré příslušné mezinárodní 
normy a standardy. 
5. Etický výbor se skládá z přesně daného 
počtu členů a náhradníků, k nimž patří 
zdravotničtí pracovníci, laické osoby 
a alespoň jeden zkušený, dobře 
informovaný pacient nebo jeho zástupce, 
kteří společně disponují odpovídajícími 
kvalifikacemi a zkušenostmi 
k přezkoumání a hodnocení vědeckých, 
lékařských a etických aspektů navržené 
klinické zkoušky.
6. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k vytvoření etických výborů, 
pokud takové výbory dosud neexistují, a 
k usnadnění jejich práce. 
Členské státy zveřejní počet členů a 
náhradníků etického výboru a jejich 
jména a povolání a Komisi informují o 
složení etických výborů a datu zahájení 
činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 85

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát shledá, že 
požadovaná klinická zkouška nespadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení nebo že 
žádost není úplná, informuje o tom 
zadavatele a stanoví lhůtu o délce nejvýše 
šest dnů na to, aby mohl zadavatel vznést 
připomínky nebo žádost doplnit. 

3. Pokud členský stát shledá, že 
požadovaná klinická zkouška nespadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení nebo že 
žádost není úplná, informuje o tom 
zadavatele a stanoví lhůtu o délce nejvýše 
deset dnů na to, aby mohl zadavatel vznést 
připomínky nebo žádost doplnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 87

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 88

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) metodiku, která má být použita, počet 
zúčastněných subjektů a zamýšlený 
výsledek studie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po dokončení klinické zkoušky 
zadavatel vloží do elektronického systému 
uvedeného v článku 53 shrnutí jejích 
výsledků vypracované způsobem, který je 
snadno srozumitelný pro laické osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veškeré informace o konkrétním 
zdravotnickém prostředku dostupné 
prostřednictvím elektronického systému se 
na základě odůvodněné žádosti zpřístupní 
straně, která o to požádá, není-li pro 
všechny informace nebo jejich části 
ospravedlněna důvěrnost informací 
z těchto důvodů:
a) ochrana osobních údajů v souladu 
s nařízením (ES) č. 45/2001;
b) ochrana obchodně citlivých informací;
c) účinný dozor nad prováděním klinické 
zkoušky ze strany dotčeného členského 
státu (dotčených členských států).

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby zdravotničtí pracovníci rovněž měli náležitý přístup k elektronickému systému 
pro klinické zkoušky, neboť obsahuje zprávy o závažných nepříznivých událostech a 
nedostatcích prostředku. Je rovněž důležité zajistit, aby v případě, že je to ve veřejném zájmu, 
existoval způsob, jak zažádat o stávající informace, které jinak bez zvláštní žádosti nejsou 
snadno dostupné.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud členský stát zamítl, pozastavil 
nebo ukončil klinickou zkoušku nebo 
pokud vyzval k podstatné změně či 
dočasnému přerušení klinické zkoušky 
nebo mu bylo zadavatelem oznámeno 
předčasné ukončení klinické zkoušky 
z bezpečnostních důvodů, sdělí uvedený 

1. Pokud členský stát zamítl, pozastavil 
nebo ukončil klinickou zkoušku nebo 
pokud vyzval k podstatné změně či 
dočasnému přerušení klinické zkoušky 
nebo mu bylo zadavatelem oznámeno 
předčasné ukončení klinické zkoušky 
z bezpečnostních důvodů či z důvodu 
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členský stát své rozhodnutí a jeho důvody 
všem členským státům a Komisi, a to 
prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 53.

nedostatečné účinnosti, sdělí uvedený 
členský stát své rozhodnutí a důvody 
tohoto rozhodnutí všem členským státům a 
Komisi, a to prostřednictvím 
elektronického systému uvedeného 
v článku 53.

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže zadavatel dočasně přerušil 
klinickou zkoušku z bezpečnostních 
důvodů, informuje o dočasném přerušení 
do 15 dnů dotčené členské státy.

1. Jestliže zadavatel dočasně přerušil 
klinickou zkoušku z bezpečnostních 
důvodů či z důvodu nedostatečné 
účinnosti, informuje o dočasném přerušení 
do 15 dnů dotčené členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadavatel oznámí každému dotčenému 
členskému státu ukončení klinické zkoušky 
týkající se dotčeného členského státu a 
poskytne odůvodnění v případě 
předčasného přerušení. Toto oznámení se 
provede do 15 dnů od ukončení klinické 
zkoušky, které se týká uvedeného 
členského státu.

2. Zadavatel oznámí každému dotčenému 
členskému státu ukončení klinické zkoušky 
týkající se dotčeného členského státu a 
poskytne odůvodnění v případě 
předčasného přerušení, aby všechny 
členské státy mohly o výsledcích této 
klinické zkoušky informovat zadavatele 
provádějící současně v Unii podobné 
klinické zkoušky. Toto oznámení se 
provede do 15 dnů od ukončení klinické 
zkoušky, které se týká uvedeného 
členského státu.

Jestliže je zkouška prováděna ve více než Jestliže je zkouška prováděna ve více než 
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jednom členském státě, oznámí zadavatel 
celkové ukončení klinické zkoušky všem 
dotčeným členským státům. Toto oznámení 
je učiněno do 15 dnů od celkového 
ukončení klinické zkoušky.

jednom členském státě, oznámí zadavatel 
celkové ukončení klinické zkoušky všem 
dotčeným členským státům. Informace o 
důvodech pro předčasné ukončení 
klinické zkoušky se poskytnou rovněž 
všem členským státům, aby mohly o 
výsledcích této klinické zkoušky 
informovat zadavatele provádějící 
současně v Unii podobné klinické 
zkoušky. Toto oznámení je učiněno do 15 
dnů od celkového ukončení klinické 
zkoušky.

Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V jediné žádosti zadavatel navrhne jeden 
z dotčených členských států jako 
koordinující členský stát. Jestliže si 
uvedený členský stát koordinujícím 
členským státem být nepřeje, dohodne se 
do šesti dnů od předložení jediné žádosti 
s jiným dotčeným členským státem na tom, 
že bude koordinujícím členským státem on. 
Jestliže žádný jiný stát nesouhlasí s tím, že 
bude koordinujícím členským státem, je 
koordinujícím členským státem členský 
stát navržený zadavatelem. Jestliže se 
koordinujícím členským státem stane jiný 
členský stát, než který byl navržen 
zadavatelem, lhůta uvedená v čl. 51 odst. 2 
začíná dnem následujícím po tom, co daný 
stát přijal funkci koordinujícího státu.

2. V jediné žádosti zadavatel navrhne jeden 
z dotčených členských států jako 
koordinující členský stát. Členský stát 
podávající zprávu se vybírá z těch 
dotčených členských států, v nichž žije 
většina subjektů podílejících se na dané 
klinické zkoušce. Jestliže si uvedený 
členský stát koordinujícím členským 
státem být nepřeje, dohodne se do šesti dnů 
od předložení jediné žádosti s jiným 
dotčeným členským státem na tom, že bude 
koordinujícím členským státem on. Jestliže 
žádný jiný stát nesouhlasí s tím, že bude 
koordinujícím členským státem, je 
koordinujícím členským státem členský 
stát navržený zadavatelem. Jestliže se 
koordinujícím členským státem stane jiný 
členský stát, než který byl navržen 
zadavatelem, lhůta uvedená v čl. 51 odst. 2 
začíná dnem následujícím po tom, co daný 
stát přijal funkci koordinujícího státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) každou závažnou nežádoucí příhodu 
v souvislosti s prostředky dodanými na trh 
Unie, včetně data a místa příhody; výrobce 
také případně uvede dostupné informace o 
pacientovi či uživateli a o zdravotnickém 
pracovníkovi, kteří jsou účastníky 
příhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 
zdravotnické pracovníky, uživatele a 
pacienty k ohlašování jejich příslušným 
orgánům podezření na závažné nežádoucí 
příhody uvedené v odst. 1 písm. a). 

3. Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření, včetně cílených informačních 
kampaní, k tomu, aby povzbudily 
zdravotnické pracovníky, uživatele a 
pacienty k ohlašování jejich příslušným 
orgánům podezření na závažné nežádoucí 
příhody uvedené v odst. 1 písm. a) a aby 
jim toto ohlašování umožnily. Členské 
státy o těchto opatřeních informují 
Komisi.

Zaznamenávají takové zprávy centrálně na 
vnitrostátní úrovni. Pokud příslušný orgán 
členského státu obdrží takovou zprávu, 
učiní nezbytné kroky k zajištění, aby byl o 
nežádoucí příhodě informován výrobce 
dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 
následná opatření. 

Příslušné orgány členských států 
zaznamenávají takové zprávy centrálně na 
vnitrostátní úrovni. Pokud příslušný orgán 
členského státu obdrží takovou zprávu, 
informuje neprodleně výrobce dotčeného 
prostředku. Výrobce zajistí následná 
opatření. 

Jestliže příslušný orgán členského státu 
zjistí, že se zprávy uvedené v prvním 
pododstavci týkají závažné nežádoucí 
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příhody, neprodleně uvedené zprávy 
oznámí prostřednictvím elektronického 
systému uvedeného v článku 62, pokud již 
tutéž nežádoucí příhodu neohlásil 
výrobce.

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

Komise ve spolupráci s členskými státy a 
po konzultaci s příslušnými partnery, 
včetně organizací pacientů a spotřebitelů, 
vypracují standardizované formuláře 
v elektronické i neelektronické podobě pro 
hlášení závažných nežádoucích příhod ze 
strany zdravotnických pracovníků, 
uživatelů nebo pacientů.

Or. en

Odůvodnění

V záležitostech souvisejících s podáváním zpráv zdravotnickými pracovníky, uživateli a 
pacienty by mělo dojít ke zpřísnění. Komise by měla ve spolupráci s organizacemi pacientů a 
spotřebitelů vytvořit standardní formuláře, a to jak v elektronickém, tak v neelektronickém 
formátu pro uživatele bez přístupu k internetu či počítačových dovedností.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Existuje-li oprávněný zájem na včasném získání informací o závažných nežádoucích 
příhodách týkajících se některých zdravotnických prostředků, musí být stanoveno komplexní 
právo na informace.
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Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise zajistí, aby veřejnost měla na 
vhodné úrovni do elektronického systému 
přístup. Zajistí zejména, aby v případě, že 
jsou požadovány informace o konkrétním 
zdravotnickém prostředku, byly tyto 
informace zpřístupněny do 15 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Existuje-li oprávněný zájem na včasném získání informací o závažných nežádoucích 
příhodách týkajících se některých zdravotnických prostředků, musí být stanoveno komplexní 
právo na informace.

Pozměňovací návrh 101

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Souvisí se začleněním tohoto ustanovení pod čl. 61 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
okamžitě předají prostřednictvím 
elektronického systému všem dotčeným 
příslušným orgánům a jsou přístupné 
členským státům, Komisi, agentuře a 
zdravotnickým pracovníkům. Komise 
rovněž zajistí, aby veřejnost měla na 
vhodné úrovni do elektronického systému 
přístup. Zajistí zejména, aby v případě, že 
jsou požadovány informace o konkrétním 
zdravotnickém prostředku, byly tyto 
informace zpřístupněny do 15 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby agentura a zdravotničtí pracovníci rovněž měli plný přístup k elektronickému 
systému pro dozor nad trhem, neboť tento systém obsahuje důležité informace o prostředcích, 
jež představují zdravotní riziko. Existuje-li oprávněný zájem na včasném získání informací o 
závažných nežádoucích příhodách týkajících se některých zdravotnických prostředků, musí 
být stanoveno komplexní právo na informace, byť přístup veřejnosti může být 
diferencovanější.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Namísto řešení případ od případu by měl být zřízen poradní výbor přímo poskytující odborné 
poradenství a odborné znalosti na podporu práce Komise, koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky a členských států. 

Pozměňovací návrh 104

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posouzení otázek souvisejících 
s postupem vzájemného uznávání 
v souladu s ustanoveními podle článku 
41e.

Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Článek 78 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 78a

Poradní výbor
1. Bude vytvořen multidisciplinární 
poradní výbor složený z odborníků a 
zástupců zúčastněných stran a organizací 
občanské společnosti, který koordinační 
skupině pro zdravotnické prostředky, 
Komisi a členským státům poskytuje 
podporu, vědecká doporučení a odborné 
znalosti v různých otázkách zdravotnické 
techniky týkajících se zdravotnických 
prostředků a diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro, 
hraničních případů týkajících se 
zdravotnických prostředků, lidských tkání 
a buněk a kosmetických přípravků, 
biocidů, potravin a v případě potřeby i 
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dalších výrobků, jakož i dalších aspektů 
provádění tohoto nařízení. 
2. Pro účely rozhodnutí v hraničních 
případech zahrnujících léčivé přípravky a 
potraviny konzultuje poradní výbor 
Evropskou agenturu pro léčivé přípravky 
a Evropský úřad pro bezpečnost potravin. 
3. Komise zajistí logistickou podporu pro 
fungování poradního výboru. 

Or. en

Odůvodnění

Namísto řešení případ od případu by měl být zřízen poradní výbor přímo poskytující odborné 
poradenství a odborné znalosti na podporu práce Komise, koordinační skupiny pro
zdravotnické prostředky a členských států. 

Pozměňovací návrh 106

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) posuzovat otázky související 
s postupem vzájemného uznávání 
v souladu s ustanoveními podle článku 
41e.

Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky a pracovníci 
referenčních laboratoří EU nesmí mít 
finanční ani jiné zájmy v rámci odvětví 
zdravotnických prostředků, které by 
ovlivnily jejich nestrannost. Zavazují se 

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

jednat ve veřejném zájmu a nezávisle. 
Učiní prohlášení o veškerých přímých i 
nepřímých zájmech, které mohou mít 
v rámci odvětví zdravotnických prostředků, 
a aktualizují toto prohlášení pokaždé, 
dojde-li k významné změně. Na požádání 
je prohlášení o zájmech přístupné 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Odborníci zasedající v poradním výboru 
uvedeném v článku 78a jsou vyzváni 
k tomu, aby učinili prohlášení o svých 
zájmech, pokud jde o příslušnou záležitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise a členské státy přijmou veškerá
vhodná opatření, aby zajistily zavedení 
registrů pro zdravotnické prostředky za 
účelem sběru zkušeností v souvislosti 
s používáním takových prostředků po 
jejich uvedení na trh. Soustavně budou 
zaváděny registry pro zdravotnické 
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dlouhodobé bezpečnosti a funkční 
způsobilosti prostředků.

prostředky tříd IIb a III. Takové registry 
napomůžou nezávislému hodnocení 
dlouhodobé bezpečnosti a funkční 
způsobilosti prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Kapitola II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola II Kapitola VI
Dodání prostředků na trh, povinnosti 

hospodářských subjektů, obnova, označení 
CE, volný pohyb

Dodání prostředků na trh, povinnosti 
hospodářských subjektů, obnova, označení 

CE, volný pohyb
Články této kapitoly: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Kapitola VI b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola VII
Obnova použitých zdravotnických 

prostředků
Články této kapitoly: 15a, 15b, 15c, 15d

Or. en



PE507.972v02-00 86/110 PR\933401CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Kapitola III – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola III Kapitola VIII
Identifikace a sledovatelnost prostředků, 
registrace prostředků a hospodářských 

subjektů, souhrn bezpečnosti a klinické 
funkce, Evropská databanka 
zdravotnických prostředků

Identifikace a sledovatelnost prostředků, 
registrace prostředků a hospodářských 

subjektů, Evropská databanka 
zdravotnických prostředků

Články této kapitoly: 23, 24, 25, 27

Or. en

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Kapitola IV – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IV Kapitola IV

Oznámené subjekty Oznámené subjekty
Články této kapitoly: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 43

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Kapitola V – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola V Kapitola II
Klasifikace a posuzování shody Klasifikace zdravotnických prostředků

Články této kapitoly: 41
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Or. en

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Kapitola II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola III
Registrace a posuzování shody

Články této kapitoly: 26, 41a, 41b, 41c, 
41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 42, 44, 45, 46, 47, 
48 

Or. en

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Kapitola VI – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola VI Kapitola V
Klinické hodnocení a klinické zkoušky Klinické hodnocení a klinické zkoušky

Články této kapitoly: 49, 50, 50a, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en
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Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Kapitola VII – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola VII Kapitola IX
Vigilance a dozor nad trhem Vigilance a dozor nad trhem

Články této kapitoly: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

Or. en

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Kapitola VIII – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola VIII Kapitola X
Spolupráce mezi členskými státy, 

koordinační skupinou pro zdravotnické 
prostředky, referenčními laboratořemi EU, 

registry prostředků

Spolupráce mezi členskými státy, 
koordinační skupinou pro zdravotnické 

prostředky, referenčními laboratořemi EU, 
registry prostředků

Články této kapitoly: 76, 77, 78, 78a, 79, 
80, 81, 82, 83

Or. en

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Kapitola IX – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IX Kapitola XI
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Důvěrnost, ochrana údajů, financování a 
sankce

Důvěrnost, ochrana údajů, financování a 
sankce

Články této kapitoly: 84, 85, 86, 87

Or. en

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 19.2 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

n) Pokud je prostředek určen pro jedno 
použití, údaj o této skutečnosti. Výrobce 
dostatečným způsobem prokáže, že 
prostředek nelze bezpečně obnovit. Údaj 
výrobce o jednom použití musí být v rámci 
celé Unie jednotný.

Or. en

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 19.2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) Pokud je prostředek prostředkem pro 
jedno použití, který byl obnoven, údaj o 
této skutečnosti, počet již provedených 
obnovovacích cyklů a jakékoli omezení 
týkající se počtu obnovovacích cyklů. 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 19.3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) Pokud je prostředek určen 
k opakovanému použití, informace o 
vhodných postupech, které opakované 
použití dovolují, včetně čištění, dezinfekce, 
dekontaminace, balení, a případně o 
validované metodě nové sterilizace. Měly 
by být poskytnuty informace k identifikaci 
toho, že prostředek by již neměl být 
opakovaně používán, např. známky 
degradace materiálu nebo maximální počet 
přípustných opakovaných použití.

k) Pokud je prostředek určen 
k opakovanému použití, informace o 
vhodných postupech, které opakované 
použití dovolují, včetně čištění, dezinfekce, 
dekontaminace, balení, maximálního 
počtu přípustných opakovaných použití a 
případně o validované metodě nové 
sterilizace. Měly by být poskytnuty
informace k identifikaci toho, že 
prostředek by již neměl být opakovaně 
používán, např. známky degradace 
materiálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 19.3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

l) Pokud je prostředek označen údajem, že 
se jedná o prostředek pro jedno použití, 
informace o známých vlastnostech 
a technických faktorech prostředku, které 
jsou výrobci známy a jež by mohly při 
opakovaném použití prostředku 
představovat riziko, s výjimkou prostředků 
uvedených v článku 15b. Pokud podle 
oddílu 19.1 písm. c) není nutný žádný 
návod k použití, musí být tato informace 
dostupná uživateli na požádání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6.1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) plán klinického sledování po uvedení na 
trh a hodnotící zpráva klinického sledování 
po uvedení na trh v souladu s přílohou XIII 
částí B nebo jakékoli odůvodnění toho, 
proč klinické sledování po uvedení na trh 
není považováno za nutné nebo vhodné.

d) plán klinického sledování po uvedení na 
trh a hodnotící zpráva klinického sledování 
po uvedení na trh, včetně přezkumu 
hodnotící zprávy klinického sledování po 
uvedení na trh u třídy III zdravotnických 
prostředků nezávislým vědeckým 
orgánem, v souladu s přílohou XIII částí B 
nebo jakékoli odůvodnění toho, proč 
klinické sledování po uvedení na trh není 
považováno za nutné nebo vhodné.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu podpory transparentnosti je potřeba, aby byla hodnotící zpráva klinického sledování 
po uvedení na trh, kterou předkládá výrobce, dodatečně přezkoumána nezávislým vědeckým 
orgánem, jedná-li se o vysoce rizikové prostředky. ...

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Příloha V – část A – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. obnovený prostředek pro jedno použití 
(ano/ne);

10. v případě prostředku pro jedno použití 
odůvodnění uvedené v čl. 15a odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4. Organizační struktura, rozdělení 1.1.4. Organizační struktura, rozdělení 
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odpovědnosti a fungování oznámeného 
subjektu musí být takové, aby zajišťovaly 
důvěru ve výkon a výsledky činností 
prováděných v rámci posuzování shody. 

odpovědnosti a fungování oznámeného 
subjektu musí být takové, aby zajišťovaly 
důvěru ve výkon a výsledky činností 
prováděných v rámci posuzování shody. 

Musí být jasně dokumentována organizační 
struktura a funkce, odpovědnost a 
pravomoc jeho nejvyššího vedení a 
ostatních zaměstnanců, kteří mají vliv na 
výkon a výsledky činností v rámci 
posuzování shody.

Musí být jasně dokumentována organizační 
struktura a funkce, odpovědnost a 
pravomoc jeho nejvyššího vedení a 
ostatních zaměstnanců, kteří mají vliv na 
výkon a výsledky činností v rámci 
posuzování shody. Tyto informace se 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.3. Oznámený subjekt, jeho nejvyšší 
vedení a zaměstnanci odpovědní za 
provádění úkolů spojených s posuzováním 
shody nesmí:

1.2.3. Oznámený subjekt, jeho nejvyšší 
vedení a zaměstnanci odpovědní za 
provádění úkolů spojených s posuzováním 
shody nesmí:

– být navrhovatelem, výrobcem, 
dodavatelem, osobou odpovědnou za 
instalaci, kupujícím, vlastníkem, 
uživatelem nebo osobou provádějící 
údržbu výrobků ani zplnomocněným 
zástupcem žádné z uvedených stran. Tím 
se nevylučuje nákup a používání 
posuzovaných výrobků, jež jsou nezbytné 
pro úkony oznámeného subjektu (např. 
měřicí zařízení), provedení posouzení 
shody nebo používání těchto výrobků pro 
osobní účely,

– být navrhovatelem, výrobcem, 
dodavatelem, osobou odpovědnou za 
instalaci, kupujícím, vlastníkem, 
uživatelem nebo osobou provádějící 
údržbu výrobků ani zplnomocněným 
zástupcem žádné z uvedených stran. Tím 
se nevylučuje nákup a používání 
posuzovaných výrobků, jež jsou nezbytné 
pro úkony oznámeného subjektu (např. 
měřicí zařízení), provedení posouzení 
shody nebo používání těchto výrobků pro 
osobní účely,

– přímo se podílet na návrhu, výrobě nebo 
konstrukci, uvádění na trh, instalaci, 
používání nebo údržbě výrobků, které 
posuzují, ani zastupovat strany, které se 
uvedenými činnostmi zabývají. Nesmí 
provádět žádnou činnost, která by mohla 
ohrozit jejich nezávislý úsudek a integritu 
ve vztahu k činnostem v rámci posuzování 

– přímo se podílet na návrhu, výrobě nebo 
konstrukci, uvádění na trh, instalaci, 
používání nebo údržbě výrobků, které 
posuzují, ani zastupovat strany, které se 
uvedenými činnostmi zabývají. Nesmí 
provádět žádnou činnost, která by mohla 
ohrozit jejich nezávislý úsudek a integritu 
ve vztahu k činnostem v rámci posuzování 
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shody, k jejichž vykonávání jsou tyto 
osoby oznámeny, 

shody, k jejichž vykonávání jsou tyto 
osoby oznámeny, 

– nabízet nebo poskytovat žádné služby, 
které by mohly ohrozit důvěru v jejich 
nezávislost, nestrannost nebo objektivitu. 
Zejména nesmí nabízet nebo poskytovat 
poradenské služby výrobci, jeho 
zplnomocněnému zástupci, dodavateli 
nebo konkurentovi, pokud jde o návrh, 
konstrukci, uvádění na trh nebo údržbu 
výrobků nebo postupy, které jsou 
posuzovány. Tím se nevylučují obecné 
školicí činnosti v oblasti předpisů o 
zdravotnických prostředcích nebo 
souvisejících norem, které nejsou 
specifické pro konkrétního zákazníka.

– nabízet nebo poskytovat žádné služby, 
které by mohly ohrozit důvěru v jejich 
nezávislost, nestrannost nebo objektivitu. 
Zejména nesmí nabízet nebo poskytovat 
poradenské služby výrobci, jeho 
zplnomocněnému zástupci, dodavateli 
nebo konkurentovi, pokud jde o návrh, 
konstrukci, uvádění na trh nebo údržbu 
výrobků nebo postupy, které jsou 
posuzovány. Tím se nevylučují obecné 
školicí činnosti v oblasti předpisů o 
zdravotnických prostředcích nebo 
souvisejících norem, které nejsou 
specifické pro konkrétního zákazníka.

Oznámený subjekt doloží vnitrostátnímu 
orgánu, že neexistují žádné střety zájmů, 
pokud jde o soulad s tímto bodem. 
Vnitrostátní orgán podá Komisi dvakrát 
do roka zprávu při zachování plné 
transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1.2.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.6. Oznámený subjekt zajistí a 
dokumentuje, že činnosti jeho poboček 
nebo subdodavatelů nebo jakéhokoli 
přidruženého subjektu neovlivní jeho 
nezávislost, nestrannost nebo objektivitu 
jeho činností v rámci posuzování shody.

1.2.6. Oznámený subjekt zajistí a 
dokumentuje, že činnosti jeho poboček 
nebo subdodavatelů nebo jakéhokoli 
přidruženého subjektu neovlivní jeho 
nezávislost, nestrannost nebo objektivitu 
jeho činností v rámci posuzování shody. 
Oznámený subjekt vnitrostátnímu orgánu 
doloží, že splňuje podmínky tohoto bodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1.3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3. Důvěrnost 1.3. Důvěrnost

Zaměstnanci oznámeného subjektu musí 
zachovávat služební tajemství, pokud jde o 
všechny informace získané při vykonávání 
jejich úkolů podle tohoto nařízení, 
s výjimkou vztahů s vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty, 
příslušnými orgány nebo Komisí. Musí být 
chráněna vlastnická práva. Za tímto účelem 
musí mít oznámený subjekt zavedeny 
dokumentované postupy.

Zaměstnanci oznámeného subjektu musí 
zachovávat služební tajemství, pokud jde o 
všechny informace získané při vykonávání 
jejich úkolů podle tohoto nařízení, pouze 
v odůvodněných případech a s výjimkou 
vztahů s vnitrostátními orgány 
odpovědnými za oznámené subjekty, 
příslušnými orgány nebo Komisí. Musí být 
chráněna vlastnická práva. Za tímto účelem 
musí mít oznámený subjekt zavedeny 
dokumentované postupy.

Pokud poskytnutí informací požaduje 
veřejnost či zdravotničtí pracovníci, 
oznámený subjekt veřejně zpřístupní 
důvody, proč tyto informace nejsou 
předmětem zveřejnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1.6.1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1.6.1. Oznámený subjekt se musí podílet na 
příslušných normalizačních činnostech a na 
činnostech koordinační skupiny 
oznámeného subjektu nebo zajistí, aby byli 
jeho zaměstnanci provádějící posuzování o 
těchto činnostech informováni a aby 
zaměstnanci provádějící posuzování a 
přijímající rozhodnutí byli informováni o 
příslušných právních předpisech, pokynech 
a dokumentech týkajících se osvědčených 
postupů přijatých v rámci tohoto nařízení. 
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Oznámený subjekt vede záznamy o 
opatřeních, jež přijme s cílem informovat 
své zaměstnance. 

Or. en

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3.1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1. Obecné požadavky 3.1. Obecné požadavky
3.1.1. Oznámený subjekt musí být schopen 
provádět všechny úkoly jemu svěřené tímto 
nařízením na nejvyšší úrovni profesionální 
důvěryhodnosti a požadované technické 
způsobilosti v konkrétní oblasti bez ohledu 
na to, zda jsou uvedené úkoly prováděny 
samotným oznámeným subjektem nebo 
jeho jménem a na jeho odpovědnost.

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

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

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

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

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

3.1.2. Ve všech případech a pro každý 
postup posuzování shody a každý druh 
nebo kategorii výrobků, pro které byl 
oznámen, musí mít oznámený subjekt 
v rámci své organizace nezbytné 
administrativní, technické a vědecké 

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

pracovníky se znalostmi ve 
farmakologické, zdravotnické a technické 
oblasti a dostatečnými a odpovídajícími 
zkušenostmi v oblasti zdravotnických 
prostředků a odpovídající technologie 
k provádění úkolů v rámci posuzování 
shody, včetně hodnocení klinických údajů.

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

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

3.1.3a. Oznámený subjekt zpřístupní 
seznam svých zaměstnanců a jejich 
odborné znalosti Komisi a na požádání i 
dalším stranám. Tento seznam se 
aktualizuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.3. Zaměstnanci odpovědní za 
poskytování oprávnění jiným 
zaměstnancům k provádění konkrétních 
činností v rámci posuzování shody a 
zaměstnanci s obecnou odpovědností za 
konečný přezkum a rozhodování ohledně 
certifikace musí být zaměstnanci 
samotného oznámeného subjektu a nesmí 
být subdodavateli. Všichni tito zaměstnanci 
musí mít prokazatelné znalosti a zkušenosti 
v těchto oblastech:

3.2.3. Zaměstnanci odpovědní za 
poskytování oprávnění jiným 
zaměstnancům k provádění konkrétních 
činností v rámci posuzování shody a 
zaměstnanci s obecnou odpovědností za 
konečný přezkum a rozhodování ohledně 
certifikace musí být zaměstnanci 
samotného oznámeného subjektu a nesmí 
být subdodavateli. Všichni tito zaměstnanci 
musí mít prokazatelné znalosti a zkušenosti 
v těchto oblastech:

– právní předpisy Unie týkající se 
zdravotnických prostředků a příslušné 
pokyny,

– právní předpisy Unie týkající se 
zdravotnických prostředků a příslušné 
pokyny,

– postupy posuzování shody v souladu 
s tímto nařízením,

– postupy posuzování shody v souladu 
s tímto nařízením,
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– široké znalosti technologií 
zdravotnických prostředků, odvětví 
zdravotnických prostředků a návrhy a 
výroba zdravotnických prostředků,

– široké znalosti technologií 
zdravotnických prostředků, odvětví 
zdravotnických prostředků a návrhů a 
výroby zdravotnických prostředků,

– systém řízení jakosti oznámeného 
subjektu a související postupy,

– systém řízení jakosti oznámeného 
subjektu a související postupy,

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

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

– odpovídající odborná příprava pro 
zaměstnance podílející se na činnostech 
v rámci posuzování shody v souvislosti se 
zdravotnickými prostředky,

– odpovídající odborná příprava pro 
zaměstnance podílející se na činnostech 
v rámci posuzování shody v souvislosti se 
zdravotnickými prostředky,

– schopnost vypracovávat certifikáty, 
záznamy a zprávy prokazující, že 
posouzení shody byla řádně provedena.

– schopnost vypracovávat certifikáty, 
záznamy a zprávy prokazující, že 
posouzení shody byla řádně provedena.

– nejméně tříleté odpovídající zkušenosti 
v oblasti posuzování shody u oznámeného 
subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3.2.4. Kliničtí odborníci: Oznámené 
subjekty musí mít trvale k dispozici 
zaměstnance s odbornými znalostmi 
v oblasti koncepce klinických zkoušek, 
zdravotnické statistiky, vedení klinických 
pacientů a správné klinické praxe 
v oblasti klinických zkoušek a 
farmakologie. Tito zaměstnanci musí být 
neustále zapojeni do rozhodovacího 
postupu oznámeného subjektu, aby:

– určili, kdy je pro posouzení klinického 
hodnocení prováděného výrobcem 

– určili, kdy je pro posouzení plánů 
klinických zkoušek a klinického hodnocení 
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zapotřebí odborného poradenství, a určili 
odborníky s odpovídající kvalifikací,

prováděného výrobcem zapotřebí 
odborného poradenství, a určili odborníky 
s odpovídající kvalifikací,

– poskytovali odpovídající odbornou 
přípravu pro externí klinické odborníky, 
pokud jde o požadavky tohoto nařízení, 
akty v přenesené pravomoci a/nebo 
prováděcí akty, harmonizované normy, 
společné technické specifikace a pokyny, a 
zajišťovali, že tito kliničtí odborníci budou 
dokonale informováni o souvislostech a 
dopadech svého posouzení a poskytnutého 
poradenství,

– poskytovali odpovídající odbornou 
přípravu pro externí klinické odborníky, 
pokud jde o požadavky tohoto nařízení, 
akty v přenesené pravomoci a/nebo 
prováděcí akty, harmonizované normy, 
společné technické specifikace a pokyny, a 
zajišťovali, že tito kliničtí odborníci budou 
dokonale informováni o souvislostech a 
dopadech svého posouzení a poskytnutého 
poradenství,

– byli schopni projednat klinické údaje 
obsažené v klinickém hodnocení výrobce 
s výrobcem a s externími klinickými 
odborníky a odpovídajícím způsobem vést 
externí klinické odborníky při posuzování 
klinického hodnocení,

– byli schopni projednat odůvodnění 
plánové koncepce studie, plány klinických 
zkoušek a volbu kontrolních zásahů 
s externími klinickými odborníky a 
odpovídajícím způsobem vést externí 
klinické odborníky při posuzování 
klinického hodnocení,

– byli schopni vědeckým způsobem 
zpochybnit předložené klinické údaje a 
výsledky posouzení klinického hodnocení 
výrobce ze strany externích klinických 
expertů,

– byli schopni vědeckým způsobem 
zpochybnit předložené plány klinických 
zkoušek, klinické údaje a výsledky 
posouzení klinického hodnocení výrobce 
ze strany externích klinických expertů,

– byli schopni zajistit srovnatelnost a 
soudržnost klinických posouzení 
provedených klinickými odborníky,

– byli schopni zajistit srovnatelnost a 
soudržnost klinických posouzení 
provedených klinickými odborníky,

– byli schopni vytvořit si objektivní 
klinický úsudek o posouzení klinického 
hodnocení výrobce a poskytnout 
doporučení rozhodujícím osobám 
oznámeného subjektu.

– byli schopni vytvořit si objektivní 
klinický úsudek o posouzení klinického 
hodnocení výrobce a poskytnout 
doporučení rozhodujícím osobám 
oznámeného subjektu.

– poskytli vědomosti o účinných látkách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3.2.5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3.2.6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3.3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.3.1. Oznámený subjekt musí mít zaveden 
postup pro úplnou dokumentaci týkající se 
kvalifikace každého zaměstnance 
zapojeného do činností v rámci posuzování 
shody a splnění kvalifikačních kritérií 

3.3.1. Oznámený subjekt musí mít zaveden 
postup pro úplnou dokumentaci týkající se 
kvalifikace každého zaměstnance
zapojeného do činností v rámci posuzování 
shody a splnění kvalifikačních kritérií 
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uvedených v oddíle 3.2. Pokud ve 
výjimečných případech nelze splnění 
kvalifikačních kritérií uvedených v oddíle 
3.2 plně prokázat, musí oznámený subjekt 
řádně odůvodnit oprávnění dotčených 
zaměstnanců k provádění konkrétních 
činností v rámci posuzování shody. 

uvedených v oddíle 3.2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3.4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4. Subdodavatelé a externí odborníci 3.4. Subdodavatelé a externí odborníci 

3.4.-1. Oznámený subjekt má stálé interní 
způsobilé zaměstnance a odborné znalosti 
jak v technických oblastech souvisejících 
s hodnocením funkční způsobilosti 
prostředků, tak v oblasti zdravotnické. 
Tito zaměstnanci jsou schopni interně 
posoudit kvalitu subdodavatelů. Odchylně 
se použijí tyto odstavce:

3.4.1. Aniž jsou dotčena omezení 
vyplývající z oddílu 3.2, smějí oznámené 
subjekty zadávat subdodavatelům jasně 
vymezené části činností v rámci 
posuzování shody. Zadávání celých auditů 
systémů řízení jakosti nebo celých 
přezkumů týkajících se výrobků 
subdodavatelům není dovoleno.

3.4.1. Aniž jsou dotčena omezení 
vyplývající z oddílu 3.2, smějí oznámené 
subjekty zadávat subdodavatelům, jimiž 
jsou veřejné subjekty, jasně vymezené 
části činností v rámci posuzování shody.
Zakázky mohou být pro posouzení 
inovativních zdravotnických prostředků 
nebo technologií, jejichž klinická odborná 
znalost je omezená, přiděleny externím 
odborníkům. Zadávání celých auditů 
systémů řízení jakosti nebo celých 
přezkumů týkajících se výrobků 
subdodavatelům není dovoleno.

3.4.2. Pokud oznámený subjekt zadá 
provedení činností v rámci posuzování 
shody organizaci nebo jednotlivci, musí 
mít strategii popisující podmínky, za nichž 
může k zadání činností subdodavateli dojít.
Jakékoli zadání činností subdodavateli 

3.4.2. Pokud oznámený subjekt zadá 
provedení činností v rámci posuzování 
shody organizaci nebo jednotlivci, musí 
mít strategii popisující podmínky, za nichž 
může k zadání činností subdodavateli dojít.
Jakékoli zadání činností subdodavateli 
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nebo konzultace externího odborníka musí 
být řádně dokumentovány a musí být 
předmětem písemné dohody, která se týká 
mimo jiné důvěrnosti a střetu zájmů.

nebo konzultace externího odborníka musí 
být řádně dokumentovány a zveřejněny a 
musí být předmětem písemné dohody, 
která se týká mimo jiné důvěrnosti a střetu 
zájmů.

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

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

3.4.4. Oznámený subjekt musí zavést 
postupy pro posuzování a monitorování 
způsobilosti všech využívaných 
subdodavatelů a externích odborníků.

3.4.4. Oznámený subjekt musí zavést 
postupy pro posuzování a monitorování 
způsobilosti všech využívaných 
subdodavatelů a externích odborníků. 

3.4.4a. Politika a postupy v rámci bodů 
3.4.2. a 3.4.4. se sdělí vnitrostátnímu 
orgánu ještě před zadáním jakékoli 
subdodávky.

Or. en

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3.5.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.5.2. Musí přezkoumávat způsobilosti 
svých zaměstnanců a identifikovat potřeby 
v oblasti odborné přípravy, aby zůstala 
zachována požadovaná úroveň kvalifikací 
a znalostí. 

3.5.2. Musí přezkoumávat způsobilosti 
svých zaměstnanců, identifikovat potřeby 
v oblasti odborné přípravy a zajistit přijetí 
v tomto ohledu nezbytných opatření, aby 
zůstala zachována požadovaná úroveň 
kvalifikací a znalostí. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

– žádost o posouzení shody výrobcem nebo 
zplnomocněným zástupcem,

– žádost o posouzení shody výrobcem nebo 
zplnomocněným zástupcem,

– zpracování žádosti, včetně ověření 
úplnosti dokumentace, kvalifikace výrobku 
jako prostředku a jeho klasifikace,

– zpracování žádosti, včetně ověření 
úplnosti dokumentace, kvalifikace výrobku 
jako prostředku a jeho klasifikace, jakož i 
minimální lhůtu pro provedení posouzení,

– jazyk žádosti, korespondence a 
dokumentace, která má být předložena, 

– jazyk žádosti, korespondence a 
dokumentace, která má být předložena, 

– podmínky dohody s výrobcem nebo 
zplnomocněným zástupcem,

– podmínky dohody s výrobcem nebo 
zplnomocněným zástupcem,

– poplatky, které mají být účtovány za 
činnosti v rámci posuzování shody, 

– poplatky, které mají být účtovány za 
činnosti v rámci posuzování shody, 

– posouzení příslušných změn, které mají 
být předloženy k předchozímu schválení,

– posouzení příslušných změn, které mají 
být předloženy k předchozímu schválení,

– plánování dozoru, – plánování dozoru, 
– prodloužení platnosti certifikátů. – prodloužení platnosti certifikátů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 6.9 – pravidlo 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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rozptýleny, spadají do třídy III.

Or. en

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Příloha XIII – část B – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobce musí analyzovat zjištění 
vyplývající z PMCF a dokumentovat 
výsledky ve zprávě o hodnocení PMCF, 
která musí tvořit součást technické 
dokumentace.

3. Výrobce musí analyzovat zjištění 
vyplývající z PMCF a dokumentovat 
výsledky v hodnotící zprávě PMCF, která 
musí tvořit součást technické dokumentace. 

U zdravotnických prostředků třídy III 
přezkoumá hodnotící zprávu PMCF 
předloženou výrobcem nezávislý vědecký 
orgán, například akademická instituce či 
zdravotnická společnost. Výrobce 
poskytne nezávislému vědeckému orgánu 
relevantní údaje pro provedení přezkumu. 
Jak hodnotící zpráva PMCF předložená 
výrobcem, tak její přezkum nezávislým 
vědeckým orgánem tvoří součást 
technické dokumentace zdravotnických 
prostředků třídy III.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu podpory transparentnosti je potřeba, aby byla hodnotící zpráva klinického sledování 
po uvedení na trh, kterou předkládá výrobce, dodatečně přezkoumána nezávislým vědeckým 
orgánem, jedná-li se o vysoce rizikové prostředky. 

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Příloha XIII – část B – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Závěry zprávy o hodnocení PMCF musí 4. Závěry hodnotící zprávy PMCF, a 
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být zohledněny pro účely klinického 
hodnocení uvedeného v článku 49 a v části 
A této přílohy a v řízení rizik podle přílohy 
I oddílu 2. Pokud byla prostřednictvím 
PMCF zjištěna potřeba nápravných 
opatření, výrobce je musí provést.

případně přezkumu provedeného 
nezávislým vědeckým orgánem v souladu 
s odstavcem 3, musí být zohledněny pro 
účely klinického hodnocení uvedeného 
v článku 49 a v části A této přílohy a 
v řízení rizik podle přílohy I oddílu 2. 
Pokud byla prostřednictvím PMCF zjištěna 
potřeba nápravných opatření, výrobce je 
musí provést.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu podpory transparentnosti je potřeba, aby byla hodnotící zpráva klinického sledování 
po uvedení na trh, kterou předkládá výrobce, dodatečně přezkoumána nezávislým vědeckým 
orgánem, jedná-li se o vysoce rizikové prostředky. 

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Příloha XIV – část I – bod 2.1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Klinické zkoušky se provádějí na 
základě vhodného zkušebního plánu, který 
odráží nejnovější stav vědeckých a 
technických znalostí a je koncipován tak, 
aby potvrdil nebo vyvrátil tvrzení výrobce 
ohledně prostředku a rovněž aspekty 
související s bezpečností, funkční 
způsobilostí a poměrem přínosů/rizik 
uvedené v čl. 50 odst. 1. Tyto zkoušky 
musí obsahovat přiměřený počet 
pozorování, aby byla zaručena vědecká 
platnost závěrů.

2.1. Klinické zkoušky se provádějí na 
základě vhodného zkušebního plánu, který 
odráží nejnovější stav vědeckých a 
technických znalostí a je koncipován tak, 
aby potvrdil nebo vyvrátil technickou 
funkční způsobilost prostředku, jeho 
klinickou bezpečnost a účinnost, pokud je 
používán k zamýšlenému účelu, u cílové 
populace a v souladu s návodem k použití, 
a tvrzení výrobce ohledně prostředku a 
rovněž aspekty související s bezpečností, 
funkční způsobilostí a poměrem 
přínosů/rizik uvedené v čl. 50 odst. 1. Tyto 
zkoušky musí obsahovat přiměřený počet 
pozorování, aby byla zaručena vědecká 
platnost závěrů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Příloha XIV – část I – bod 2.3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3. Klinické zkoušky se provádějí za 
podmínek podobných běžným podmínkám 
použití prostředku.

2.3. Klinické zkoušky se provádějí za 
podmínek podobných běžným podmínkám 
použití prostředku k zamýšlenému účelu u 
cílové populace.

Or. en

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Příloha VI – část II – bod 1.11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.11. Souhrn plánu klinické zkoušky (cíl 
(cíle) klinické zkoušky, počet a pohlaví 
subjektů, kritéria výběru subjektů, subjekty 
mladší 18 let, uspořádání zkoušky, např. 
kontrolované a/nebo randomizované 
studie, plánovaná data zahájení a 
dokončení klinické zkoušky). 

1.11. Souhrn plánu klinické zkoušky (cíl 
(cíle) klinické zkoušky, počet a pohlaví 
subjektů, kritéria výběru subjektů, subjekty 
mladší 18 let, uspořádání zkoušky, např. 
kontrolované a/nebo randomizované 
studie, plánovaná data zahájení a 
dokončení klinické zkoušky). Jelikož 
randomizované kontrolní zkoušky obvykle 
poskytnou více důkazů o klinické 
účinnosti a bezpečnosti, musí být 
uplatnění jakéhokoli jiného uspořádání či 
studie odůvodněno. Odůvodněna musí být 
také volba kontrolního zásahu. Obě 
odůvodnění vypracují nezávislí odborníci 
s potřebnou kvalifikací a odbornými 
znalostmi. 

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá návrh Komise na revizi stávajícího regulačního rámce pro zdravotnické 
prostředky. Tento rámec existuje již dvacet let a jeho revize byla skutečně nutná a stávající 
právní předpis byl v mnoha ohledech vylepšen. Zpravodajka se však stále domnívá, že v textu 
je třeba provést ještě celou řadu dalších úprav, jejichž popis naleznete níže.

Struktura textu

Komise navrhuje ne zcela uspokojivou strukturu textu, která nezohledňuje posloupnost 
činností, jež musí být provedeny, aby mohl být zdravotnický prostředek bezpečně používán. 
Již druhá kapitola pojednává o zpřístupňování prostředků, jejich volném pohybu a dokonce 
obnově, aniž by byla zmíněna klasifikace prostředků či výběr postupu schvalování. Současná 
struktura také klade důraz na uvedení prostředků na trh a jejich volný pohyb v rámci EU, 
zatímco otázky bezpečnosti pacientů a veřejného zdraví (klasifikace, postup schvalování a 
klinické zkoušky) považuje za druhotné.

Zpravodajka se domnívá, že struktura textu by měla lépe odrážet logickou posloupnost 
životního cyklu prostředku, a proto doporučuje změnit pořadí kapitol návrhu následovně: 
z kapitoly V je třeba vyjmout oddíl 1 o klasifikaci prostředků a transformovat jej do nové 
kapitoly II; v kapitole III je třeba nastínit různé postupy schvalování prostředků; kapitola IV o 
oznámených subjektech by zůstala beze změny, neboť souvisí s postupem posuzování shody 
popsaným v předchozí kapitole; kapitola V obsahuje ustanovení o klinických hodnoceních a 
klinických zkouškách, jichž je zapotřebí k prokázání shody s obecnými požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost vycházející z klinických údajů a následně i ke schválení 
prostředku; po rozhodnutí o schválení prostředku následuje jeho uvedení na trh a volný 
pohyb, o nichž pojednává navrhovaná kapitola VI; navazuje samostatná kapitola VII o 
označování prostředků pro jedno použití nebo k použití opakovanému a o obnově opakovaně 
použitých prostředků; v kapitole VIII jsou ustanovení o identifikaci a sledovatelnosti 
prostředků, registraci prostředků a hospodářských subjektů a Evropské databance 
zdravotnických prostředků. Poslední čtyři kapitoly návrhu Komise zůstávají na konci textu.

Klasifikace prostředků

Zpravodajka v obecné rovině souhlasí se zlepšením, které Komise ve svém návrhu provedla 
v otázce klasifikace zdravotnických prostředků do čtyř tříd v závislosti na míře rizika, kterou 
pro pacienty představují. Pravidlo 21 v příloze VII o klasifikaci, které stanoví, že všechny 
prostředky, které jsou složené z látek určených k požití, vdechování nebo rektálnímu či 
vaginálnímu podání a které jsou lidským tělem absorbovány nebo v lidském těle rozptýleny, 
spadají do třídy III, je však nepřiměřené. Dotklo by se velmi vysokého počtu zdravotnických 
prostředků na trhu, na něž se již vztahuje pravidlo 5. Zpravodajka doporučuje toto nové 
pravidlo vypustit.

Systém schvalování zdravotnických prostředků

V posledních letech se ukázalo, že postup posuzování shody má závažné nedostatky, např. je 
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nedostatečně transparentní, dochází k urychlenému schvalování zdravotnických prostředků a 
jejich uvádění na trh, přestože není proveden dostatečný počet zkoušek na pacientech, a proto 
není k dispozici dostatečné množství klinických údajů, což pacienty ohrožuje.

Zpravodajka se domnívá, že potenciálně nejrizikovější zdravotnické prostředky by měly 
podléhat přísnějšímu postupu, než je posuzování shody. Do této kategorie by měly spadat 
zdravotnické prostředky zařazené do třídy III, prostředky implantované do těla obsahující 
látku, jež se považuje za léčivý přípravek, prostředky určené k podání léčivého přípravku 
nebo prostředky s použitím neživých tkání nebo buněk lidského či zvířecího původu nebo 
jejich derivátů. U těchto prostředků zpravodajka navrhuje zavést nový postup registrace, u 
inovativních prostředků na centralizované úrovni a u ostatních prostředků uvedených výše na 
úrovni decentralizované. 

V rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) se vytvoří výbor pro schvalování 
zdravotnických prostředků, jenž bude zapojen do centralizovaného postupu. Zpravodajka 
rovněž doporučuje umožnit výrobcům, kteří musí využít decentralizovaného postupu, podat 
svou žádost centralizovaným postupem. V případě decentralizovaného postupu se uplatňuje 
zásada vzájemného uznávání a v situaci, kdy mezi členskými státy dojde ke sporu ohledně 
registrace, přispívá k jejímu vyřešení koordinační skupina pro zdravotnické prostředky 
(MDCG). Není-li spor vyřešen, výbor pro schvalování zdravotnických prostředků musí 
poskytnout své stanovisko. Konečné rozhodnutí přijme Komise.

V zájmu větší transparentnosti při schvalování prostředků se vytvoří a veřejně zpřístupní i 
elektronický systém pro registraci žádostí, pro udělení, pozastavení a zrušení registrace. 
Agentura EMA a případně i členské státy budou odpovědné za zadávání příslušných 
informací do tohoto systému. V případech, kdy se uplatňuje decentralizovaný postup, členské 
státy agenturu informují o každé registraci, kterou udělily. V případě, že výrobci určitý 
zdravotnický prostředek již neuvádějí na trh, musí tuto skutečnost sdělit příslušnému orgánu a 
zdůvodnit ji. Jak u centralizovaného, tak i decentralizovaného postupu platí přísné lhůty. 
Komise má možnost požádat výrobce o další informace pouze jednou. Cílem těchto 
ustanovení je zajistit v zájmu výrobců a pacientů svižné postupy a rychlá rozhodnutí.

Oznámené subjekty

V posledních letech se ukázalo, že fungování oznámených subjektů a jejich sledování ze 
strany vnitrostátních orgánů má značné nedostatky. Nastolené otázky zahrnovaly zejména: 
velmi vysoký a nepřesný počet oznámených subjektů v rámci EU; podstatné rozdíly v kvalitě 
provedených posouzení shody; nedostatečná transparentnost týkající se organizace těchto 
subjektů, používaných údajů, jejich činnosti a výsledků posuzování, která provedly; otázka, 
zda jejich zaměstnanci mají vyžadované odborné znalosti pro náležité posuzování klinických 
hodnocení výrobců; náležité a přísné sledování činnosti oznámených subjektů chybějící u 
některých vnitrostátních orgánů. Komise se ve svém návrhu některými z těchto nedostatků 
zabývá, což ve srovnání se platným právním předpisem představuje podstatné zlepšení. Celou 
řadu aspektů výše uvedených otázek je však stále třeba vyřešit.

Zpravodajka je toho názoru, že je třeba posílit ustanovení týkající se zaměstnanců 
vnitrostátních orgánů odpovědných za jmenování a monitorování oznámených subjektů a 
rovněž je třeba zajistit, aby vnitrostátní orgány měly k dispozici pracovníky s dostatečnými 
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kvalifikacemi pro provádění auditu činností oznámených subjektů, za nějž odpovídají. 

Dále je třeba zajistit, aby oznámené subjekty měly stálé způsobilé interní zaměstnance a 
v případě, že odborné klinické znalosti má jen velmi malý počet odborníků, např. v souvislosti 
s inovativními prostředky nebo technologiemi, bylo zadávání činností subdodavateli omezeno 
na veřejné subjekty nebo externí odborníky. Pokud dochází k zadávání činností subdodavateli, 
měly by oznámené subjekty zveřejnit jména subdodavatelů a přesně vymezené úkoly, jež jsou 
předmětem jejich smlouvy. Oznámené subjekty by měly mít povinnost zaslat každý rok 
dokumenty příslušnému vnitrostátnímu orgánu, aby mohl kvalifikace subdodavatelů ověřit. 

Během procesu jmenování oznámeného subjektu by příslušný vnitrostátní orgán měl 
v případě, že jeho rozhodnutí není v souladu s doporučením koordinační skupiny pro 
zdravotnické prostředky, uvést důvody. Tyto důvody jsou nezbytné, neboť základem 
doporučení bude stanovisko společného týmu pro posuzování: tento proces zajišťuje před 
vydáním doporučení řadu kontrol. 

Pro vnitřní trh z toho plyne, že výrobce má možnost podat žádost u oznámeného subjektu, 
který se nachází v jiném členském státě, než ve kterém je tento výrobce registrován. V zájmu 
vyšší transparentnosti by však výrobce, který se k tomu rozhodne, měl o této skutečnosti 
informovat vnitrostátní orgán členského státu, v němž je registrován. 

Zpravodajka podporuje návrh Komise na vytvoření koordinační skupiny, jež by zahrnovala 
všechny oznámené subjekty. Tato skupina by se však měla scházet nejméně dvakrát ročně, 
aby se zajistila uspokojivá koordinace a spolupráce oznámených subjektů a dosáhlo hlavního 
cíle, jímž je jednotnější kvalita činnosti těchto orgánů. 

Zpravodajka vítá, že Komise zavedla poplatky za činnosti spojené se jmenováním a 
monitorováním oznámených subjektů, které vybírají vnitrostátní orgány. Důležité však je, aby 
byly zveřejňovány a ve všech členských státech byly srovnatelné.

Zpravodajka se domnívá, že návrh Komise dostatečně nezaručuje, aby soutěž mezi 
oznámenými orgány v podobě výše poplatků za činnosti týkající se posuzování shody nebyla 
na úkor bezpečnosti pacientů. Začleňuje proto ustanovení, podle nichž musí členské státy 
v tomto ohledu přijmout vnitrostátní právní předpisy, a zajistit tak transparentnost poplatků a 
podpořit jejich srovnatelnost.

Označování prostředků pro jedno použití (nebo k opakovanému použití) a obnova 
prostředků

Do osmdesátých let 20. století, než výrobci začali své prostředky systematičtěji označovat 
jako prostředky pro jedno použití, bylo opakované použití velmi běžné. V současnosti existuje 
příliš mnoho prostředků, které jsou označeny jako prostředky pro jedno použití, ačkoli by 
mohly být obnovovány, neboť výrobci nechtějí nést odpovědnost za případné riziko, které by 
pro pacienta obnova prostředku mohla znamenat. Nepatřičné označování je v některých 
případech výsledkem ekonomických zájmů. Komise rozhodla, že obnovu prostředků pro 
jedno použití nadále umožní, což z logického hlediska není uspokojivé. Zpravodajka se 
domnívá, že prostředky označené pro jedno použití by skutečně měly být pro jedno použití a 
měly by existovat dvě možnosti: prostředky pro jedno či opakované použití. Zpravodajka se 
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také skutečně domnívá, že na činnosti zahrnuté do obnovy prostředků by se měly vztahovat 
přísnější a transparentnější normy.

Obnovovány by tak měly být pouze prostředky označené k opakovanému použití. Veškeré 
prostředky by tak v zásadě měly být označeny jako prostředky k opakovanému použití a 
výrobci prostředků zahrnutých do tříd I, IIa a IIb by formou výjimky měli mít nadále možnost 
označovat je jako prostředky pro jedno použití, jestliže předloží odůvodnění vycházející 
z dostatečných vědeckých důkazů. Rovněž musejí být zaznamenány v elektronickém systému 
registrace prostředků. Odchylně od tohoto pravidla by výrobci prostředků třídy III měli i 
nadále mít možnost označovat tyto prostředky jako prostředky pro jedno použití, vydá-li 
Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika kladné stanovisko. Na základě 
těchto výjimek by bylo nadále možné označovat prostředky jako prostředky pro jedno použití, 
pokud jimi skutečně jsou, za předpokladu, že výrobci předloží důkazy v tomto smyslu. Navíc 
je třeba zavést rychlý postup pro případy, kdy společnost zabývající se obnovou prostředků 
nebo nemocnice či klinika, které již provádějí obnovu určitých prostředků, chtějí zpochybnit 
označení prostředku pro jedno použití důkazy o tom, že zdravotnický prostředek lze bezpečně 
obnovit. Rovněž je třeba jasně stanovit, že obnova prostředku automaticky znamená přenos 
odpovědnosti z výrobce na obnovitele. Komise by měla přijmout prováděcí akty, jimiž 
stanoví nejpřísnější a maximálně jednotné normy pro obnovu prostředků k opakovanému 
použití v rámci EU.

Klinické zkoušky

Komise do svého návrhu začlenila důležitá ustanovení o klinických zkouškách, a přesto 
nejsou některé pojmy jako „funkční způsobilost“ či „bezpečnost“ vymezeny, ačkoli výrobci
by měli shromažďovat údaje, aby prokázali, že jejich prostředky splňují požadavky na 
funkční způsobilost a bezpečnost. 

Funkční způsobilost je třeba chápat obecně; měla by zahrnovat účinnost a přínos pro pacienty, 
jež musí být v případech, kdy je třeba provést klinické zkoušky, ověřeny. Tato skutečnost má 
zásadní význam, neboť se tak zajistí, aby prostředky z technického hlediska plnily účel, 
k němuž byly navrženy a vyrobeny, a měly také přínos pro pacienty a byly účinné ve 
skutečných podmínkách. Rovněž je třeba zajistit, aby v případech, kdy se požadují klinické 
zkoušky, byly navrženy za použití nejlepší dostupné technologie a součástí byly i 
randomizované kontrolované klinické zkoušky. Návrh Komise také odráží ustanovení 
navrhovaného nařízení o klinických hodnoceních, které již nezmiňuje etické výbory. 
Zpravodajka se však domnívá, že klinické zkoušky by měly být zahájeny teprve poté, co je 
nezávislý etický výbor kladně zhodnotí. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření 
k vytvoření etických výborů, pokud takové výbory dosud neexistují. Také je třeba zajistit, aby 
v případě předčasného ukončení klinické zkoušky byly všechny členské státy informovány o 
příslušných důvodech a mohly výsledky této klinické zkoušky sdělit zadavatelům, kteří 
současně provádějí podobné zkoušky v jiných zemích EU. Zajistí se tím větší transparentnost 
a zamezí se současnému provádění několika studií, které by následně poskytly klinické 
důkazy o případném riziku prostředků pro pacienty.

Evropská databanka zdravotnických prostředků (EUDAMED)

Databanka Eudamed musí být povinně používána od května 2011, její fungování však bylo 
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často kritizováno. Komise navrhla určitá zlepšení, ale zpravodajka se domnívá, že je stále 
třeba doplnit některá ustanovení o transparentnosti informací. 

Proto je třeba zajistit přiměřenou úroveň přístupu veřejnosti a zdravotnických pracovníků 
k těmto částem elektronických systémů databanky Eudamed, jež poskytují klíčové informace 
o zdravotnických prostředcích, které mohou představovat riziko pro veřejné zdraví a 
bezpečnost.

Vigilance a dozor nad trhem

Komise do návrhu začlenila důležitá ustanovení o ohlašování nežádoucích příhod a 
bezpečnostních nápravných opatření v terénu. Stále však v něm chybí některé prvky, které by 
zajistily rychlou zpětnou vysledovatelnost veškerých aspektů souvisejících s těmito 
příhodami, což by mělo pomoci určit, zda příhoda souvisí se samotným prostředkem nebo 
způsobem jeho použití. 

Proto je třeba zajistit, aby záznamy v elektronickém systému zahrnovaly datum a místo 
příhody a, jsou-li k dispozici, i údaje o pacientovi či uživateli a zdravotnickém pracovníkovi, 
přičemž je třeba náležitě respektovat jejich soukromí.

Koordinace činnosti členských států a koordinační skupiny pro zdravotnické prostředky

Komise navrhla vytvořit koordinační skupinu pro zdravotnické prostředky, není však jisté, 
zda tato skupina bude mít k dispozici dostatečné odborné znalosti k plnění svěřených úkolů. 

Zpravodajka doporučuje zřídit multidisciplinární poradní výbor odborníků a zástupců 
zúčastněných stran a organizací občanské společnosti, který by koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky, Komisi a členským státům poskytoval vědecká doporučení. Výbor 
bude podle potřeby poskytovat odborné poradenství v otázkách klasifikace, hraničních 
případů a dalších aspektů provádění tohoto nařízení. 


