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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

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

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



PR\933401SK.doc 3/114 PE507.972v02-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ....................................................................................................110



PE507.972v02-00 4/114 PR\933401SK.doc

SK



PR\933401SK.doc 5/114 PE507.972v02-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach a 
ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie 
(ES) č. 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0542),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 114 a 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7–0318/2012),

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

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

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa (A7–0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Mali by byť významne posilnené 
kľúčové prvky existujúceho regulačného 
prístupu, napr. dozor nad notifikovanými 

(3) Mali by byť významne posilnené 
kľúčové prvky existujúceho regulačného 
prístupu, napr. dozor nad notifikovanými 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. .
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subjektmi, postupy posudzovania zhody, 
klinické skúšania pomôcok a klinické 
hodnotenia, vigilancia a dohľad nad trhom, 
a zároveň zavedené ustanovenia na 
zabezpečenie transparentnosti 
a vysledovateľnosti pomôcok v snahe 
zvýšiť úroveň zdravia a bezpečnosti.

subjektmi, postupy posudzovania zhody, 
klinické skúšania pomôcok a klinické 
hodnotenia, vigilancia a dohľad nad trhom, 
a zároveň zavedené ustanovenia na 
zabezpečenie transparentnosti 
a vysledovateľnosti pomôcok týkajúce sa 
postupu udeľovania povolenia na 
uvedenie na trh v snahe zvýšiť úroveň 
zdravia a bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
mal byť jasne oddelený od ostatnej 
harmonizačnej legislatívy Únie týkajúcej 
sa výrobkov, napr. od diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, liekov, 
kozmetiky a potravín. Preto by sa
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy v 
záležitostiach bezpečnosti potravín, malo 
zmeniť a doplniť, aby sa zdravotnícke 
pomôcky vylúčili z rozsahu jeho 
pôsobnosti.

(7) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
mal byť jasne oddelený od ostatnej 
harmonizačnej legislatívy Únie týkajúcej 
sa výrobkov, napr. od diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro, liekov, 
kozmetiky a potravín. Keďže v niektorých 
prípadoch je ťažké odlíšiť zdravotnícke 
pomôcky od kozmetických, zdravotníckych 
alebo potravinových výrobkov, mala by sa 
aj do nariadenia (ES) č. 1223/2009 
o kozmetických výrobkoch, smernice  
2004/27/ES o liekoch na humánne 
použitie, nariadenia (ES) č. 178/2002 o
potravinovom práve a bezpečnosti 
potravín a smernice 2002/46 
o potravinových doplnkoch začleniť 
možnosť prijať rozhodnutie na úrovni 
EÚ týkajúce sa regulačného statusu 
výrobku. Tieto právne predpisy Únie by sa 
preto mali zmeniť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie,
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, či výrobok patrí alebo nepatrí do 
pojmového vymedzenia zdravotníckej 
pomôcky alebo príslušenstva 
zdravotníckej pomôcky. Keďže v určitých 
prípadoch je ťažké odlíšiť zdravotnícku 
pomôcku od kozmetického výrobku, mala 
by sa aj do nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1223/2009 z 30.
novembra 2009 o kozmetických výrobkoch 
začleniť možnosť prijať rozhodnutie na 
úrovni EÚ, pokiaľ ide o regulačný status 
výrobku.

(8) Aby sa zabezpečila jednotná 
klasifikácia vo všetkých členských štátoch, 
najmä pokiaľ ide o hraničné prípady, do 
zodpovednosti Komisie by malo patriť
rozhodovanie o tom, či výrobok alebo 
skupina výrobkov patrí alebo nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to 
od prípadu k prípadu.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia jednoznačnosti a jednotnosti vo všetkých členských štátoch – aby boli 
tie isté výrobky klasifikované rovnako, by o tom, či konkrétny produkt alebo produkty patria 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia mala rozhodovať Komisia, a nie členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Mal by sa zriadiť multidisciplinárny 
poradný výbor zložený z odborníkov a 
zástupcov organizácií zainteresovaných 
strán a občianskej spoločnosti, ktorý by 
Komisii, Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky (MDCG) 



PE507.972v02-00 8/114 PR\933401SK.doc

SK

a členským štátom poskytoval podľa 
potreby vedecké poradenstvo týkajúce sa 
zdravotníckych technológií, klasifikácie 
a ďalších aspektov vykonávania tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa zriadiť poradný výbor na poskytovanie konkrétneho, špecializovaného poradenstva 
podľa potreby.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Takisto pri výrobkoch, ktoré obsahujú 
živé tkanivá alebo bunky ľudského či 
živočíšneho pôvodu a ktoré sú explicitne 
vylúčené zo smerníc 90/385/EHS 
a 93/42/EHS a teda aj z tohto nariadenia, 
by sa malo vyjasniť, že výrobky, ktoré 
obsahujú živé biologické substancie iného 
pôvodu, takisto nepatria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.

(12) Takisto pri výrobkoch, ktoré obsahujú 
živé tkanivá alebo bunky ľudského či 
živočíšneho pôvodu a ktoré sú explicitne 
vylúčené zo smerníc 90/385/EHS 
a 93/42/EHS a teda aj z tohto nariadenia, 
by sa malo vyjasniť, že výrobky 
obsahujúce živé biologické substancie 
iného pôvodu, ktoré dosahujú zamýšľaný 
účinok farmakologickými, 
imunologickými alebo metabolickými 
prostriedkami, takisto nepatria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky obsahujúce živé biologické látky upravuje v súčasnosti smernica 
93/42/EHS. Celoplošné vylúčenie biologických látok by viedlo k výpadku bezpečných 
a účinných zdravotníckych pomôcok z trhu, ktoré by neboli povoľované ako zdravotnícke 
pomôcky, keďže nepôsobia farmakologickým, imunologickým, ani metabolickým spôsobom.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Zo zistení Vedeckého výboru pre 
vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká zriadeného rozhodnutím 
Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, 
ktorým sa stanovuje poradná štruktúra 
vedeckých výborov a expertov v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľov, verejného 
zdravia a životného prostredia a ruší 
rozhodnutie 2004/210/ES, uvedených vo 
vedeckom stanovisku z 15. apríla 2010 
o bezpečnosti repasovaných 
zdravotníckych pomôcok uvedených na 
trh na jedno použitie, ako aj zo zistení 
Komisie uvedených v správe Európskemu 
parlamentu a Rade z 27. augusta 2010 o 
problematike opätovného použitia 
(repasovania) zdravotníckych pomôcok v 
Európskej únii podľa článku 12a 
smernice 93/42/EHS vyplýva, že je 
potrebná regulácia repasovaných 
pomôcok na jedno použitie v záujme 
zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri zachovaní 
ďalšieho vývoja tejto praxe za jasných 
podmienok. Repasovaním pomôcky na 
jedno použitie sa jej účel určenia mení 
a vykonávateľ repasovania by mal byť 
preto pokladaný za výrobcu repasovanej 
pomôcky.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

31a. Aktuálna možnosť repasovania 
zdravotníckych pomôcok označených ako 
pomôcky na jedno použitie nie je 
prijateľná z logického, ani právneho 
hľadiska. Repasovať by sa preto mali len 
pomôcky označené ako pomôcky na 
viacnásobné použitie. Pomôcky označené 
ako pomôcky na jedno použitie by sa preto 
skutočne mali použiť iba jeden raz a pre 
pomôcky by mali existovať len dve možné 
situácie: na jedno použitie alebo na 
viacnásobné použitie. V ostatnom čase 
začali výrobcovia príliš systematicky 
označovať svoje pomôcky ako pomôcky 
na jedno použitie. Aby sa tomu predišlo, 
všetky pomôcky by mali byť všeobecne 
určené na viacnásobné použitie 
a výnimku z tohto pravidla by mal výrobca 
v dostatočnej miere vedecky odôvodniť 
a príslušné odôvodnenie by mal uviesť v 
elektronickom systéme pre registráciu 
pomôcok. V prípade pomôcok 
klasifikovaných do triedy III by 
podmienkou udelenia výnimky malo byť 
pozitívne stanovisko Vedeckého výboru 
pre vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká (SCENIHR).
Repasovanie pomôcok zahŕňa mnoho 
rozličných činností s cieľom zabezpečiť, 
aby mohla byť zdravotnícka pomôcka 
bezpečne opätovne použitá. Patrí medzi ne 
dekontaminácia, sterilizácia, čistenie, 
demontáž, oprava, nahradenie súčiastky 
a balenie. Tieto činnosti by mali 
podliehať porovnateľným 
a transparentným normám.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Transparentnosť a lepšia 
informovanosť sú silnou zbraňou 
pacientov i zdravotníckych pracovníkov 
a umožňujú im prijímať informované 
rozhodnutia, poskytovať podložené 
argumenty v rozhodovacom procese 
regulácie a budovať dôveru v regulačný 
systém.

(35) Transparentnosť a primeraný prístup 
k informáciám, ktoré sú náležite 
prezentované zamýšľanému 
používateľovi, sú silnou zbraňou 
pacientov, používateľov i zdravotníckych 
pracovníkov a umožňujú im prijímať 
informované rozhodnutia, poskytovať 
podložené argumenty v rozhodovacom 
procese regulácie a budovať dôveru 
v regulačný systém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Jedným z kľúčových aspektov je 
vytvorenie centrálnej databázy, ktorá by 
mala do seba zakomponovať odlišné
elektronické systémy (unikátna 
identifikácia pomôcky je jej integrálnou 
súčasťou) a zhromažďovať a spracúvať 
informácie týkajúce sa zdravotníckych 
pomôcok na trhu a príslušných 
hospodárskych subjektov, certifikátov, 
klinických skúšaní pomôcok, vigilancie 
a dohľadu nad trhom. Cieľom databázy je 
posilniť celkovú transparentnosť, 
zjednodušiť a uľahčiť tok informácií medzi 
hospodárskymi subjektmi, notifikovanými 
subjektmi či zadávateľmi a členskými 
štátmi, ako aj medzi samotnými členskými 
štátmi a pri komunikácii s Komisiou, ďalej 
zabrániť duplicitným požiadavkám 
podávania správ a posilniť koordináciu 

(36) Jedným z kľúčových aspektov je 
vytvorenie centrálnej databázy, ktorá by 
mala do seba zakomponovať rozličné
elektronické systémy (unikátna 
identifikácia pomôcky je jej integrálnou 
súčasťou) a zhromažďovať a spracúvať 
informácie týkajúce sa zdravotníckych 
pomôcok na trhu a príslušných 
hospodárskych subjektov, povolení na 
uvedenie na trh, certifikátov, klinických 
skúšaní pomôcok, vigilancie a dohľadu nad 
trhom. Cieľom databázy je posilniť 
celkovú transparentnosť lepším prístupom 
k informáciám pre verejnosť 
a zdravotníckych pracovníkov, 
zjednodušiť a uľahčiť tok informácií medzi 
hospodárskymi subjektmi, agentúrou,
notifikovanými subjektmi či zadávateľmi 
a členskými štátmi, ako aj medzi 
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medzi členskými štátmi. Na vnútornom 
trhu možno uvedené účinne dosiahnuť iba 
na úrovni Únie a Komisia by preto mala
ďalej vyvíjať a riadiť Európsku databanku 
zdravotníckych pomôcok (Eudamed) 
zriadenú rozhodnutím Komisie 
2010/227/EÚ z 19. apríla 2010 o Európskej 
databanke zdravotníckych pomôcok.

samotnými členskými štátmi a pri 
komunikácii s Komisiou, ďalej zabrániť 
duplicitným ohlasovacím požiadavkám a 
posilniť koordináciu medzi členskými 
štátmi. Na vnútornom trhu možno uvedené 
účinne dosiahnuť iba na úrovni Únie 
a Komisia by preto mala ďalej vyvíjať 
a riadiť Európsku databanku 
zdravotníckych pomôcok (Eudamed) 
zriadenú rozhodnutím Komisie 
2010/227/EÚ z 19. apríla 2010 o Európskej 
databanke zdravotníckych pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Elektronický systém Euamed
registrujúci pomôcky, príslušné 
hospodárske subjekty a certifikáty by mal 
poskytnúť verejnosti adekvátnu 
informovanosť o pomôckach na trhu Únie.
Elektronický systém klinického skúšania 
pomôcok by mal byť nástrojom spolupráce 
medzi členskými štátmi a mal by umožniť 
zadávateľom podať, na základe 
dobrovoľnosti, jedinú žiadosť pre viaceré 
členské štáty a, v tomto prípade, ohlasovať 
závažné nežiaduce udalosti. Elektronický 
systém vigilancie by mal umožniť 
výrobcom hlásiť závažné nehody a iné 
ohlasovacie udalosti a napomáhať 
koordináciu posudzovania týchto udalostí 
príslušnými vnútroštátnymi subjektmi.
Elektronický systém dohľadu nad trhom by 
mal byť nástrojom na výmenu informácií 
medzi príslušnými subjektmi.

(37) Elektronický systém Eudamed by mal 
poskytnúť verejnosti a zdravotníckym 
pracovníkom adekvátnu informovanosť 
o pomôckach na trhu Únie. Je nevyhnutné, 
aby verejnosť a zdravotnícki pracovníci 
mali adekvátny prístup do tých častí 
elektronického systému Eudamed, ktoré 
poskytujú kľúčové informácie 
o zdravotníckych pomôckach, ktoré môžu 
byť rizikové pre verejné zdravie 
a bezpečnosť. V prípade obmedzenia 
takéhoto prístupu by malo byť na základe 
odôvodnenej žiadosti možné zverejniť 
existujúce informácie o zdravotníckych 
pomôckach, s výnimkou prípadov, keď je 
obmedzenie prístupu oprávnené z dôvodu 
dôvernosti. Elektronický systém klinického 
skúšania pomôcok by mal byť nástrojom 
spolupráce medzi členskými štátmi a mal 
by umožniť zadávateľom podať, na základe 
dobrovoľnosti, jedinú žiadosť pre viaceré 
členské štáty a, v tomto prípade, ohlasovať 
závažné nežiaduce udalosti. Elektronický 
systém vigilancie by mal umožniť 
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výrobcom hlásiť závažné nehody a iné 
ohlasovacie udalosti a napomáhať 
koordináciu posudzovania týchto udalostí 
príslušnými vnútroštátnymi subjektmi.
Elektronický systém dohľadu nad trhom by 
mal byť nástrojom na výmenu informácií 
medzi príslušnými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Je vo verejnom záujme, aby bol v otázkach zdravia a bezpečnosti verejný prístup 
k informáciám rozšírený alebo, v prípade ak je obmedzený, aby bol umožnený na základe 
žiadosti.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Pre vysokorizikové zdravotnícke 
pomôcky by mali výrobcovia 
zosumarizovať hlavné bezpečnostné
a výkonové aspekty pomôcky ako aj 
výsledky klinického hodnotenia v jednom 
dokumente, ktorý by mal byť verejne 
prístupný.

(39) Pre vysokorizikové zdravotnícke 
pomôcky by mali výrobcovia podľa 
potreby vnútroštátnemu orgánu alebo 
agentúre zapojenej do postupu 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh 
poskytnúť úplnú správu o výkone 
konkrétnej pomôcky z bezpečnostného a
klinického hľadiska. Súhrn tejto správy
by mal byť verejne prístupný 
prostredníctvom systému Eudamed.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Pri vysokorizikových zdravotníckych 
pomôckach by mali byť orgány zavčasu 

vypúšťa sa
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informované o pomôckach, ktoré 
podliehajú posudzovaniu zhody, a mali by 
mať právo na základe vedecky 
podložených dôvodov podrobne 
preskúmať predbežné posúdenie 
vykonané notifikovanými subjektmi, 
najmä pokiaľ ide o novátorské pomôcky, 
pomôcky, v ktorých sú použité novátorské 
technológie, pomôcky patriace do 
kategórie pomôcok so zvýšenou mierou 
závažných nehôd alebo o pomôcky, pri 
ktorých notifikované subjekty zistili 
významné nezrovnalosti v posudzovaniach 
zhody vo vzťahu k výrazne podobným 
pomôckam. Postupy stanovené v tomto 
nariadení nebránia výrobcovi, aby 
dobrovoľne informoval príslušný orgán o 
svojom zámere podať žiadosť o posúdenie 
zhody vysokorizikovej zdravotníckej 
pomôcky a až potom predložil žiadosť 
notifikovanému subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Postup posudzovania zhody by sa 
nemal uplatňovať na všetky typy 
pomôcok. Rýchly centralizovaný postup 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh 
by sa mal zaviesť v prípade inovatívnych 
implantovateľných pomôcok;
inovatívnych pomôcok, ktorých 
integrálnou súčasťou je látka, ktorá, ak 
by sa použila samostatne, by sa 
považovala za zdravotnícku pomôcku 
a ktorej účinok je podružný účinku 
pomôcky; inovatívnych pomôcok 
určených na podanie lieku a inovatívnych 
pomôcok vyrábaných použitím tkanív 
alebo buniek ľudského alebo živočíšneho 
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pôvodu, alebo ich derivátov, ktoré sú 
neživé alebo usmrtené. Rýchly 
decentralizovaný postup udeľovania 
povolenia na uvedenie na trh by sa mal 
zaviesť v prípade všetkých pomôcok triedy 
III; neinovatívnych implantovateľných 
pomôcok, neinovatívnych pomôcok, 
ktorých integrálnou súčasťou je látka, 
ktorá, ak by sa použila samostatne, by sa 
považovala za zdravotnícku pomôcku 
a ktorej účinok je podružný účinku 
pomôcky; a neinovatívnych pomôcok 
určených na podanie lieku a inovatívnych 
pomôcok vyrábaných použitím tkanív 
alebo buniek ľudského alebo živočíšneho 
pôvodu, alebo ich derivátov, ktoré sú 
neživé alebo usmrtené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Postup posudzovania zhody pomôcok 
triedy I by mal byť spravidla vykonávaný 
samotným výrobcom, keďže tieto výrobky 
predstavujú nízky stupeň ohrozenia. Pri 
zdravotníckych pomôckach v triedach IIa, 
IIb a III by mala byť istá primeraná úroveň 
zahrnutia notifikovaného subjektu do 
postupu povinná, pričom pre pomôcky
v triede III sa vyžaduje explicitné
schválenie ich konštrukčného návrhu a 
výroby, až potom môžu byť uvedené na 
trh.

(44) Postup posudzovania zhody pomôcok 
triedy I by mal byť spravidla vykonávaný 
samotným výrobcom, keďže tieto výrobky 
predstavujú nízky stupeň ohrozenia. Pri 
zdravotníckych pomôckach v triedach IIa a 
IIb by mala byť istá primeraná úroveň 
zahrnutia notifikovaného subjektu do 
postupu povinná. Pre pomôcky v triede III 
by malo byť povinné zapojenie agentúry 
alebo členských štátov spolu s výslovným
schválením ich konštrukčného návrhu a 
výroby, a až potom môžu byť uvedené na 
trh.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48a) Klinické skúšanie pomôcok by malo 
začať len v nadväznosti na pozitívne 
hodnotenie nezávislej etickej komisie. Ak 
členské štáty ešte nezriadili etické komisie, 
mali by prijať potrebné opatrenia a takéto 
výbory zriadiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Zadávatelia klinických skúšaní 
pomôcky, ktoré sa majú vykonávať vo viac 
ako jednom členskom štáte, by mali mať 
možnosť podať jedinú žiadosť v záujme 
zníženia administratívneho zaťaženia.
V snahe umožniť spoločné využívanie 
zdrojov a zabezpečiť konzistentnosť pri 
posudzovaní zdravotných 
a bezpečnostných aspektov skúšanej 
pomôcky a vedeckého návrhu klinického 
skúšania pomôcky, ktoré sa má vykonávať 
vo viacerých členských štátoch, by takáto 
jediná žiadosť mala uľahčiť koordináciu 
medzi členskými štátmi pod vedením 
koordinujúceho členského štátu.
Koordinované posudzovanie by nemalo 
zahŕňať posudzovanie jednoznačne 
vnútroštátnych, miestnych a etických 
aspektov klinického skúšania pomôcky 
vrátane informovaného súhlasu. Každý 
členský štát by si mal ponechať výlučnú 
zodpovednosť za rozhodovanie, či sa 
klinické skúšanie pomôcky môže vykonať 

(49) Zadávatelia klinických skúšaní 
pomôcky, ktoré sa majú vykonávať vo viac 
ako jednom členskom štáte, by mali mať 
možnosť podať jedinú žiadosť v záujme 
zníženia administratívneho zaťaženia.
V snahe umožniť spoločné využívanie 
zdrojov a zabezpečiť konzistentnosť pri 
posudzovaní zdravotných 
a bezpečnostných aspektov skúšanej 
pomôcky a vedeckého návrhu klinického 
skúšania pomôcky, ktoré sa má vykonávať 
vo viacerých členských štátoch, by takáto 
jediná žiadosť mala uľahčiť koordináciu 
medzi členskými štátmi pod vedením 
koordinujúceho členského štátu. Každý 
členský štát by si mal ponechať výlučnú 
zodpovednosť za rozhodovanie, či sa 
klinické skúšanie pomôcky môže vykonať 
na jeho území.
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na jeho území.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Zdravotnícki pracovníci a pacienti by 
mali disponovať možnosťou hlásiť 
podozrenia na závažné nehody na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
harmonizovaných formátov. Príslušné
vnútroštátne orgány by mali informovať 
výrobcov a vymieňať si informácie 
s partnermi v prípade, keď potvrdia výskyt 
závažnej nehody, aby sa minimalizoval 
opätovný výskyt tejto nehody.

(53) Členské by mali prijať všetky 
nevyhnutné opatrenia na zvýšenie 
informovanosti zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
o dôležitosti ohlasovania podozrení na 
závažné nehody. Zdravotnícki pracovníci, 
používatelia a pacienti by mali byť 
oprávnení a mali by mať možnosť
ohlasovať takéto nehody na vnútroštátnej 
úrovni prostredníctvom harmonizovaných 
formátov. Aby sa minimalizoval opätovný 
výskyt takýchto nehôd, príslušné
vnútroštátne orgány by mali informovať 
výrobcov a informácie nahlasovať 
prostredníctvom elektronického systému 
v rámci systému Eudamed v prípade, keď 
potvrdia výskyt závažnej nehody, aby sa 
minimalizoval opätovný výskyt tejto 
nehody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Členské štáty by mali vyberať 
poplatky za určenie a monitorovanie 
notifikovaných subjektov v záujme 
zabezpečenia udržateľnosti monitorovania 

(57) Členské štáty by mali vyberať 
poplatky za určenie a monitorovanie 
notifikovaných subjektov v záujme 
zabezpečenia udržateľnosti monitorovania 
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týchto subjektov členskými štátmi 
a vytvorenia rovnakých podmienok pre 
všetky notifikované subjekty.

týchto subjektov členskými štátmi 
a vytvorenia rovnakých podmienok pre 
notifikované subjekty. Tieto poplatky by 
mali byť porovnateľné medzi členskými 
štátmi a mali by za zverejňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Zatiaľ čo týmto nariadením nie sú 
dotknuté práva členských štátov vyberať 
poplatky za činnosti na vnútroštátnej 
úrovni, členské štáty by mali informovať 
Komisiu a ostatné členské štáty pred 
rozhodnutím o výške a štruktúre týchto 
poplatkov s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť.

(58) Zatiaľ čo týmto nariadením nie sú 
dotknuté práva členských štátov vyberať 
poplatky za činnosti na vnútroštátnej 
úrovni, členské štáty by mali informovať 
Komisiu a ostatné členské štáty pred 
zavedením porovnateľnej výšky a štruktúry
týchto poplatkov s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) Členské štáty by mali prijať 
nariadenia o štandardných poplatkoch 
pre notifikované subjekty, ktoré by mali 
byť porovnateľné vo všetkých členských 
štátoch. Komisia by mala poskytnúť 
usmernenia na uľahčenie 
porovnateľnosti týchto poplatkov. Členské 
štáty by mali postúpiť zoznam 
štandardných poplatkov Komisii 
a zabezpečiť, aby notifikované subjekty 
registrované na ich území zverejnili 
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zoznamy štandardných poplatkov za svoje 
činnosti posudzovania zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Mal by sa zriadiť výbor expertov 
nazvaný Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky, tvorený členmi 
určenými členskými štátmi na základe 
úlohy zohrávanej na poli zdravotníckych 
pomôcok a diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro ako aj na základe 
skúseností v tejto oblasti, aby plnil úlohy, 
ktoré mu budú zverené týmto nariadením 
a nariadením (EÚ) […/…] o 
diagnostických zdravotníckych pomôckach 
in vitro, radil Komisii a pomáhal Komisii 
a členským štátom pri zabezpečení 
harmonizovaného vykonávania tohto 
nariadenia.

(59) Mala by sa zriadiť Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky, 
tvorená členmi určenými členskými štátmi 
na základe úlohy zohrávanej na poli 
zdravotníckych pomôcok a diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro ako aj na 
základe skúseností v tejto oblasti, aby 
plnila úlohy, ktoré jej budú zverené týmto 
nariadením a nariadením (EÚ) […/…] o 
diagnostických zdravotníckych pomôckach 
in vitro, radil Komisii a pomáhala Komisii 
a členským štátom pri zabezpečení 
harmonizovaného vykonávania tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Táto koordinačná skupina nie je výborom expertov v plnom zmysle slova, ale koordinačnou 
skupinou na úrovni EÚ, a preto nemá všetky potrebné znalosti, ktoré by jej umožňovali 
prijímať rozhodnutia o konkrétnych témach, ktoré sa objavia. Koordinačná skupina by 
potrebovala podporu poradného výboru, ktorý by jej poskytol užšie odborné znalosti podľa 
potreby príslušného prípadu.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) výrobky, ktoré obsahujú alebo sú 
zložené z biologického materiálu alebo z 
organizmov iných ako tých uvedených 
v písm. c) a e), ktoré sú živé vrátane živých 
mikroorganizmov, baktérií, húb alebo 
vírusov;

f) výrobky, ktoré obsahujú alebo sú 
zložené z biologického materiálu alebo z 
organizmov iných ako tých uvedených 
v písm. c) a e), ktoré sú živé a ktoré 
dosahujú svoj zamýšľaný účinok 
farmakologickými, imunologickými alebo 
metabolickými prostriedkami vrátane 
určitých živých mikroorganizmov, 
baktérií, húb alebo vírusov;

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky obsahujúce živé biologické látky upravuje v súčasnosti smernica 
93/42/EHS. Celoplošné vylúčenie biologických látok by viedlo k výpadku bezpečných 
a účinných zdravotníckych pomôcok z trhu, ktoré by neboli povoľované ako zdravotnícke 
pomôcky, keďže nepôsobia farmakologickým, imunologickým, ani metabolickým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) „pomôcka na viacnásobné použitie“ 
je pomôcka určená na použitie na 
viacerých pacientoch počas viacerých 
postupov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „chirurgicky invazívna pomôcka na 
jedno použitie“ je pomôcka na jedno 
použitie určená na použitie pri 
chirurgicky invazívnych zdravotníckych 
výkonoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 31a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) „výkon“ je akákoľvek technická 
charakteristika, akékoľvek účinky 
a akékoľvek prínosy pomôcky, ak sa 
používa v súlade s účelom určenia 
a podľa návodu na použitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 31b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31b) „prínos“ je pozitívny vplyv 
zdravotníckej pomôcky na zdravie na 
základe klinických a neklinických údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 31c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31c) „bezpečnosť“ je zamedzenie riziku 
alebo škode spôsobenými zdravotníckou 
pomôckou alebo spojenými s jej 
používaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 33 – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) „klinické skúšanie pomôcky“ je 
akékoľvek systematické skúšanie pomôcky 
na jednom alebo viacerých ľudských 
účastníkoch, vykonávané s cieľom posúdiť 
bezpečnosť alebo výkon pomôcky;

(33) „klinické skúšanie pomôcky“ je 
akékoľvek systematické skúšanie pomôcky 
na jednom alebo viacerých ľudských 
účastníkoch, vykonávané s cieľom posúdiť 
bezpečnosť alebo výkon pomôcky;

V prípadoch, keď je klinické skúšanie 
zdravotníckych pomôcok povinné podľa 
tohto nariadenia, je jeho súčasťou 
náhodné klinické skúšanie v prostredí 
príslušnej cieľovej populácie, ako aj 
kontrolované skúšanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 36 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36)„klinické údaje“ sú informácie 
týkajúce sa bezpečnosti alebo výkonu, 

(36) „klinické údaje“ sú všetky informácie 
týkajúce sa bezpečnosti alebo výkonu, 
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ktoré prináša používanie pomôcky a ktoré 
pochádzajú z týchto zdrojov:

ktoré prináša používanie pomôcky a ktoré 
pochádzajú z týchto zdrojov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) „nedostatok pomôcky“ je akýkoľvek 
nedostatok v identifikácii, kvalite, 
trvanlivosti, spoľahlivosti, bezpečnosti 
alebo vo výkone skúšanej pomôcky 
vrátane jej nesprávneho fungovania, chýb 
pri používaní alebo nedostatočnosti v 
informáciách dodaných výrobcom.

(40) „nedostatok pomôcky“ je akýkoľvek 
nedostatok v identifikácii, kvalite, 
trvanlivosti, spoľahlivosti, bezpečnosti 
alebo vo výkone pomôcky podľa bodov 1 
až 6 tohto odseku, vrátane jej nesprávneho 
fungovania, chýb pri používaní alebo 
nedostatočnosti v informáciách dodaných 
výrobcom.

Or. en

Odôvodnenie

Oprava nesprávneho odkazu.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „zdravotnícka 
pomôcka“ alebo „príslušenstvo 
zdravotníckej pomôcky“. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy a na 
základe stanoviska poradného výboru 
uvedeného v článku 78a rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „zdravotnícka 
pomôcka“ alebo „príslušenstvo 
zdravotníckej pomôcky“, a v prípade, ak 
do uvedených vymedzení spadajú, stanoví 
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klasifikáciu rizika na základe skutočného 
rizika a vedeckých dôkazov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
88 ods. 3.

2. Komisia zabezpečí výmenu odborných 
skúseností medzi členskými štátmi 
v oblasti zdravotníckych pomôcok, 
diagnostických zdravotníckych pomôcok 
in vitro, liekov, ľudských tkanív a buniek, 
kozmetiky, biocídov, potravín a v prípade 
potreby aj v oblastiach týkajúcich sa iných 
výrobkov v záujme určenia vhodného 
regulačného statusu výrobku alebo 
kategórie alebo skupiny výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15 vypúšťa sa
Pomôcky na jedno použitie a ich 
repasovanie
1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku na jedno 
použitie s cieľom urobiť z nej pomôcku 
vhodnú na ďalšie použitie v Únii, sa 
pokladá za výrobcu repasovanej pomôcky 
a preberá povinnosti vlastné výrobcom 
vymedzené v tomto nariadení.
2. Možno repasovať iba tie pomôcky na 
jedno použitie, ktoré boli uvedené na trh 
Únie v súlade s týmto nariadením alebo 
pred [dátum začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] v súlade so smernicou 
90/385/EHS alebo smernicou 93/42/EHS.
3. V prípade repasovania chirurgicky 
invazívnych pomôcok na jedno použitie 
možno vykonávať iba také repasovanie, 
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ktoré je pokladané za bezpečné podľa 
najnovších vedeckých dôkazov.
4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov vytvorí a pravidelne aktualizuje 
zoznam kategórií alebo skupín tých 
chirurgicky invazívnych pomôcok na 
jedno použitie, ktoré môžu byť repasované 
v súlade s odsekom 3. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 88 ods. 
3.
5. Meno/názov a adresa právnickej alebo 
fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 ako aj 
ďalšie náležité informácie v súlade 
s oddielom 19 prílohy I sa uvádzajú na 
označení a, v uplatniteľnom prípade, v 
návode na použitie repasovanej pomôcky.
Meno/názov a adresa výrobcu pôvodnej 
pomôcky na jedno použitie sa už 
neuvádzajú na označení, uvedú sa však v 
návode na použitie repasovanej pomôcky.
6. Členský štát môže zachovať alebo 
zaviesť vnútroštátne ustanovenia, ktorými 
sa na jeho území z dôvodov ochrany 
verejného zdravia špecifických pre tento 
členský štát zakazuje toto:
(a) repasovanie pomôcok na jedno 
použitie a prenos pomôcok na jedno 
použitie do iného členského štátu alebo do 
tretej krajiny s perspektívou ich 
repasovania;
(b) sprístupňovanie repasovaných 
pomôcok na jedno použitie.
Členské štáty oznamujú Komisii 
a ostatným členským štátom vnútroštátne 
ustanovenia a dôvody na ich zavedenie.
Komisia je zodpovedná za to, aby boli tieto 
informácie trvalo dostupné verejnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Všeobecné zásady označovania pomôcok 
na jedno použitie a repasovania pomôcok 

na viacnásobné použitie
1. Pokiaľ ich inak neoznačí výrobca, 
všetky zdravotnícke pomôcky sa považujú 
za pomôcky na viacnásobné použitie.
2. Repasovať možno iba tie pomôcky 
označené ako pomôcky na viacnásobné 
použitie, ktoré boli uvedené na trh Únie 
v súlade s týmto nariadením alebo pred 
[dátum začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] v súlade so smernicou 
90/385/EHS alebo smernicou 93/42/EHS.
Pomôcky na jedno použitie sa nerepasujú.
3. V prípade pomôcky označenej ako 
„pomôcka na jedno použitie“ je výrobca 
povinný na základe dostatočných 
vedeckých dôkazov poskytnúť 
odôvodnenie, prečo sa pomôcka nemôže 
bezpečne repasovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 15b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15b
Postup označovania pomôcok triedy III 

ako pomôcky na jedno použitie
1. Odchylne od článku 15a ods. 3, ak 
výrobca mieni označiť pomôcku triedy III 
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ako „pomôcku na jedno použitie“, 
predtým, ako tak učiní, uskutoční 
testovanie s cieľom zozbierať dostatočné 
vedecké dôkazy alebo odvolať sa na 
najnovšie vedecké dôkazy o tom, že 
repasovanie takejto pomôcky sa 
nepovažuje za bezpečné.  
2. Po zozbieraní vedeckých dôkazov ich 
výrobca poskytne Komisii, ktorá v tejto 
súvislosti okamžite vykoná konzultácie s 
Vedeckým výborom pre vznikajúce a novo 
identifikované zdravotné riziká 
(SCENIHR).
SCENIHR prijme stanovisko do 90 dní 
a informuje o ňom Komisiu a výrobcu.
V prípade, ak sa SCENIHR uznesie, že 
vedecké dôkazy poskytnuté výrobcom 
nedokazujú v dostatočnej miere 
skutočnosť, že pomôcku nie je možné 
bezpečne repasovať, požiada výrobcu, aby 
uskutočnil ďalšie testy s cieľom získať 
presvedčivejšie dôkazy.
V nadväznosti na prijatie dodatočných 
požadovaných dôkazov od výrobcu prijme 
SCENIHR do 30 dní konečné stanovisko 
a informuje o tom Komisiu a výrobcu.
Výrobca označí pomôcku triedy III ako 
„pomôcku na jedno použitie“ len vtedy, ak 
sa SCENIHR uznesie, že existujú 
dostatočné vedecké dôkazy o tom, že 
repasovanie tejto pomôcky sa nepovažuje 
za bezpečné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 15c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15c
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Postup zmeny označenia pomôcok na 
jedno použitie na pomôcky na 

viacnásobné použitie
1. Každá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá si želá repasovať pomôcku 
označenú ako „pomôcka na jedno 
použitie“ a ktorá má dôkazy o tom, že 
takúto pomôcku je možné bezpečne 
repasovať, informuje o svojom zámere 
Komisiu a predloží jej tieto dôkazy.
Komisia následne okamžite vykoná 
v tomto zmysle konzultáciu so SCENIHR.
SCENIHR prijme stanovisko do 90 dní 
a informuje o ňom Komisiu, výrobcu a 
fyzickú alebo právnickú osobu.
2. V prípade, že SCENIHR súhlasí 
s fyzickou alebo právnickou osobou, že 
pomôcku možno repasovať, výrobca čo 
najskôr, ale v každom prípade do 90 dní 
od dátumu, keď SCENIHR prijme 
stanovisko, zmení označenie zdravotníckej 
pomôcky na „pomôcku na viacnásobné 
použitie“.
3. V prípade, že SCENIHR prijme 
negatívne stanovisko a že fyzická alebo 
právnická osoba s nim nesúhlasí, do 60 
dní od prijatia stanoviska môže Komisii 
poskytnúť dodatočné dôkazy o tom, že 
repasovanie pomôcky neohrozí 
bezpečnosť pacienta.
Komisia následne okamžite požiada 
SCENIHR, aby tieto dodatočné dôkazy 
náležite posúdil a prijal konečné 
stanovisko do 90 dní.
V prípade, že SCENIHR potvrdí svoje 
pôvodné stanovisko, v ktorom nesúhlasil 
so zmenou označenia príslušnej pomôcky 
na pomôcku na viacnásobné použitie, 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
požiadala o repasovanie príslušnej 
pomôcky na jedno použitie, pomôcku 
nerepasuje.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 15d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15d
Repasovanie zdravotníckych pomôcok 

označených ako pomôcky na viacnásobné 
použitie

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá repasuje pomôcku označenú 
ako „pomôcka na jedno použitie“ 
s cieľom urobiť z nej pomôcku vhodnú na 
ďalšie použitie v Únii, sa považuje za 
výrobcu repasovanej pomôcky a preberá 
povinnosti výrobcu stanovené v tomto 
nariadení.
2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví normy EÚ, aby zaručila 
bezpečné repasovanie zdravotníckych 
pomôcok označených ako „pomôcky na 
viacnásobné použitie“.
Komisia pritom zabezpečí, aby boli tieto 
normy v súlade s najnovšími vedeckými 
dôkazmi, príslušnými normami ISO alebo 
ďalšími medzinárodnými technickými 
normami. ktoré prijali uznávané 
medzinárodné normalizačné orgány, 
pričom platí, že tieto medzinárodné normy 
dokážu zabezpečiť prinajmenšom vyššiu 
úroveň bezpečnosti a výkonu, ako normy 
ISO.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súhrn parametrov bezpečnosti
a klinického výkonu

Správa o bezpečnosti a klinickom výkone

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu
zahrnutému do posudzovania zhody 
v súlade s článkom 42, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

1. V prípade pomôcok, v súvislosti 
s ktorými sa začal postup udeľovania 
povolenia na uvedenie na trh, iných ako 
pomôcok na mieru a skúšaných pomôcok, 
výrobca vypracuje správu o bezpečnosti a 
klinickom výkone pomôcky vychádzajúcu 
zo všetkých informácií zozbieraných počas 
klinického skúšania pomôcky. Výrobca 
vypracuje aj súhrn tejto správy, ktorý 
napíše spôsobom ľahko zrozumiteľným 
laickým osobám. Návrh znenia tejto správy
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa podľa 
potreby predkladá vnútroštátnemu orgánu 
alebo agentúre, ktorí sú zahrnutí do 
postupu udeľovania povolenia na 
uvedenie na trh a ktorí ju schvaľujú. .
1a. Súhrn uvedený v odseku 1 sa 
sprístupňuje verejnosti prostredníctvom 
Eudamedu v súlade s ustanoveniami 
článku 27 ods. 2 písm. b) a prílohy V, časť 
A, bod 18.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť návrh 
a prezentáciu jednotlivých prvkov údajov, 
ktoré je potrebné zahrnúť do súhrnu 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 88 ods. 2.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť návrh 
a prezentáciu jednotlivých prvkov údajov, 
ktoré je potrebné zahrnúť do správy a
súhrnu podľa odseku 1. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 88 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Správa v plnom rozsahu so všetkými informáciami z klinického hodnotenia by sa mala 
predložiť notifikovaným orgánom, zatiaľ čo súhrn tejto správy vhodný pre všetkých 
používateľov by sa mal sprístupniť verejnosti prostredníctvom Eudamed.  
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) elektronický systém pre povolenia na 
uvedenie na trh uvedený v článku 41b.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Údaje do Eudamedu vkladajú členské 
štáty, notifikované subjekty, hospodárske 
subjekty a zadávatelia, ako sa vymedzuje 
v ustanoveniach týkajúcich 
sa elektronických systémov uvedených 
v odseku 2.

3. Údaje do Eudamedu vkladajú agentúra, 
členské štáty, notifikované subjekty, 
hospodárske subjekty, zadávatelia 
a zdravotnícki pracovníci, ako sa 
vymedzuje v ustanoveniach týkajúcich 
sa elektronických systémov uvedených 
v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Rôzne elektronické systémy v rámci Eudamedu poskytujú verejnosti diferencovaný prístup. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli tieto údaje pre verejnosť užitočné, je dôležité, aby boli všetky 
časti prístupné pre verejnosť prezentované jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Tento 
spôsob určí Komisia po konzultácii s príslušnou organizáciou, ktorá má najlepšiu pozíciu na 
to, aby o tom poskytla najlepšie poradenstvo.
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky informácie zhromaždené 
a spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné notifikovaným subjektom, 
hospodárskym subjektom, zadávateľom a 
verejnosti v takom rozsahu, ako sa 
vymedzuje v ustanoveniach uvedených v 
odseku 2.

4. Všetky informácie zhromaždené 
a spracované v Eudamede sú prístupné 
členským štátom a Komisii. Informácie sú 
prístupné agentúre, notifikovaným 
subjektom, hospodárskym subjektom, 
zadávateľom, zdravotníckym pracovníkom 
a verejnosti v takom rozsahu, ako sa 
vymedzuje v ustanoveniach uvedených v 
odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Rôzne elektronické systémy v rámci Eudamedu poskytujú verejnosti diferencovaný prístup. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli tieto údaje pre verejnosť užitočné, je dôležité, aby boli všetky 
časti prístupné pre verejnosť prezentované jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Tento 
spôsob určí Komisia po konzultácii s príslušnou organizáciou, ktorá má najlepšiu pozíciu na 
to, aby o tom poskytla najlepšie poradenstvo.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby 
dotknuté osoby mohli účinne uplatňovať 
svoje právo na informácie, právo na 
prístup, právo na opravu údajov a právo 
namietať v súlade s nariadením (ES) č. 
45/2001 a so smernicou 95/46/ES 
v uvedenom poradí. Zabezpečia, aby 
dotknuté osoby mohli účinne uplatňovať 
svoje právo na prístup k údajom, ktoré sa 
ich týkajú, a právo na to, aby boli nepresné 
alebo neúplné údaje opravené a vymazané.
V rámci svojich príslušných povinností 
Komisia a členské štáty zabezpečia, aby 

6. Komisia, agentúra a členské štáty 
zabezpečia, aby dotknuté osoby mohli 
účinne uplatňovať svoje právo na 
informácie, právo na prístup, právo na 
opravu údajov a právo namietať v súlade 
s nariadením (ES) č. 45/2001 a so 
smernicou 95/46/ES v uvedenom poradí.
Zabezpečia, aby dotknuté osoby mohli 
účinne uplatňovať svoje právo na prístup k 
údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo na to, 
aby boli nepresné alebo neúplné údaje 
opravené a vymazané. V rámci svojich 
príslušných povinností Komisia a členské 
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boli nepresné a nezákonne spracované 
údaje vymazané v súlade s uplatniteľnými 
právnymi predpismi. Opravy a vymazania 
sa vykonajú čo najskôr, ale určite nie 
neskôr ako do 60 dní po vznesení 
požiadavky dotknutej osoby.

štáty zabezpečia, aby boli nepresné 
a nezákonne spracované údaje vymazané 
v súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi. Opravy a vymazania sa 
vykonajú čo najskôr, ale určite nie neskôr 
ako do 60 dní po vznesení požiadavky 
dotknutej osoby.

Or. en

Odôvodnenie

Rôzne elektronické systémy v rámci Eudamedu poskytujú verejnosti diferencovaný prístup. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli tieto údaje pre verejnosť užitočné, je dôležité, aby boli všetky 
časti prístupné pre verejnosť prezentované jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Tento 
spôsob určí Komisia po konzultácii s príslušnou organizáciou, ktorá má najlepšiu pozíciu na 
to, aby o tom poskytla najlepšie poradenstvo.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Pri rozvíjaní a riadení Eudamedu 
Komisia na základe konzultácií 
s príslušnými partnermi vrátane 
organizácií pacientov a spotrebiteľov 
zabezpečí, aby boli všetky verejne 
prístupné časti Eudamedu prezentované 
v podobe ústretovej voči používateľom.

Or. en

Odôvodnenie

Rôzne elektronické systémy v rámci Eudamedu poskytujú verejnosti diferencovaný prístup. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli tieto údaje pre verejnosť užitočné, je dôležité, aby boli všetky 
časti prístupné pre verejnosť prezentované jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Tento 
spôsob určí Komisia po konzultácii s príslušnou organizáciou, ktorá má najlepšiu pozíciu na 
to, aby o tom poskytla najlepšie poradenstvo.



PE507.972v02-00 34/114 PR\933401SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty má k dispozícii 
dostatočný počet odborne spôsobilých 
zamestnancov na riadne vykonávanie 
svojich úloh.

6. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty interne zamestnáva
dostatočný počet stálych a odborne 
spôsobilých zamestnancov na riadne 
vykonávanie svojich úloh. Splnenie tejto 
požiadavky sa posúdi v partnerskom 
preskúmaní podľa článku 8.
Zamestnanci vnútroštátneho orgánu 
zodpovedného za vykonávanie auditu 
práce zamestnancov notifikovaných 
subjektov poverených vykonávaním 
kontrol súvisiacich s výrobkom majú 
rovnocennú kvalifikáciu ako zamestnanci 
notifikovaných subjektov podľa bodu 
3.2.5. prílohy VI.
Podobne, zamestnanci vnútroštátneho 
orgánu zodpovedného za vykonávanie 
auditu práce zamestnancov 
notifikovaných subjektov poverených 
vykonávaním auditov systémov riadenia 
kvality výrobcu majú rovnocennú
kvalifikáciu ako zamestnanci 
notifikovaných subjektov podľa bodu 
3.2.6. prílohy VI.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 33 ods. 
3, ak je vnútroštátny orgán zodpovedný za 
určenie notifikovaných subjektov v oblasti 
iných výrobkov, ako sú zdravotnícke 
pomôcky, s príslušným orgánom pre 
zdravotnícke pomôcky sa konzultuje o 
všetkých aspektoch, ktoré sa osobitne 
týkajú zdravotníckych pomôcok.

Ak je vnútroštátny orgán zodpovedný za 
určenie notifikovaných subjektov v oblasti 
iných výrobkov, ako sú zdravotnícke 
pomôcky, s príslušným orgánom pre 
zdravotnícke pomôcky sa konzultuje o 
všetkých aspektoch, ktoré sa osobitne 
týkajú zdravotníckych pomôcok.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty informujú Komisiu a
ostatné členské štáty o svojich postupoch 
posudzovania, určovania a notifikovania 
orgánov posudzovania zhody, o postupoch 
monitorovania notifikovaných subjektov, 
ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa 
týchto informácií.

7. Členské štáty poskytujú Komisii a 
ostatným členským štátom všetky 
informácie, ktoré títo požadujú, o svojich 
postupoch posudzovania, určovania a 
notifikovania orgánov posudzovania 
zhody, o postupoch monitorovania 
notifikovaných subjektov, ako aj o 
všetkých zmenách týkajúcich sa týchto 
informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vypracúvajú ročný plán 
partnerského preskúmania, pričom 
zaručujú vhodnú rotáciu, pokiaľ ide o 
orgány, ktoré vykonávajú preskúmanie, a 
orgány, ktoré sú predmetom preskúmania, 
a predkladajú ho Komisii. Komisia sa môže 
zúčastniť na preskúmaní. Výsledok 
partnerského preskúmania sa oznamuje 
všetkým členským štátom a Komisii a 
súhrn výsledkov sa verejne sprístupňuje.

Členské štáty vypracúvajú ročný plán 
partnerského preskúmania, pričom 
zaručujú vhodnú rotáciu, pokiaľ ide o 
orgány, ktoré vykonávajú preskúmanie, a 
orgány, ktoré sú predmetom preskúmania, 
a predkladajú ho Komisii. Komisia sa 
zúčastňuje na preskúmaní. Výsledok 
partnerského preskúmania sa oznamuje 
všetkým členským štátom a Komisii a 
súhrn výsledkov sa verejne sprístupňuje.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Notifikované subjekty musia spĺňať 
organizačné a všeobecné požiadavky, ako 
aj požiadavky týkajúce sa riadenia kvality, 
zdrojov a postupov potrebné na splnenie 
úloh, na vykonávanie ktorých boli určené v 
súlade s týmto nariadením. Minimálne 
požiadavky, ktoré notifikované subjekty 
musia spĺňať, sú stanovené v prílohe VI.

1. Notifikované subjekty musia spĺňať 
organizačné a všeobecné požiadavky, ako 
aj požiadavky týkajúce sa riadenia kvality, 
zdrojov a postupov potrebné na splnenie 
úloh, na vykonávanie ktorých boli určené v 
súlade s týmto nariadením. Z tohto 
hľadiska je nevyhnutné interne 
zamestnávať administratívny, technický 
a vedecký personál s vedomosťami 
vo farmakologickej, medicínskej a 
technickej oblasti. Minimálne požiadavky, 
ktoré notifikované subjekty musia spĺňať, 
sú stanovené v prílohe VI. V súlade 
s bodom 1.2. prílohy VI je notifikovaný 
subjekt organizovaný a riadený spôsobom, 
ktorý zaručuje nezávislosť, objektívnosť 
a nestrannosť jeho činností a zabraňuje 
konfliktom záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Notifikovaný subjekt zamestnáva stály 
interný odbornými personál s odbornými 
znalosťami v technickej oblasti v 
súvislosti s posudzovaním výkonu 
pomôcok, ako aj v medicínskej oblasti.
Personál je schopný interne posúdiť 
kvalitu subdodávateľov.
Subdodávateľské zmluvy sa uzatvárajú s 
verejnými subjektmi. V prípade 
obmedzených znalostí z klinickej praxe sa 
zmluvy uzatvárajú aj s externými 



PR\933401SK.doc 37/114 PE507.972v02-00

SK

odborníkmi na posudzovanie inovatívnych 
zdravotníckych pomôcok alebo 
technológií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Notifikované subjekty zverejňujú 
zoznam subdodávateľov alebo dcérskych 
spoločností, ako aj konkrétne úlohy, za 
ktoré sú zodpovední.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Činnosti posudzovania zhody sa môžu 
zadávať subdodávateľovi alebo ich môže 
vykonávať dcérska spoločnosť len so
súhlasom právnickej alebo fyzickej osoby, 
ktorá požiadala o posúdenie zhody.

3. Činnosti posudzovania zhody sa môžu 
zadávať subdodávateľovi alebo ich môže 
vykonávať dcérska spoločnosť len s 
výslovným súhlasom právnickej alebo 
fyzickej osoby, ktorá požiadala o 
posúdenie zhody.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Notifikované subjekty uchovávajú pre 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty príslušnú 
dokumentáciu týkajúcu sa overenia 
kvalifikácií subdodávateľa alebo dcérskej 
spoločnosti a práce vykonanej 
subdodávateľom alebo dcérskou 
spoločnosťou v zmysle tohto nariadenia.

4. Najmenej raz za rok predkladajú
notifikované subjekty vnútroštátnym 
orgánom zodpovedným za notifikované 
subjekty príslušnú dokumentáciu týkajúcu 
sa overenia kvalifikácií subdodávateľa 
alebo dcérskej spoločnosti a práce 
vykonanej subdodávateľom alebo dcérskou 
spoločnosťou v zmysle tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zistenia týkajúce sa nesplnenia 
požiadaviek stanovených v prílohe VI 
orgánom sa predložia počas procesu 
posudzovania a vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty ich 
prediskutuje so spoločnou skupinou pre 
posudzovanie v záujme dosiahnutia 
dohody vo veci posúdenia žiadosti.
Odlišné názory sa uvedú v hodnotiacej 
správe zodpovedného vnútroštátneho 
orgánu.

Zistenia týkajúce sa nesplnenia 
požiadaviek stanovených v prílohe VI 
žiadajúcim orgánom posudzovania zhody
sa predložia počas procesu posudzovania a 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty ich prediskutuje so 
spoločnou skupinou pre posudzovanie 
v záujme dosiahnutia dohody vo veci 
posúdenia žiadosti. Vnútroštátny orgán 
v hodnotiacej správe určí opatrenia, ktoré 
prijme s cieľom zabezpečiť splnenie 
požiadaviek stanovených v prílohe VI 
týmto orgánom posudzovania zhody.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Spoločná skupina pre posudzovanie 
poskytne svoje stanovisko k hodnotiacej 
správe a k návrhu notifikácie do 21 dní od 
prijatia uvedených dokumentov a Komisia 
bezodkladne predloží svoje stanovisko 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky. Do 21 dní po prijatí stanoviska 
spoločnej skupiny pre posudzovanie 
vypracuje Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky odporúčanie 
týkajúce sa návrhu notifikácie, ktoré
príslušný vnútroštátny orgán náležite
zohľadní pri svojom rozhodovaní o určení 
notifikovaného subjektu.

6. Spoločná skupina pre posudzovanie 
poskytne svoje stanovisko k hodnotiacej 
správe a k návrhu notifikácie do 21 dní od 
prijatia uvedených dokumentov a Komisia 
bezodkladne predloží svoje stanovisko 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky. Do 21 dní po prijatí stanoviska 
spoločnej skupiny pre posudzovanie 
vypracuje Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky odporúčanie 
týkajúce sa návrhu notifikácie. Príslušný
vnútroštátny orgán pri svojom rozhodovaní 
o určení notifikovaného subjektu vychádza 
z tohto odporúčania Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky.
V prípade, že sa jeho rozhodnutie odlišuje 
od odporúčania Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky, vnútroštátny 
orgán jej v plnej miere poskytne potrebné 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu úradne oznamovať
len tie orgány posudzovania zhody, ktoré 
spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe VI.

2. Členské štáty úradne informujú len o 
tých orgánoch posudzovania zhody, ktoré 
spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe VI.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade, že vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty je 
zodpovedný za určenie notifikovaných 
subjektov v oblasti iných výrobkov ako 
zdravotnícke pomôcky, príslušný orgán 
pre zdravotnícke pomôcky poskytne pred 
notifikáciou pozitívne stanovisko k 
notifikácii a jej rozsahu pôsobnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ak členský štát alebo Komisia vznesú 
námietky v súlade s odsekom 7, účinnosť 
notifikácie sa pozastavuje. V tomto prípade 
Komisia predloží vec Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky do 15 
dní od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 
7. Po konzultácii so zúčastnenými stranami 
poskytne Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky svoje stanovisko, 
najneskôr do 28 dní po tom, ako jej vec 
bola predložená. Ak notifikujúci členský 
štát nesúhlasí so stanoviskom 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky, môže požiadať Komisiu, aby 
poskytla svoje stanovisko.

8. Ak členský štát alebo Komisia vznesú 
námietky v súlade s odsekom 7, účinnosť 
notifikácie sa okamžite pozastavuje. V 
tomto prípade Komisia predloží vec 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke 
pomôcky do 15 dní od uplynutia lehoty 
uvedenej v odseku 7. Po konzultácii so 
zúčastnenými stranami poskytne 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky svoje stanovisko, najneskôr do 
28 dní po tom, ako jej vec bola predložená.
Ak notifikujúci členský štát nesúhlasí so 
stanoviskom Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky, môže požiadať 
Komisiu, aby poskytla svoje stanovisko.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia sprístupňuje verejnosti zoznam 
orgánov notifikovaných v zmysle tohto 
nariadenia vrátane identifikačných čísiel, 
ktoré im boli pridelené, a činností, v 
súvislosti s ktorými boli notifikované.
Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto 
zoznamu.

2. Komisia jednoduchým spôsobom
sprístupňuje verejnosti zoznam subjektov 
notifikovaných v zmysle tohto nariadenia 
vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli 
pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými 
boli notifikované. Komisia zabezpečuje 
aktualizáciu tohto zoznamu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Notifikované subjekty bezodkladne 
informujú vnútroštátny orgán zodpovedný 
za notifikované subjekty o všetkých 
zmenách, najmä zmenách týkajúcich sa 
zamestnancov, zariadení, dcérskych 
spoločností alebo subdodávateľov, ktoré 
môžu mať vplyv na plnenie požiadaviek 
stanovených v prílohe VI alebo na ich 
schopnosť vykonávať postupy 
posudzovania zhody týkajúce sa pomôcok, 
pre ktoré boli určené.

Notifikované subjekty bezodkladne, 
maximálne do 15 dní, informujú 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty o všetkých zmenách, 
najmä zmenách týkajúcich sa 
zamestnancov, zariadení, dcérskych 
spoločností alebo subdodávateľov, ktoré 
môžu mať vplyv na plnenie požiadaviek 
stanovených v prílohe VI alebo na ich 
schopnosť vykonávať činnosti 
posudzovania zhody týkajúce sa pomôcok, 
pre ktoré boli určené.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Notifikované subjekty bezodkladne 
odpovedajú na žiadosti predložené 
orgánom ktoréhokoľvek členského štátu 
alebo Komisiou týkajúce sa posudzovania 
zhody, ktoré vykonali. Vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty 
členského štátu, v ktorom je orgán 
zriadený, realizuje žiadosti predložené 
orgánmi ktoréhokoľvek iného členského 
štátu alebo Komisiou, pokiaľ neexistuje 
legitímny dôvod na to, aby tak nekonal, v 
takom prípade sa môžu obe strany poradiť
s Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky. Notifikovaný subjekt alebo ich 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty môže požiadať, aby 
sa so všetkými informáciami zaslanými 
orgánom iného členského štátu alebo 
Komisii zaobchádzalo ako s informáciami 
dôverného charakteru.

2. Notifikované subjekty bezodkladne 
odpovedajú a najneskôr do 15 dní na 
žiadosti predložené orgánom 
ktoréhokoľvek členského štátu alebo 
Komisiou týkajúce sa posudzovania zhody, 
ktoré vykonali. Vnútroštátny orgán 
zodpovedný za notifikované subjekty 
členského štátu, v ktorom je orgán 
zriadený, realizuje žiadosti predložené 
orgánmi ktoréhokoľvek iného členského 
štátu alebo Komisiou.  Ak existuje
legitímny dôvod na to, aby tak nekonal,
notifikované subjekty vysvetlia tieto 
dôvody a poradia sa s Koordinačnou 
skupinou pre zdravotnícke pomôcky, ktorá 
následne vydá odporúčanie. Vnútroštátny 
orgán zodpovedný za notifikované 
subjekty splní odporúčanie Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty bezodkladne 
informuje Komisiu a ostatné členské štáty 
o každom pozastavení, obmedzení či 
stiahnutí notifikácie.

Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty bezodkladne 
informuje Komisiu a najneskôr do 10 dní
ostatné členské štáty o každom 
pozastavení, obmedzení či stiahnutí 
notifikácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje, či 
dôvody, ktoré viedli k zmene v notifikácii, 
majú vplyv na certifikáty vydané 
notifikovaným subjektom, a do troch 
mesiacov po úradnom oznámení zmien v 
notifikácii predloží Komisii a ostatným 
členským štátom správu o svojich 
zisteniach. V prípade, že je potrebné zaistiť 
bezpečnosť pomôcok na trhu, daný orgán 
dá notifikovanému subjektu pokyn, aby 
v primeranej lehote, ktorú orgán stanoví, 
pozastavil platnosť všetkých certifikátov, 
ktoré boli vydané bez riadneho splnenia 
podmienok ich vydania, alebo aby takéto 
certifikáty stiahol. Ak notifikovaný subjekt 
nesplní tento pokyn v stanovenej lehote 
alebo ak ukončí svoju činnosť, samotný 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty pozastaví platnosť 
certifikátov, ktoré boli vydané bez 
riadneho splnenia podmienok ich vydania, 
alebo takéto certifikáty stiahne.

4. Vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty posudzuje, či 
dôvody, ktoré viedli k zmene v notifikácii, 
majú vplyv na certifikáty vydané 
notifikovaným subjektom, a do troch 
mesiacov po úradnom oznámení zmien v 
notifikácii predloží Komisii a ostatným 
členským štátom správu o svojich 
zisteniach. V prípade, že je potrebné zaistiť 
bezpečnosť pomôcok na trhu, daný orgán 
dá notifikovanému subjektu pokyn, aby 
v primeranej lehote, ktorú orgán stanoví, 
a najneskôr 30 dní po uverejnení správy
pozastavil platnosť všetkých certifikátov, 
ktoré boli vydané bez riadneho splnenia 
podmienok ich vydania, alebo aby takéto 
certifikáty stiahol. Ak notifikovaný subjekt 
nesplní tento pokyn v stanovenej lehote 
alebo ak ukončí svoju činnosť, samotný 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty pozastaví platnosť 
certifikátov, ktoré boli vydané bez 
riadneho splnenia podmienok ich vydania, 
alebo takéto certifikáty stiahne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán alebo notifikovaný subjekt 
preberajúci úlohy notifikovaného subjektu, 
ktorého sa týka zmena notifikácie, o tom 

Orgán alebo notifikovaný subjekt
preberajúci úlohy notifikovaného subjektu, 
ktorého sa týka zmena notifikácie, o tom 
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bezodkladne informuje Komisiu, ostatné 
členské štáty a ostatné notifikované 
subjekty.

bezodkladne a najneskôr do 10 dní
informuje Komisiu, ostatné členské štáty a 
ostatné notifikované subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečuje zavedenie primeranej 
koordinácie a spolupráce medzi 
notifikovanými subjektmi a ich realizáciu 
vo forme koordinačnej skupiny 
notifikovaných subjektov v oblasti 
zdravotníckych pomôcok vrátane 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro.

Komisia zabezpečuje zavedenie primeranej 
koordinácie a spolupráce medzi 
notifikovanými subjektmi a ich realizáciu 
vo forme koordinačnej skupiny 
notifikovaných subjektov v oblasti 
zdravotníckych pomôcok vrátane 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro. Táto skupina sa pravidelne stretáva 
najmenej dvakrát ročne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 40 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poplatky Poplatky za činnosti vnútroštátnych 
orgánov

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom sú 
orgány/subjekty zriadené/usadené, vyberá 
od žiadajúcich orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov 
poplatky. Uvedené poplatky pokrývajú v 
plnej miere alebo čiastočne náklady 
súvisiace s činnosťami, ktoré vykonávajú 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty v súlade s týmto 
nariadením.

1. Členský štát, v ktorom sú 
orgány/subjekty zriadené/usadené, vyberá 
od žiadajúcich orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných subjektov 
poplatky. Uvedené poplatky pokrývajú v 
plnej miere alebo čiastočne náklady 
súvisiace s činnosťami, ktoré vykonávajú 
vnútroštátne orgány zodpovedné za 
notifikované subjekty v súlade s týmto 
nariadením. Uvedené poplatky sú 
porovnateľné medzi členskými štátmi 
a ich výška sa uverejňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89 s 
cieľom stanoviť štruktúru a úroveň 
poplatkov uvedených v odseku 1, pričom 
zohľadňuje ciele ochrany ľudského zdravia 
a bezpečnosti, podpory inovácie a 
nákladovej efektívnosti. Osobitná 
pozornosť sa venuje záujmom 
notifikovaných subjektov, ktoré predložili 
platný certifikát vydaný vnútroštátnym 
akreditačným orgánom, ako sa uvádza 
v článku 31 ods. 2, a notifikovaných 
subjektov, ktorými sú malé a stredné 
podniky, ako sa vymedzuje v odporúčaní 
Komisie 2003/361/ES.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89 s 
cieľom stanoviť štruktúru a porovnateľnú 
úroveň poplatkov uvedených v odseku 1, 
pričom zohľadňuje ciele ochrany ľudského 
zdravia a bezpečnosti, podpory nákladovej 
efektívnosti inovácií a potrebu vytvoriť 
rovnaké podmienky v členských štátoch.
Osobitná pozornosť sa venuje záujmom 
notifikovaných subjektov, ktoré predložili 
platný certifikát vydaný vnútroštátnym 
akreditačným orgánom, ako sa uvádza 
v článku 31 ods. 2, a notifikovaných 
subjektov, ktorými sú malé a stredné 
podniky, ako sa vymedzuje v odporúčaní 
Komisie 2003/361/ES.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 40a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 40 a
Transparentnosť poplatkov vyberaných 

notifikovanými subjektmi za činnosti 
posudzovania zhody

1. Členské štáty prijmú nariadenia 
o štandardných poplatkoch pre 
notifikované subjekty.
2. Poplatky sú porovnateľné medzi 
členskými štátmi . Komisia poskytne 
usmernenia na uľahčenie 
porovnateľnosti týchto poplatkov do 24 
mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.
3. Členské štáty postúpia zoznam svojich 
štandardných poplatkov Komisii.
4. Vnútroštátny orgán zabezpečí, že 
notifikované subjekty sprístupnia 
verejnosti zoznamy štandardných 
poplatkov za činnosti posudzovania zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Kapitola V – Oddiel 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oddiel 1a – Povolenie na uvedenie na trh

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 41a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41a

Všeobecné zásady povolenia na uvedenie 
na trh

1. Žiadna z týchto pomôcok nesmie byť 
uvedená na trh v Únii, ak jej nebolo 
udelené povolenie na uvedenie na trh 
Únie centralizovaným postupom 
uvedeným v článku 41 písm. c, a v súlade 
s ustanoveniami tohto nariadenia:

– inovatívne implantovateľné pomôcky,
– inovatívne pomôcky uvedené v článku 1 
ods. 4),
– inovatívne pomôcky uvedené v článku 1 
ods. 5) a bode 5.3. prílohy VII (článok 
11), alebo
– inovatívne pomôcky vyrábané použitím 
tkanív alebo buniek ľudského alebo 
živočíšneho pôvodu, alebo ich derivátov, 
ktoré sú neživé alebo usmrtené.
2. Žiadna z týchto pomôcok nesmie byť 
uvedená na trh v členskom štáte, ak jej 
nebolo udelené povolenie na uvedenie na 
vnútroštátny trh príslušným orgánom
členského štátu decentralizovaným 
postupom uvedeným  v článku 41 písm. d, 
a v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia:
– pomôcky triedy III,
– neinovatívne implantovateľné pomôcky,
– neinovatívne pomôcky uvedené v článku 
1 ods. 4),
– inovatívne pomôcky uvedené v článku 1 
ods. 5) a bode 5.3. prílohy VII (článok 
11), alebo
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– neinovatívne pomôcky vyrábané 
použitím tkanív alebo buniek ľudského 
alebo živočíšneho pôvodu, alebo ich 
derivátov, ktoré sú neživé alebo usmrtené.
3. Odchylne od článku 2 sa môže výrobca 
rozhodnúť, že žiadať o povolenie na 
uvedenie na trh podľa centralizovaného 
postupu pre pomôcky uvedené v odseku2.
4. Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 89 na 
zmenu zoznamu stanoveného v odseku 1 
tohto článku vzhľadom na technický 
pokrok.
5. Pomôcky uvedené v odsekoch 1 a 2, 
ktoré úž sú na trhu Únie ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
musia mať povolenie na uvedenie na trh 
v súlade s postupmi stanovenými v tomto 
oddiele, odo dňa vypršania platnosti 
certifikátu.
6. Povolenie na uvedenie na trh udelené 
podľa tohto oddielu má platnosť päť 
rokov.
Povolenie na uvedenie na trh môže byť 
obnovené po piatich rokoch na základe 
opätovného hodnotenia rovnováhy rizík a 
prínosov, ktoré vypracuje agentúra.

7. Všetky žiadosti o povolenia na uvedenie 
na trh a povolenia na uvedenie na trh 
udelené podľa ustanovení článkov 41c, 
41d, 41e a 41f, ako aj informácie uvedené 
v článku  41b, zadá Komisia, resp. členský 
štát, do elektronického systému 
uvedeného v článku 41 ods. b) 1, 
bezodkladne a najneskôr 15 dní po prijatí.
Pred začatím posudzovania žiadosti pre 
zdravotnícku pomôcku overí výbor pre 
povoľovanie zdravotníckych pomôcok 
uvedený v článku 41c alebo príslušný 
orgán zodpovedajúceho členského štátu, 
že pre rovnakú zdravotnícku pomôcku 
nebola predložená žiadna ďalšia žiadosť.  

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 41b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41b

Elektronický systém pre povolenia na 
uvedenie na trh

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zriaďuje a spravuje elektronický systém 
registrácie žiadostí o povolenia na 
uvedenie na trh a udelených žiadostí 
o povolenia na uvedenie na trh podľa 
tohto oddielu a na zhromažďovanie a 
spracúvanie týchto informácií:
– meno výrobcu,
– názov a rizikovú triedu zdravotníckej 
pomôcky,
– platný postup,
– v prípade decentralizovaného postupu 
členský štát, v ktorom výrobca predložil 
žiadosť,
– sprievodnú dokumentáciu žiadosti 
o povolenie na uvedenie na trh,
– hodnotiacu správu zdravotníckej 
pomôcky vydanú počas postupu 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh;
– dátum schválenia povolenia na uvedenie 
na trh a v prípade, ak je odlišný, dátum 
uvedenia pomôcky na trh,
– akékoľvek informácie o pozastavení 
alebo stiahnutí povolenia na uvedenie na 
trh.
2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom, ktoré sa týkajú 
centralizovaného postupu uvedeného 
v článku 41c, zadáva do elektronického 
registračného systému Európska agentúra 
pre lieky
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Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom, ktoré sa týkajú 
decentralizovaného postupu uvedeného 
v článku 41c, zadávajú do elektronického 
registračného členské štáty.
3. V prípade, ak je tieto informácie nutné 
aktualizovať, pokiaľ ide o uvedenie 
pomôcky na trh, pozastavenie alebo 
stiahnutie pomôcky z trhu, výrobca 
okamžite informuje agentúru, resp. 
vnútroštátny príslušný orgán, ktorý 
bezodkladne aktualizuje informácie 
v elektronickom systéme.
4. Informácie zhromaždené a spracované 
v elektronickom systéme, ktoré sa týkajú 
žiadostí o povolenie na uvedenie na trh, 
sú prístupné iba členským štátom, 
agentúre a Komisii.  
Informácie zhromaždené a spracované v 
elektronickom systéme, ktoré sa týkajú 
udelených povolení na uvedenie na trh, sú 
prístupné verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 41c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41c

Centralizovaný postup
1. Týmto sa zriaďuje výbor pre 
povoľovanie zdravotníckych pomôcok 
v súlade s ustanoveniami článku 41d.
Výbor je súčasťou Európskej agentúry 
pre lieky.
2. Výbor pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok je zodpovedný za vypracovanie 
stanoviska agentúry k akejkoľvek veci 
týkajúcej sa prípustnosti žiadosti 
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predloženej v súlade s centralizovaným 
postupom, udelením, zmenou, 
pozastavením alebo odvolaním povolenia 
na uvádzanie na trh implantovateľných 
pomôcok a pomôcok, ktoré obsahujú 
alebo vydávajú účinné látky.
3. Každá žiadosť pre pomôcky uvedené 
v článku 41a ods. 1) zahŕňa príslušné 
údaje a dokumenty uvedené v prílohách 
VII, IX a X.
4. Túto žiadosť sprevádza poplatok, ktorý 
je splatný agentúre za posudzovanie 
žiadosti.
5. Agentúra zabezpečí, aby sa stanovisko 
výboru pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok vydalo do 210 dní po prijatí 
platnej žiadosti.
Výbor pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok má k dispozícii najmenej 80 dní 
od prijatia žiadosti na analýzu vedeckých 
údajov v dokumentácii sprevádzajúcej 
žiadosť o povolenie na uvedenie na trh.
Na základe riadne odôvodnenej žiadosti 
výboru pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok môže agentúra toto obdobie 
predĺžiť.

6. Výbor môže iba raz požiadať výrobcu 
o predloženie dodatočných informácií, 
ktoré sú z vedecky významných dôvodov 
potrebné na posudzovanie žiadosti 
o povolenie na uvedenie na trh. Môže 
zahŕňať žiadosť o vzorky alebo návštevu 
priestorov výrobcu na mieste. V prípade 
takejto žiadosti sa obdobie uvedené v ods. 
5 pozastaví až do predloženia 
požadovaných dodatočných informácií.
7. Komisia, v konzultácii s agentúrou, 
členskými štátmi a zúčastnenými 
stranami, vypracuje podrobné pokyny, 
ktoré sa týkajú formy, v akej sa žiadosti o 
povolenie majú predkladať.
8. Ak to výbor pre povoľovanie 
zdravotníckych pomôcok považuje za 
potrebné na dokončenie posúdenia 
žiadosti, môže vyžadovať od žiadateľa, 
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aby sa podrobil osobitnej kontrole 
zariadenia, v ktorom sa vyrába 
zdravotnícka pomôcka. Takéto kontroly 
nie sú vopred ohlásené.
Kontrolu vykonajú v rámci lehoty, 
stanovenej v ods. 3 inšpektori z členského 
štátu, ktorí majú príslušné kvalifikácie.
Týchto inšpektorov môže sprevádzať 
spravodajca alebo odborník, ktorého 
vymenoval výbor pre povoľovanie 
zdravotníckych pomôcok.
9. Agentúra ihneď informuje žiadateľa, 
ak stanovisko výboru pre povoľovanie 
zdravotníckych pomôcok je, že:
(a) žiadosť nespĺňa kritériá pre povolenie, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení;
(b) sprievodná dokumentácia žiadosti nie 
je v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia alebo musí byť zmenená alebo 
doplnená;
(c) povolenie na uvedenie na trh musí byť 
udelené za určitých podmienok.

(d) povolenie na uvedenie na trh 
dotknutej zdravotníckej pomôcky musí 
byť zamietnuté z dôvodu, že pomôcka 
nespĺňa kritériá tohto nariadenia.
10. Žiadateľ  môže do 15 dní od prijatia  
stanoviska uvedeného v ods. 9 písomne 
informovať agentúru o svojom zámere 
požiadať o opätovné preskúmanie 
stanoviska. V tomto prípade žiadateľ pošle 
agentúre podrobné zdôvodnenie tejto 
žiadosti do 60 dní od prijatia stanoviska.
Do 60 dní od prijatia dôvodov pre žiadosť 
výbor pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok opätovne posúdi svoje 
stanovisko v súlade  s podmienkami 
stanovenými vo štvrtom pododseku článku
62 ods. 1 nariadenia (ES) č. 726/2004.
Dôvody záveru, ku ktorému sa dospelo, sa 
priložia ku konečnému stanovisku.
11. Do 15 dní od prijatia agentúra zašle 
konečné stanovisko výboru pre 
povoľovanie zdravotníckych pomôcok 
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Komisii, členským štátom a žiadateľovi  
spolu so správou opisujúcou hodnotenie 
zdravotníckej pomôcky vo výbore pre 
povoľovanie zdravotníckych pomôcok  a 
uvádzajúcou odôvodnenie svojich záverov.

12. Ak žiadateľ stiahne žiadosť o 
povolenie na uvedenie na trh, ktorú 
predložil agentúre pred poskytnutím 
stanoviska k žiadosti, je povinný oznámiť 
agentúre svoje dôvody, prečo tak urobil.
Agentúra verejne sprístupní tieto 
informácie a uverejní hodnotiacu správu, 
ak je k dispozícii, po vymazaní všetkých 
informácií, ktoré majú povahu 
obchodného tajomstva.
13. Do 15 dní od prijatia stanoviska 
uvedeného v ods. 11 Komisia pripraví 
návrh rozhodnutia, ktoré sa má v 
súvislosti so žiadosťou prijať.
Ak sa návrh rozhodnutia odlišuje od 
stanoviska agentúry, Komisia pripojí 
podrobné odôvodnenie rozdielov.
Návrh rozhodnutia sa postúpi členským 
štátom a žiadateľovi.
Členské štáty majú k dispozícii 22 dní 
na predloženie svojich písomných 
pripomienok k návrhu rozhodnutia 
Komisii. Ak sa však musí prijať naliehavé 
rozhodnutie, predseda výboru pre 
zdravotnícke pomôcky môže stanoviť 
kratšiu lehotu podľa naliehavosti.
S výnimkou výnimočných okolností táto 
lehota nemôže byť kratšia ako 5 dní;
14. Členské štáty môžu písomne žiadať, 
aby o návrhu rozhodnutia uvedeného 
v ods. 13 rokovala plenárna schôdza 
výboru pre zdravotnícke pomôcky, pričom 
podrobne uvedú svoje dôvody.
Ak sú, podľa stanoviska Komisie, v 
písomných pripomienkach členského 
štátu nastolené dôležité nové otázky 
vedeckej alebo technickej povahy, ktoré 
neobsahuje stanovisko, vyslovené 
agentúrou, predseda výboru pre 
zdravotnícke pomôcky pozastaví postup a 
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vráti žiadosť agentúre na ďalšie 
posúdenie.
15. Komisia prijme konečné rozhodnutie 
do 30 dní od skončenia postupu 
preskúmania uvedeného v článku 88 ods. 
3).
16. Zamietnutie povolenia na uvedenie na 
trh je zákazom uvedenia pomôcok 
uvedených v článku 41a ods. 1) na trh 
v celej Únii.
17. Po poskytnutí povolenia na uvedenie 
na trh držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh informuje agentúru o dátumoch 
skutočného umiestnenia zdravotníckej 
pomôcky na trh v členských štátoch s 
ohľadom na rôzne povolené prezentácie.
18. Držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
takisto informuje agentúru o tom, ak 
výrobok prestal byť umiestnený na trhu, 
či už dočasne alebo trvalo, a poskytne 
odôvodnenie o zdravotných a/alebo 
ekonomických dôvodoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 41d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41d

Výbor pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok

1. Výbor pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok sa skladá z:
(a) jedného člena a jedného náhradníka 
vymenovaného každým členským štátom v 
súlade s odsekom 3 tohto článku;
(b) šiestich členov, ktorých vymenuje 
Komisia s cieľom zabezpečiť relevantné 
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odborné znalosti v v odbore 
zdravotníckych pomôcok, a to na základe 
verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu;
(c) jedného člena a jedného náhradníka, 
ktorých vymenuje Komisia po porade s 
Európskym parlamentom na základe 
verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu s 
cieľom zastupovať zdravotnícky personál;
(d) jedného člena a jedného náhradníka, 
ktorých vymenuje Komisia po porade s 
Európskym parlamentom na základe 
verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu s 
cieľom zastupovať organizácie pacientov.
Náhradníci zastupujú členov a hlasujú za 
nich v prípade ich neprítomnosti.
Náhradníci uvedení v písmene a) môžu 
byť vymenovaní, aby pôsobili ako 
spravodajcovia v súlade s článkom 62 
nariadenia (ES) č. 726/2004..
2. členský štát môže delegovať svoje úlohy 
vo výbore pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok na iný členský štát.  Žiadny 
členský štát nesmie zastupovať viac než 
jeden ďalší členský štát.
3. Členovia a náhradníci výboru pre 
povoľovanie zdravotníckych pomôcok sú 
vymenovaní na základe ich relevantných 
odborných znalostí v v odbore 
zdravotníckych pomôcok, aby sa zaručila 
najvyššia úroveň odborných kvalifikácií 
a široké spektrum relevantných 
odborných znalostí. Na tento účel sa 
členské štáty spoja so správnou radou 
agentúry a Komisiou, aby zabezpečili, že 
konečné zloženie výboru pre povoľovanie 
zdravotníckych pomôcok kryje vedecké 
oblasti s významom pre jeho úlohy.
4. Členovia a náhradníci výboru pre 
povoľovanie zdravotníckych pomôcok sú 
vymenovaní na funkčné obdobie troch 
rokov, ktoré možno raz predĺžiť a potom 
obnoviť podľa postupov uvedených 
v odseku 1. Výbor si spomedzi svojich 
členov zvolí predsedu na funkčné obdobie 
troch rokov, ktoré možno raz predĺžiť.
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5. Odseky 3, 4, 5, 6, 7 a 8 článku 61 
nariadenia (ES) č. 726/2004 sa uplatňujú 
na výbor pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok.
6. Mandát výboru pre povoľovanie 
zdravotníckych pomôcok kryje všetky 
aspekty hodnotenia zdravotníckych 
pomôcok v pôsobnosti postupov podľa 
článkov 41c a 41f;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 41e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41e

Decentralizovaný postup
1. Členské štáty prostredníctvom 
elektronického systému pre povolenia na 
uvedenie na trh uvedeného v článku 41b  
overia, že sa v rovnakom čase 
neposudzuje žiadna iná žiadosť, a že 
nebolo udelené žiadne iné povolenie na 
uvedenie na trh pre tú istú zdravotnícku 
pomôcku.
2. Ak členský štát zistí, že v inom 
členskom štáte sa posudzuje iná žiadosť o 
povolenie na uvedenie na trh pre tú istú 
zdravotnícku pomôcku, dotknutý členský 
štát odmietne posudzovať žiadosť3.
3. Ak členský štát povolil zdravotnícku 
pomôcku, ktorá je predmetom žiadosti 
o povolenie na uvedenie na trh v inom 
členskom štáte, iný členský štát zamietne 
žiadosť a ihneď informuje žiadateľa.
4. Členské štáty prijmú všetky primerané 
opatrenia, ktorými zabezpečia, aby postup 
vydávania povolenia na uvedenie na trh 
pre zdravotnícke pomôcky uvedený 



PR\933401SK.doc 57/114 PE507.972v02-00

SK

v článku 41a ods. 2  bol dokončený 
maximálne do 210 dní po predložení 
platnej žiadosti.
5. Príslušný vnútroštátny orgán členského 
štátu  môže iba raz požiadať výrobcu 
o predloženie dodatočných informácií, 
ktoré sú z vedecky významných dôvodov 
potrebné na posudzovanie žiadosti 
o povolenie na uvedenie na trh. Môže 
zahŕňať žiadosť o vzorky alebo návštevu 
priestorov výrobcu na mieste. Do 
predloženia požadovaných dodatočných 
informácií a najneskôr do 60 dní sa 
pozastavuje obdobie na  uvedené v ods. 4.
6. Ak žiadateľ stiahne žiadosť o povolenie 
na uvedenie na trh, ktorú predložil 
príslušnému orgánu členského štátu pred 
poskytnutím stanoviska k žiadosti, 
žiadateľ oznámi príslušnému orgánu 
členského štátu svoje dôvody, prečo tak 
urobil. Príslušný orgán členského štátu 
verejne sprístupní tieto informácie a 
uverejní hodnotiacu správu, ak je k 
dispozícii, po vymazaní všetkých 
informácií, ktoré majú povahu 
obchodného tajomstva.
7. Ihneď po udelení povolenia na 
uvedenie na trh informuje žiadateľa 
príslušný orgán dotknutého členského 
štátu.
8. Príslušný orgán členského štátu 
bezodkladne a najneskôr do 15 dní 
uverejní povolenie na uvedenie na trh.
9. Príslušný vnútroštátny orgán vypracuje 
hodnotiacu správu a pripomienky k spisu, 
najmä pokiaľ ide o výsledok vykonaných
klinického skúšania a systém riadenia
rizík.

10. Vnútroštátny príslušný orgán po 
vymazaní všetkých informácií dôvernej 
obchodnej povahy sprístupní hodnotiacu 
správu bezodkladne verejnosti, a to 
najneskôr do 15 dní, spolu s odôvodnením 
svojho stanoviska.



PE507.972v02-00 58/114 PR\933401SK.doc

SK

11. Členské štáty informujú agentúru 
o každom povolení, ktoré udelia.
12. Po udelení povolenia na uvedenie na 
trh informuje držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh príslušný orgán
povoľujúceho členského štátu o dátume
skutočného uvedenia na trh zdravotníckej 
pomôcky v tomto členskom štáte.
13. Držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
takisto informuje príslušný orgán o tom, 
ak zdravotnícka pomôcka prestala byť 
uvedená  na trhu, či už dočasne alebo 
trvalo, a poskytne odôvodnenie 
o zdravotných a/alebo ekonomických 
dôvodoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 41f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41f

Vzájomné uznávanie decentralizovaného 
povolenia na uvedenie na trh

1. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky je zodpovedná za všetky otázky 
týkajúce sa povolenia na uvedenie na trh 
vo viac ako jednom členskom štáte 
zdravotníckej pomôcky prípustnej na 
povolenie v súlade s postupom 
stanoveným v článku 41e.
2. Na účely vydania povolenia na 
uvedenie na trh pre zdravotnícku 
pomôcku vo viac ako jednom členskom 
štáte žiadateľ predloží žiadosť podloženú 
totožným spisom dokumentov príslušným 
orgánom v týchto členských štátoch. Spis 
obsahuje informácie a dokumenty 
uvedené v prílohách VIII, IX a X tohto 
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nariadenia. Predložené dokumenty 
obsahujú zoznam členských štátov, 
ktorých sa žiadosť týka. Žiadateľ požiada 
jeden členský štát, aby vystupoval v úlohe 
„referenčného členského štátu“ a aby 
vypracoval hodnotiacu správu 
o zdravotníckej pomôcke v súlade 
s odsekmi 3 alebo 4.
3. V prípade, že zdravotníckej pomôcke už 
bolo udelené povolenie na uvedenie na trh
v čase žiadosti, príslušné členské štáty 
uznávajú povolenie na uvedenie na trh  
vydané referenčným členským štátom, 
ktorým je členský štát, ktorý ako prvý 
vydal rozhodnutie o registrácii.  Na tento 
účel držiteľ povolenia na uvedenie na trh  
požiada referenčný členský štát, aby 
aktualizoval existujúcu hodnotiacu správu 
povolenej zdravotníckej pomôcky.
Referenčný členský štát aktualizuje 
hodnotiacu správu do 90 dní od prijatia 
platnej žiadosti. Hodnotiaca správa spolu 
s inými významnými informáciami 
a dokumentmi sa zašle príslušnému 
členskému štátu a žiadateľovi.
4. V prípadoch, ak zdravotníckej pomôcke 
nebolo udelené povolenie na uvedenie na 
trh v čase predloženia žiadosti, žiadateľ 
požiada referenčný členský štát 
o vypracovanie návrhu hodnotiacej 
správy. Referenčný členský štát pripraví 
správu do 120 dní od prijatia platnej 
žiadosti a zašle ich dotknutým členským 
štátom a žiadateľovi.
5. Do 90 dní od prijatia dokumentov 
uvedených v odsekoch 3 a 4,príslušný 
členský štát schváli hodnotiacu správu 
a príslušne o tom informuje referenčný 
členský štát. Referenčný členský štát 
zaeviduje dohodu všetkých strán, uzavrie 
celý proces a informuje o tom žiadateľa.
6. Každý členský štát, v ktorom bola 
podaná žiadosť podľa odseku 2, prijme 
rozhodnutie v súlade s hodnotiacou 
správou, ako je schválená, najneskôr do 
30 dní po potvrdení dohody.
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7. Ak lehote stanovenej v odseku 5 
dotknutý členský štát neschváli 
hodnotiacu správu na základe možného 
vážneho rizika pre verejné zdravie, 
predloží podrobný opis dôvodov svojho 
stanoviska referenčnému členskému 
štátu, ostatným dotknutým členským 
štátom a žiadateľovi.  Sporné body sa 
predložia koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky.
8. V koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky sa všetky členské 
štáty uvedené v odseku 7 snažia 
dosiahnuť dohodu o následnej činnosti.  
Žiadateľovi poskytnú príležitosť, aby 
ústne alebo písomne oznámil svoje 
stanovisko. Ak členské štáty dosiahnu 
dohodu v priebehu 60-dennej lehoty, 
referenčný členský štát zaeviduje  uzavrie 
celý proces a informuje o tom žiadateľa.
Uplatňuje sa odsek 6.
9. Ak členské štáty nedosiahnu dohodu 
v priebehu 60-dennej lehoty, stanovenej 
v odseku 7, okamžite o tom informujú 
agentúru, aby sa uplatnil postup podľa 
článku 41g. Agentúre sa zasiela podrobné 
vyhlásenie o otázkach, v ktorých členské 
štáty neboli schopné dosiahnuť dohodu 
a o príčinách ich sporu. Žiadateľovi sa 
zašle kópia.
10. Hneď ako je žiadateľ informovaný 
o tom, že jeho vec bola postúpená 
agentúre, bezodkladne zašle agentúre 
odpisy informácií a dokumentov, 
uvedených v odseku 2.
11. V prípadoch uvedených v odseku 9 
môžu členské štáty, ktoré schválili 
hodnotiacu správu referenčného 
členského štátu, na žiadosť žiadateľa 
zaregistrovať zdravotnícku pomôcku bez 
čakania na výsledok postupu uvedeného v 
článku 41g. V takom prípade nemá 
vydané povolenie vplyv na výsledok tohto 
postupu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 41g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41g

Arbitrážny postup v prípade nezhody 
o vzájomnom uznávaní 

decentralizovaného povolenia na uvedenie 
na trh

1. Ak sa odkazuje na postup ustanovený 
v tomto článku, výbor pre zdravotnícke 
pomôcky posúdi danú záležitosť a vydá do 
60 dní od dátumu, ku ktorému mu bola 
záležitosť postúpená, odôvodnené 
stanovisko.
V naliehavých prípadoch a na návrh 
svojho predsedu môže výbor odsúhlasiť 
kratší konečný termín.
2. Na posúdenie záležitosti výbor pre 
zdravotnícke pomôcky vymenuje jedného 
zo svojich členov, ktorý bude pôsobiť ako 
spravodajca. Okrem toho môže výbor 
poveriť jednotlivých odborníkov 
poskytovaním poradenstva v špecifických 
otázkach. V rámci poverenia odborníkov 
Výbor definuje ich úlohy a stanoví lehotu 
na dokončenie týchto úloh.
3. Pred vydaním svojho stanoviska výbor 
pre zdravotnícke pomôcky poskytne 
žiadateľovi alebo držiteľovi povolenia na 
uvedenie na trh možnosť písomného 
alebo ústneho prednesenia vysvetlení, a to 
v rámci časového limitu, stanoveného 
Výborom.
Výbor môže posunúť lehotu, uvedenú v 
odseku 1, aby tak umožnil žiadateľovi 
alebo držiteľovi povolenia na uvedenie na 
trh pripraviť vysvetlenia.
4. Agentúra bezodkladne informuje 
žiadateľa alebo držiteľa povolenia na 
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uvedenie na trh o stanovisku výboru pre 
uvádzanie na trh k príslušnej 
zdravotníckej pomôcke.
Žiadateľ alebo držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh môže do 15 dní od prijatia 
stanoviska výboru pre zdravotnícke 
pomôcky písomne informovať agentúru o 
svojom zámere požiadať o preskúmanie 
stanoviska. V takom prípade do 60 dní od 
prijatia uvedeného stanoviska predloží 
agentúre podrobné dôvody pre svoju 
žiadosť.
Do 60 dní od prijatia dôvodov pre žiadosť 
výbor  opätovne posúdi svoje stanovisko.  
Vymenuje iného spravodajcu a v prípade 
potreby iného spoluspravodajcu než 
spravodajcu a spoluspravodajcu 
vymenovaného pre pôvodné stanovisko.
Opätovné posúdenie sa týka  iba otázok 
stanoviska, ktoré boli označené 
žiadateľom alebo držiteľom rozhodnutia 
o registrácii, a je založené na dostupných 
vedeckých údajoch v čase, keď výbor 
prijal pôvodné stanovisko. žiadateľ alebo 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh môže 
žiadať, aby výbor konzultoval s poradným 
výborom podľa článku 78a v súvislosti 
s opätovným posúdením.
Dôvody záveru opätovného posúdenia sú 
priložené k hodnotiacej správe uvedenej 
v odseku 5 tohto článku.
5. V priebehu 15 dní od prijatia 
konečného stanoviska uvedeného výboru 
pre zdravotnícke pomôcky agentúra zašle 
toto stanovisko členským štátom, Komisii 
a žiadateľovi alebo držiteľovi povolenia 
na uvedenie na trh, spolu so správou, 
opisujúcou hodnotenie zdravotníckej 
pomôcky a uvádzajúcou odôvodnenie jeho 
záverov.
V prípade priaznivého stanoviska 
týkajúceho sa žiadosti o vzájomné uznanie 
decentralizovaného povolenia na uvedenie 
na trh zdravotníckej pomôcky v zmysle 
článku 41f sa k stanovisku priložia tieto 
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dokumenty:
(a) dokumenty spisu podľa článku 41f 
ods. 2;
(b) všetky prípadné podmienky, ktoré by 
mohli ovplyvňovať povolenie;
(c) podrobné informácie o všetkých 
odporúčaných podmienkach alebo 
obmedzeniach z hľadiska bezpečného a 
účinného použitia zdravotníckej pomôcky;
(d) navrhovaný text označenia a 
príbalovej informácie zdravotníckej 
pomôcky.
6. Do 15 dní od prijatia stanoviska 
Komisia pripraví návrh rozhodnutia, ktoré 
sa prijme vo vzťahu k žiadosti, 
zohľadňujúc pritom právne predpisy 
Únie.
V prípade návrhu rozhodnutia, ktoré 
predpokladá udelenie povolenia na 
uvedenie na trh, sa priložia dokumenty 
uvedené v článku 5.
Ak návrh rozhodnutia nie je v súlade so 
stanoviskom agentúry, Komisia priloží 
podrobné vysvetlenie príčin rozdielov.
Návrh rozhodnutia sa postúpi členským 
štátom a žiadateľovi alebo držiteľovi 
povolenia na uvedenie na trh.
Členské štáty majú k dispozícii 22 dní 
na predloženie svojich písomných 
pripomienok k návrhu rozhodnutia 
Komisii. Ak sa však musí prijať naliehavé 
rozhodnutie, predseda výboru pre 
zdravotnícke pomôcky môže stanoviť 
kratší časový limit podľa naliehavosti. S 
výnimkou výnimočných okolností, táto 
lehota nemôže byť kratšia ako 5 dní.
7. Členské štáty môžu písomne žiadať, aby 
o návrhu rozhodnutia uvedeného v ods. 6 
rokovala plenárna schôdza výboru pre 
zdravotnícke pomôcky v zmysle článku 88 
ods. 1, pričom podrobne uvedú svoje 
dôvody.
Ak sú podľa stanoviska Komisie v 
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písomných pripomienkach členského 
štátu nastolené dôležité nové otázky 
vedeckej alebo technickej povahy, ktoré 
neobsahuje stanovisko, vyslovené 
agentúrou, predseda výboru pre 
zdravotnícke pomôcky pozastaví postup a 
vráti žiadosť agentúre na ďalšie 
posúdenie.
8. Komisia prijme konečné rozhodnutie do 
30 dní od skončenia procesu uvedeného 
v článku 88 odsek 3 a v súlade s ním.
Komisia aktualizuje informácie 
o dotknutej pomôcke v elektronickom 
systéme uvedenom v článku 41b.
9. Zamietnutie povolenia na uvedenie na 
trh je zákazom uvedenia danej pomôcky 
na trh v celej Únii.
10. Rozhodnutie uvedené v odseku 8, je 
adresované členským štátom a na účely 
informovania sa oznámi držiteľovi 
povolenia na uvedenie na trh alebo 
žiadateľovi. Dotknuté členské štáty a 
referenčný členský štát buď vydajú alebo 
zamietnu povolenie na uvedenie na trh 
alebo zmenia podľa potreby jeho 
podmienky tak, aby zodpovedalo 
rozhodnutiu, a to v priebehu 30 dní od 
jeho oznámenia. Informujú o tom 
Komisiu a Agentúru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 41h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41h

Zmena povolenia na uvedenie na trh
1. Každá žiadosť držiteľa povolenia 
na uvedenie na trh o zmenu povolenia 
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na uvedenie na trh, ktoré bolo vydané 
v súlade s ustanoveniami článkov 41c, 41e 
a 41f , sa predloží všetkým členským 
štátom, ktoré predtým povolili dotknutú 
zdravotnícku pomôcku.
Komisia konzultujúc s agentúrou je 
splnomocnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 89 tohto nariadenia na 
prijatie príslušných postupov na 
posudzovanie zmien povolenia na 
uvedenie ne trh.
2. V prípade žiadosti o arbitráž sa 
v prípade zmien povolení uvádzať na trh 
analogicky uplatňuje postup stanovený 
v článku 41g.
3. Keď členský štát usúdi, že zmena 
povolenia na uvedenie ne trh, ktoré bolo 
vydané v súlade s ustanoveniami tejto 
kapitoly, alebo pozastavenie jeho 
platnosti, alebo zrušenie je nevyhnutné z 
dôvodu ochrany verejného zdravia, 
dotknutý členský štát sa bezodkladne 
obráti v tejto veci na agentúru, aby 
uplatnila postup ustanovený v článku 41g.
Vo výnimočných prípadoch, aj  je 
potrebné naliehavo konať v záujme 
ochrany verejného zdravia, môže do 
prijatia končeného rozhodnutia členský 
štát pozastaviť uvedenie na trh a 
používanie dotknutej zdravotníckej 
pomôcky na svojom území. Komisiu, 
agentúru a ostatné členské štáty 
informuje o dôvodoch tohto opatrenia 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede III, s výnimkou pomôcok na mieru 
alebo skúšaných pomôcok, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality a preskúmaní spisu 
konštrukčného návrhu pomôcky, ako sa 
stanovuje v prílohe VIII. Ako alternatívu 
môže výrobca zvoliť posúdenie zhody na 
základe typového preskúmania, ako sa 
stanovuje v prílohe IX, spojené s 
posúdením zhody na základe overenia 
zhody výrobkov, ako sa stanovuje v prílohe 
X.

2. Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede III, s výnimkou pomôcok na mieru 
alebo skúšaných pomôcok, sa vzťahuje 
povolenie na uvedenie na trh založené na 
úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní 
spisu konštrukčného návrhu pomôcky, ako 
sa stanovuje v prílohe VIII. Ako alternatívu 
môže výrobca zvoliť povolenie na 
uvedenie na trh na základe typového 
preskúmania, ako sa stanovuje v prílohe 
IX, spojené s povolenie na uvedenie na trh
na základe overenia zhody výrobkov, ako 
sa stanovuje v prílohe X.

V prípade výrobkov uvedených v článku 1 
ods. 4 prvom pododseku postupuje 
notifikovaný subjekt podľa konzultačného 
postupu špecifikovaného v oddiele 6.1 
kapitoly II prílohy VIII alebo, podľa 
uplatniteľného prípadu, v oddiele 6 prílohy 
IX.

V prípade výrobkov uvedených v článku 1 
ods. 4 prvom pododseku postupuje výbor 
pre povoľovanie zdravotníckych pomôcok 
uvedený v článku 41c alebo vnútroštátny 
orgán podľa konzultačného postupu 
špecifikovaného v oddiele 6.1 kapitoly II 
prílohy VIII alebo, podľa uplatniteľného 
prípadu, v oddiele 6 prílohy IX.

V prípade pomôcok, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie v súlade s článkom 1 ods. 2 
písm. e) postupuje notifikovaný subjekt
podľa konzultačného postupu 
špecifikovaného v oddiele 6.2 kapitoly II 
prílohy VIII alebo oddiele 6 prílohy IX, 
podľa vhodnosti.

V prípade pomôcok, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie v súlade s článkom 1 ods. 2 
písm. e) postupuje povolenie na uvedenie 
na trh podľa konzultačného postupu 
špecifikovaného v oddiele 6.2 kapitoly II 
prílohy VIII alebo oddiele 6 prílohy IX, 
podľa vhodnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede IIb, s výnimkou pomôcok na mieru 
alebo skúšaných pomôcok, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, ako sa stanovuje v 
prílohe VIII okrem jej kapitoly II, spolu s 
posudzovaním dokumentácie 
konštrukčného návrhu v rámci technickej 
dokumentácie na reprezentatívnom 
základe. Ako alternatívu môže výrobca 
zvoliť posúdenie zhody na základe 
typového preskúmania, ako sa stanovuje v 
prílohe IX, spojené s posúdením zhody na 
základe overenia zhody výrobkov, ako sa 
stanovuje v prílohe X.

3. Odchylne od článku 41a sa na výrobcov 
pomôcok klasifikovaných v triede IIb, s 
výnimkou pomôcok na mieru alebo 
skúšaných pomôcok vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, ako sa stanovuje v 
prílohe VIII okrem jej kapitoly II, spolu s 
posudzovaním dokumentácie 
konštrukčného návrhu v rámci technickej 
dokumentácie na reprezentatívnom 
základe. Ako alternatívu môže výrobca 
zvoliť posúdenie zhody na základe 
typového preskúmania, ako sa stanovuje v 
prílohe IX, spojené s posúdením zhody na 
základe overenia zhody výrobkov, ako sa 
stanovuje v prílohe X.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na výrobcov pomôcok klasifikovaných 
v triede IIa, s výnimkou pomôcok na mieru 
alebo skúšaných pomôcok, sa vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, ako sa stanovuje v 
prílohe VIII okrem jej kapitoly II, spolu s 
posudzovaním dokumentácie 
konštrukčného návrhu v rámci technickej 
dokumentácie na reprezentatívnom 
základe. Ako alternatívu môže výrobca 
zvoliť vypracovanie technickej 
dokumentácie stanovenej v prílohe II 
spojené s posúdením zhody na základe 

4. Odchylne od článku 41a sa na výrobcov 
pomôcok klasifikovaných v triede IIb, s 
výnimkou pomôcok na mieru alebo 
skúšaných pomôcok vzťahuje 
posudzovanie zhody založené na úplnom 
zabezpečení kvality, ako sa stanovuje v 
prílohe VIII okrem jej kapitoly II, spolu s 
posudzovaním dokumentácie 
konštrukčného návrhu v rámci technickej 
dokumentácie na reprezentatívnom 
základe. Ako alternatívu môže výrobca 
zvoliť vypracovanie technickej 
dokumentácie stanovenej v prílohe II 
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overenia zhody výrobkov, ako sa stanovuje 
v oddiele 7 časti A alebo oddiele 8 časti B 
prílohy X.

spojené s posúdením zhody na základe 
overenia zhody výrobkov, ako sa stanovuje 
v oddiele 7 časti A alebo oddiele 8 časti B 
prílohy X.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 43 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zapojenie notifikovaných subjektov Zapojenie notifikovaných subjektov do 
postupu posudzovania zhody

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak postup posudzovania zhody vyžaduje 
zapojenie notifikovaného subjektu, 
výrobca môže požiadať notifikovaný 
subjekt podľa svojho výberu za 
predpokladu, že orgán je notifikovaný pre 
činnosti posudzovania zhody, postupy 
posudzovania zhody a príslušné pomôcky.
Žiadosť nemôže byť podaná paralelne viac 
ako jednému notifikovanému subjektu v 
súvislosti s tou istou činnosťou 
posudzovania zhody.

1. Ak postup posudzovania zhody vyžaduje 
zapojenie notifikovaného subjektu, 
výrobca môže požiadať notifikovaný 
subjekt podľa svojho výberu za 
predpokladu, že orgán je notifikovaný pre 
činnosti posudzovania zhody, postupy 
posudzovania zhody a príslušné pomôcky.
Ak výrobca požiada notifikovaný subjekt v 
inom členskom štáte než v tom, v ktorom 
je registrovaný, informuje o žiadosti svoj 
príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný 
za notifikované subjekty. Žiadosť nemôže 
byť podaná paralelne viac ako jednému 
notifikovanému subjektu v súvislosti s tou 
istou činnosťou posudzovania zhody.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 44 vypúšťa sa
Mechanizmus kontroly určitých posúdení 

zhody
1. Notifikované subjekty úradne 
oznamujú Komisii žiadosti o posúdenie 
zhody pomôcok klasifikovaných v triede 
III s výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
obnovenie existujúcich certifikátov. K 
oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 19.3 prílohy I a 
návrh súhrnu parametrov bezpečnosti 
a klinického výkonu uvedený v článku 26.
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať.
Komisia bezodkladne zašle oznámenie a 
sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.
2. Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu.
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo 
Komisie o takejto žiadosti v súlade s 
postupom stanoveným v článku 78 ods. 4.
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza vedecky 
podložené zdravotné odôvodnenie výberu 
konkrétneho spisu na účely predloženia 
súhrnu predbežného posúdenia zhody. Pri 
výbere konkrétneho spisu na predloženie 
by sa mala riadne zohľadniť zásada 
rovnakého zaobchádzania.
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Do 5 dní od prijatia žiadosti od 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky notifikovaný subjekt o nej 
informuje výrobcu.
3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť pripomienky 
k súhrnu predbežného posúdenia zhody 
najneskôr 60 dní po predložení tohto 
súhrnu. Počas tejto lehoty a najneskôr 30 
dní po predložení môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať o predloženie dodatočných 
informácií, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
analýzu predbežného posúdenia zhody 
notifikovaným subjektom. Môže zahŕňať 
žiadosť o vzorky alebo návštevu priestorov 
výrobcu na mieste. Do predloženia 
požadovaných dodatočných informácií sa 
pozastavuje obdobie na pripomienkovanie 
uvedené v prvej vete tohto pododseku.
Ďalšími žiadosťami o dodatočné 
informácie od Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky nepozastavujú 
obdobie na predkladanie pripomienok.
4. Notifikovaný subjekt venuje náležitú 
pozornosť všetkým pripomienkam 
doručeným v súlade s odsekom 3.
Poskytne Komisii vysvetlenie, akým 
spôsobom boli pripomienky zohľadnené 
vrátane riadneho odôvodnenia, prečo sa 
podľa doručených pripomienok 
nepostupovalo, ako aj svoje konečné 
rozhodnutie týkajúce sa predmetného 
posúdenia zhody. Komisia bezodkladne 
zašle tieto informácie Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky.
5. Ak sa to pokladá za potrebné 
z hľadiska ochrany bezpečnosti pacienta 
a verejného zdravia, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov určiť 
špecifické kategórie alebo skupiny 
pomôcok s výnimkou pomôcok triedy III, 
na ktoré sa vo vopred vymedzenom období 
uplatňujú odseky 1 až 4. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
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článku 88 ods. 3.
Opatrenia podľa tohto odseku môžu byť 
odôvodnené len jedným alebo viacerými z 
týchto kritérií:
(a) novátorstvo pomôcky alebo 
technológie, na ktorej je založená, a jej 
významný klinický vplyv alebo vplyv na 
verejné zdravie;
(b) nepriaznivá zmena v profile rizík a 
prínosov špecifickej kategórie alebo 
skupiny pomôcok v dôsledku vedecky 
podložených zdravotných obáv týkajúcich 
sa zložiek alebo zdrojového materiálu 
alebo vplyvov na zdravie v prípade 
zlyhania;
(c) zvýšená miera závažných nehôd 
ohlasovaných v súlade s článkom 61 v 
súvislosti so špecifickou kategóriou alebo 
skupinou pomôcok;
(d) značné rozdiely v posúdeniach zhody 
vykonaných rôznymi notifikovanými 
subjektmi na pomôckach, ktoré sú v 
podstate podobné;
(e) obavy o verejné zdravie súvisiace so 
špecifickou kategóriou alebo skupinou 
pomôcok alebo s technológiou, na ktorej 
sú založené.
6. Komisia urobí súhrn pripomienok 
predložených v súlade s odsekom 3 a 
výsledok postupu posúdenia zhody 
sprístupní verejnosti. Neuverejňuje žiadne 
osobné údaje ani dôverné informácie 
obchodnej povahy.
7. Komisia zavedie technickú 
infraštruktúru na elektronickú výmenu 
údajov medzi notifikovanými subjektmi a 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky na účely tohto článku.
8. Komisia môže prijať prostredníctvom 
vykonávacích aktov modality a aspekty 
postupu týkajúce sa predkladania a 
analýzy súhrnu predbežného posúdenia 
zhody v súlade s odsekmi 2 a 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
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postupom preskúmania uvedeným v 
článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) overiť klinickú bezpečnosť a účinnosť 
pomôcky vrátane plánovaného úžitku pre 
pacientov, ak sa používa na účel určenia 
v cieľovej populácii a v súlade s návodom 
na použitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Klinické skúšania pomôcok sú 
koncipované a vykonávané tak, aby boli 
chránené práva, bezpečnosť a blaho 
subjektov zúčastnených na klinickom 
skúšaní v súlade s článkom 50a ods. 3 a 
aby klinické údaje získané na základe 
klinického skúšania boli spoľahlivé a 
solídne.

Or. en



PR\933401SK.doc 73/114 PE507.972v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 50a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 50a
Zapojenie etickej komisie

1. Povolenie na vykonanie klinického 
skúšania sa môže udeliť len v prípade, ak 
nezávislý etický výbor vopred predložil 
pozitívne hodnotenie tohto skúšania.
2.  Vyhlásenie etickej komisie zahŕňa 
najmä zdravotnícke odôvodnenie, súhlas 
testovaných osôb podieľajúcich sa na 
klinickom skúšaní  po poskytnutí úplných 
informácií o klinickom skúšaní a 
vhodnosti skúšajúcich a vyšetrovacích 
zariadení.
3. Etická komisia zabezpečí, že práva, 
bezpečnosť a blaho osôb zúčastňujúcich 
sa na klinickom hodnotení sú chránené.

4. Je nezávislá od výskumníka, nezávislá 
od zadávateľa a bez akýchkoľvek iných 
nenáležitých vplyvov. Koná v súlade so 
zákonmi a predpismi krajiny alebo krajín, 
v ktorých sa má výskum uskutočniť, 
a musí dodržiavať všetky relevantné 
medzinárodné normy a štandardy.
5. Etickú komisiu tvorí jasne vymedzený 
počet členov a náhradníkov, ktorí 
zahŕňajú zdravotníckych pracovníkov, 
laikov aspoň jedného skúseného, 
informovaného pacienta alebo zástupcu 
pacientov a ktorí ako kolektív majú 
relevantnú kvalifikáciu a skúsenosti na to, 
aby mohli posudzovať a hodnotiť 
vedecké, lekárske etické aspekty 
navrhovaného klinického skúšania.
6. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zriadenie takýchto komisií, 
ak takéto komisie neexistujú, a uľahčujú 
ich prácu.
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Členské štáty zverejňujú počet, mená 
a profesiu členov a náhradníkov etických 
komisií a informujú Komisiu o zložení 
etickej komisie a dátume začiatku jej 
pôsobenia .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak členský štát zistí, že klinické 
skúšanie pomôcky, o ktoré bola podaná 
žiadosť, nespadá do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia alebo že žiadosť nie je 
úplná, informuje o tom zadávateľa a 
stanoví obdobie maximálne šiestich dní, 
počas ktorého môže zadávateľ predložiť 
pripomienky alebo skompletizovať 
žiadosť.

3. Ak členský štát zistí, že klinické 
skúšanie pomôcky, o ktoré bola podaná 
žiadosť, nespadá do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia alebo že žiadosť nie je 
úplná, informuje o tom zadávateľa a 
stanoví obdobie maximálne desiatich dní, 
počas ktorého môže zadávateľ predložiť 
pripomienky alebo skompletizovať 
žiadosť.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) použitá metodika, počet zúčastnených 
osôb, a plánovaný výsledok štúdie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Po dokončení klinického skúšania 
zadávateľ vloží do elektronického systému 
uvedeného v článku 53 súhrn výsledkov 
vypracovaný spôsobom, ktorý je ľahko 
zrozumiteľný pre laika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na základe odôvodnenej žiadosti sa 
všetky informácie o predmetnej 
zdravotníckej pomôcke, ktoré sú dostupné 
v elektronickom systéme, sprístupňujú 
strane, ktorá o ne požiadala, okrem 
prípadov, ak je dôvernosť súboru 
informácií alebo jeho častí odôvodnené na 
základe niektorého z týchto dôvodov:
(a) ochrana osobných údajov v súlade 
s nariadením (ES) č. 45/2001;
(b) ochrana citlivých obchodných 
informácií;
(c) účinný dohľad nad vykonávaním 
klinického skúšania pomôcky zo strany 
príslušného(-ých) členského(-ých) štátu(-
ov).

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby mali zdravotnícki pracovníci primeraný prístup k elektronickému systému 
o klinickom skúšaní, pretože obsahuje správy o závažných nežiaducich udalostiach 
a nedostatkoch pomôcok. Takisto je dôležité zabezpečiť, že ak je to vo verejnom záujme, 
existuje možnosť žiadať existujúce informácie, ktoré nie sú inak prístupné bez osobitnej 
žiadosti.



PE507.972v02-00 78/114 PR\933401SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak členský štát zamietol, pozastavil 
alebo ukončil klinické skúšanie pomôcky, 
alebo ak žiadal o vykonanie podstatných 
zmien alebo o dočasné pozastavenie 
klinického skúšania, alebo v prípade, že 
mu zadávateľ úradne oznámil predčasné 
ukončenie klinického skúšania z dôvodov 
bezpečnosti, tento členský štát oznamuje 
svoje rozhodnutie a dôvody, ktoré ho k 
nemu viedli, všetkým členským štátom a 
Komisii pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 53.

1. Ak členský štát zamietol, pozastavil 
alebo ukončil klinické skúšanie pomôcky, 
alebo ak žiadal o vykonanie podstatných 
zmien alebo o dočasné pozastavenie 
klinického skúšania, alebo v prípade, že 
mu zadávateľ úradne oznámil predčasné 
ukončenie klinického skúšania z dôvodov 
bezpečnosti alebo účinnosti, tento členský 
štát oznamuje svoje rozhodnutie a dôvody 
tohto rozhodnutia všetkým členským 
štátom a Komisii pomocou elektronického 
systému uvedeného v článku 53.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak zadávateľ dočasne pozastavil 
klinické skúšanie pomôcky z dôvodov 
bezpečnosti, informuje príslušné členské 
štáty do 15 dní od dočasného pozastavenia.

1. Ak zadávateľ dočasne pozastavil 
klinické skúšanie pomôcky z dôvodov 
bezpečnosti alebo účinnosti, informuje 
príslušné členské štáty do 15 dní od 
dočasného pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zadávateľ úradne informuje každý 2. Zadávateľ úradne informuje každý 
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príslušný členský štát o ukončení 
klinického skúšania pomôcky súvisiaceho s 
daným členským štátom a v prípade 
predčasného ukončenia poskytuje 
odôvodnenie. Vykoná tak do 15 dní od 
ukončenia klinického skúšania pomôcky 
v súvislosti s daným členským štátom.

príslušný členský štát o ukončení 
klinického skúšania pomôcky súvisiaceho s 
daným členským štátom a v prípade 
predčasného ukončenia poskytuje 
odôvodnenie, aby mohli členské štáty 
informovať sponzorov, ktorí v rovnakom 
čase vykonávajú podobné klinické 
skúšanie v rámci Únie, o výsledkoch 
týchto klinických skúšaní. Vykoná tak do 
15 dní od ukončenia klinického skúšania 
pomôcky v súvislosti s daným členským 
štátom.

Ak sa skúšanie vykonáva vo viac ako 
jednom členskom štáte, zadávateľ úradne 
informuje všetky príslušné členské štáty o 
celkovom ukončení klinického skúšania 
pomôcky. Vykoná tak do 15 dní od 
celkového ukončenia klinického skúšania 
pomôcky.

Ak sa skúšanie vykonáva vo viac ako 
jednom členskom štáte, zadávateľ úradne 
informuje všetky príslušné členské štáty o 
celkovom ukončení klinického skúšania 
pomôcky. Informácie o dôvodoch na 
predčasné ukončenie klinických skúšaní 
sa tiež poskytnú všetkým členským štátom, 
aby mohli všetky členské štáty informovať 
sponzorov, ktorí vykonávajú v rámci Únie 
v rovnakom čase podobné klinické 
skúšania, o výsledkoch týchto klinických 
skúšaní. Vykoná tak do 15 dní od 
celkového ukončenia klinického skúšania 
pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V tejto jednej žiadosti zadávateľ navrhne 
jeden z príslušných členských štátov za 
koordinujúci členský štát. Ak príslušný 
členský štát nemá záujem byť 
koordinujúcim členským štátom, dohodne 
sa do šiestich dní od predloženia jedinej 
žiadosti s iným príslušným členským 
štátom na tom, že koordinujúcim členským 
štátom bude tento iný členský štát. Ak 
žiaden iný členský štát neprijme funkciu 

2. V tejto jednej žiadosti zadávateľ navrhne 
jeden z príslušných členských štátov za 
koordinujúci členský štát. Spravodajský 
členský štát sa vyberá spomedzi tých 
príslušných členských štátov, v ktorých 
žije väčšina subjektov zapojených do 
predmetného klinického skúšania. Ak 
príslušný členský štát nemá záujem byť 
koordinujúcim členským štátom, dohodne 
sa do šiestich dní od predloženia jedinej 
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koordinujúceho členského štátu, 
koordinujúcim členským štátom je členský 
štát navrhnutý zadávateľom. Ak sa 
koordinujúcim členským štátom stane iný 
členský štát ako ten, ktorý navrhol 
zadávateľ, lehota uvedená v článku 51 ods. 
2 začína dňom nasledujúcim po prijatí.

žiadosti s iným príslušným členským 
štátom na tom, že koordinujúcim členským 
štátom bude tento iný členský štát. Ak 
žiaden iný členský štát neprijme funkciu 
koordinujúceho členského štátu, 
koordinujúcim členským štátom je členský 
štát navrhnutý zadávateľom. Ak sa 
koordinujúcim členským štátom stane iný 
členský štát ako ten, ktorý navrhol 
zadávateľ, lehota uvedená v článku 51 ods. 
2 začína dňom nasledujúcim po prijatí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) každú závažnú nehodu, vrátane 
dátumu a miesta nehody, súvisiacu s 
pomôckami sprístupnenými na trhu Únie;
výrobca pripojí aj informácie o pacientovi 
alebo používateľovi a zdravotníckom 
pracovníkovi zainteresovanom na nehode, 
ak sú tieto informácie k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1.

3. Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, vrátane cielených 
informačných kampaní, ktorými 
zdravotníckych pracovníkov, používateľov 
a pacientov povzbudzujú k ohlasovaniu 
podozrení na závažné nehody uvedených v 
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písm. a) odseku 1 a zároveň im toto 
ohlasovanie umožňujú. Informujú 
komisiu o týchto opatreniach.

Takéto správy zaznamenávajú centrálne na 
vnútroštátnej úrovni. Keď príslušný orgán 
členského štátu dostane takúto správu, 
prijme potrebné kroky k zabezpečeniu, 
aby bol príslušný výrobca pomôcky o 
nehode informovaný. Výrobca zabezpečí 
vhodný následný postup.

Príslušné orgány členských štátov
zaznamenávajú takéto správy centrálne na 
vnútroštátnej úrovni. Keď príslušný orgán 
členského štátu dostane takúto správu, 
bezodkladne informuje príslušného 
výrobcu pomôcky. Výrobca zabezpečí 
vhodný následný postup.

Keď príslušný orgán členského štátu zistí, 
že správy prijaté podľa prvého pododseku 
sa týkajú závažnej nehody, bezodkladne o 
nich informuje prostredníctvom 
elektronického systému uvedeného v 
článku 62, pokiaľ túto udalosť už 
neohlásil výrobca.

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

Komisia v spolupráci s členskými štátmi a 
po konzultácii s príslušnými partnermi 
vrátane organizácii pacientov a 
spotrebiteľov vyvinie štandardné 
elektronické a neelektronické ohlasovanie 
závažných nehôd zo strany zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa posilniť otázky týkajúce sa ohlasovania zo strany  zdravotníckych pracovníkov, 
používateľov a pacientov. Štandardné formuláre by mala vypracovať Komisia v spolupráci s 
pacientom a organizáciou spotrebiteľov v elektronickej aj neelektronickej forme pre 
používateľov, ktorí nemajú prístup k internetu alebo nie sú počítačovo gramotní.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Ak existuje oprávnený záujem na oboznámení sa so závažnými nehodami týkajúcimi sa 
určitých zdravotníckych pomôcok v skorom štádiu, musí byť z toho dôvodu vytvorené 
všeobecné právo na informácie.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia zabezpečuje, aby verejnosť 
mala na primeranej úrovni prístup k 
elektronickému systému. Zabezpečuje 
najmä to, aby v prípade, že sa požadujú 
informácie týkajúce sa určitej 
zdravotníckej pomôcky, sa tieto 
informácie sprístupnili bezodkladne v 
priebehu 15 dní.

Or. en

Odôvodnenie

Ak existuje oprávnený záujem na oboznámení sa so závažnými nehodami týkajúcimi sa 
určitých zdravotníckych pomôcok v skorom štádiu, musí byť z toho dôvodu vytvorené 
všeobecné právo na informácie.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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túto udalosť už neohlásil výrobca.

Or. en

Odôvodnenie

Týka sa zaradenia tohto ustanovenia do článku 61 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
bezodkladne zasielajú všetkým príslušným 
orgánom prostredníctvom elektronického 
systému a sprístupňujú členským štátom,
Komisii, agentúre a zdravotníckym 
pracovníkom. Komisia tiež zabezpečuje, 
aby verejnosť mala na primeranej úrovni 
prístup k elektronickému systému.
Zabezpečuje najmä to, aby v prípade, že sa 
požadujú informácie týkajúce sa určitej 
zdravotníckej pomôcky, sa tieto 
informácie sprístupnili bezodkladne v 
priebehu 15 dní.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby agentúra a zdravotnícki pracovníci mali tiež neobmedzený prístup do 
elektronického systému dohľadu nad trhom, keďže tento systém obsahuje dôležité informácie 
o pomôckach, ktoré predstavujú riziko pre zdravie. Aj keď môže byť prístup verejnosti 
diferencovanejší, ak existuje oprávnený záujem na oboznámení sa so závažnými nehodami 
týkajúcimi sa určitých zdravotníckych pomôcok v skorom štádiu, musí byť z toho dôvodu 
vytvorené všeobecné právo na informácie.
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Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Skôr ako na báze od prípadu k prípadu, by sa mal zriadiť poradný výbor, ktorý priamo 
poskytuje odborné poradenstvo a odborné znalosti na podporu práce Komisie, Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 8 – pododsek 1 – zarážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– skúmanie otázok týkajúcich sa postupu 
vzájomného uznávania v súlade s 
ustanoveniami podľa článku 41e.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 78a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 78a

Poradný výbor
1. Zriadi sa multidisciplinárny poradný 
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výbor zložený z expertov a zástupcov 
organizácií zainteresovaných strán a 
organizácií občianskej spoločnosti, aby 
poskytoval podporu, vedecké poradenstvo 
a odborné znalosti Koordinačnej skupine 
pre zdravotnícke pomôcky, Komisii a 
členským štátom týkajúce sa rôznych 
aspektov zdravotníckej techniky vo vzťahu 
k zdravotníckym pomôckam a 
diagnostickým zdravotníckym pomôckam 
in vitro, hraničných prípadov týkajúcich 
sa liekov, ľudských tkanív a buniek, 
kozmetiky, biocídov, potravín a, ak je to 
potrebné, iných produktov, ako aj ďalších 
aspektov vykonávania tohto nariadenia.
2. Poradný výbor konzultuje s EMA a 
Európskym úradom pre bezpečnosť 
potravín riešenie hraničných prípadov 
týkajúcich sa liekov a potravín.
3. Komisia poskytne logistickú podporu 
činnostiam poradného výboru.  

Or. en

Odôvodnenie

Skôr ako na báze od prípadu k prípadu, by sa mal zriadiť poradný výbor, ktorý priamo 
poskytuje odborné poradenstvo a odborné znalosti na podporu práce Komisie, Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 106

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) preskúmať otázky týkajúce sa 
postupu vzájomného uznávania v súlade s 
ustanoveniami podľa článku 41e.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Od expertov, ktorí sa podieľajú na 
práci poradného výboru uvedeného v 
článku 78a, sa uvedené vyhlásenie 
vyžaduje.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia a členské štáty prijímajú všetky 
vhodné opatrenia, aby zaistili zavedenie 
registrov pre zdravotnícke pomôcky s 
cieľom zozbierať skúsenosti s používaním 
takýchto pomôcok po ich uvedení na trh.
Registre pre zdravotnícke pomôcky v 
triedach IIb a III sa systematicky zriadia.
Uvedené registre prispievajú k 
nezávislému hodnoteniu dlhodobej 
bezpečnosti a výkonu pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Kapitola II – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola II Kapitola VI
Sprístupnenie pomôcok, povinnosti 

hospodárskych subjektov, repasovanie, 
označenie CE, voľný pohyb

Sprístupnenie pomôcok, povinnosti 
hospodárskych subjektov, repasovanie, 

označenie CE, voľný pohyb

Články v tejto kapitole: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Kapitola VIb (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola VII
Opätovné použitie zdravotníckych 

pomôcok
Články v tejto kapitole: 15a, 15b, 15c, 15d

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Kapitola III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola III Kapitola VIII
Identifikácia a vysledovateľnosť pomôcok, 

registrácia pomôcok a hospodárskych 
subjektov, súhrn parametrov bezpečnosti 
a klinického výkonu, Európska databanka 

zdravotníckych pomôcok

Identifikácia a vysledovateľnosť pomôcok, 
registrácia pomôcok a hospodárskych 

subjektov, Európska databanka 
zdravotníckych pomôcok

Články v tejto kapitole: 23, 24, 25, 27

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Kapitola IV – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola IV Kapitola IV
Notifikované subjekty Notifikované subjekty

Články v tejto kapitole: 28, 29, 30, 31, 32, 
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33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 43

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Kapitola V – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola V Kapitola II
Klasifikácia a posudzovanie zhody Klasifikácia zdravotníckych pomôcok

Články v tejto kapitole: 41

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Kapitola Ila (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola III
Udeľovanie povolenia a posudzovanie 

zhody
Články v tejto kapitole: 26, 41a, 41b, 41c, 
41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 42, 44, 45, 46, 47, 
48,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Kapitola VI – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola VI Kapitola V
Klinické hodnotenie a klinické skúšanie 

pomôcky
Klinické hodnotenie a klinické skúšanie 

pomôcky

Články v tejto kapitole: 49, 50, 50a, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Kapitola VII – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola VII Kapitola IX
Vigilancia a dohľad nad trhom Vigilancia a dohľad nad trhom

Články v tejto kapitole: 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Kapitola VIII – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola VIII Kapitola X
Spolupráca medzi členskými štátmi, 

Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky, referenčnými laboratóriami EÚ, 

Spolupráca medzi členskými štátmi, 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky, referenčnými laboratóriami EÚ, 
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registrami pomôcok registrami pomôcok
Články v tejto kapitole: 76, 77, 78, 78a, 79, 
80, 81, 82, 83

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Kapitola IX – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola IX Kapitola XI
Dôvernosť, ochrana údajov, financovanie, 

sankcie
Dôvernosť, ochrana údajov, financovanie, 

sankcie

Články v tejto kapitole: 84, 85, 86, 87

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Príloha I – Časť III– bod 19.2 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(n) ak je pomôcka určená na jedno 
použitie, táto skutočnosť sa uvedie; 
Výrobca dostatočne podloží tvrdenie, že 
pomôcka nemôže byť bezpečne
repasovaná. je potrebné, aby označenie 
pomôcky na jedno použitie výrobcom bolo 
konzistentné v celej Únii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Príloha I – Časť III– bod 19.2 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(o) ak ide o repasovanú pomôcku na 
jedno použitie, uvedie sa táto skutočnosť, 
počet už vykonaných cyklov repasovania 
a všetky obmedzenia vyplývajúce z počtu 
cyklov repasovania;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Príloha I – Časť III– bod 19.3 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k) ak ide o pomôcku na viacnásobné 
použitie, uvedú sa informácie o vhodných 
postupoch umožňujúcich opakované 
použitie vrátane čistenia, dezinfekcie, 
dekontaminácie, balenia a v prípade 
potreby aj schválená metóda opätovnej 
sterilizácie; mali by sa uviesť informácie, 
na základe ktorých je možné zistiť, kedy už 
viac nie je možné danú pomôcku použiť 
napr. známky opotrebovania materiálu 
alebo maximálny počet dovolených 
opakovaných použití;

(k) ak ide o pomôcku na viacnásobné 
použitie, uvedú sa informácie o vhodných 
postupoch umožňujúcich opakované 
použitie vrátane čistenia, dezinfekcie, 
dekontaminácie, balenia, maximálneho 
počtu povolených opätovných použití
a v prípade potreby sa uvedie aj schválená 
metóda opätovnej sterilizácie; mali by sa 
uviesť informácie, na základe ktorých je 
možné zistiť, kedy už viac nie je možné 
danú pomôcku použiť napr. známky 
opotrebovania materiálu alebo maximálny 
počet dovolených opakovaných použití;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Príloha I – Časť III– bod 19.3 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(l) Okrem pomôcok uvedených v článku 
15b platí, že ak je na pomôcke vyznačené, 
že ide o pomôcku na jedno použitie, uvedú 
sa všetky informácie o známych 
vlastnostiach a technických faktoroch 
známych výrobcovi, ktoré by mohli 
predstavovať riziko v prípade opakovaného 
použitia pomôcky. Ak v súlade s oddielom 
19.1 písm. c) nie je potrebný návod na 
použitie, informácie sa používateľovi 
poskytnú na požiadanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6.1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) plán klinického sledovania po uvedení 
na trh a hodnotiaca správa plánu klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII alebo akékoľvek 
iné zdôvodnenie skutočnosti, prečo sa plán 
klinického sledovania po uvedení na trh 
nepovažoval za potrebný alebo vhodný.

(d) plán klinického sledovania po uvedení 
na trh a hodnotiaca správa plánu klinického 
sledovania po uvedení na trh, vrátane 
prehľadu hodnotiacej správy plánu 
klinického sledovania po uvedení na trh, 
ktorú vypracoval nezávislý vedecký 
subjekt pre triedu III zdravotníckych 
pomôcok, v súlade s časťou B prílohy XIII 
alebo akékoľvek iné zdôvodnenie 
skutočnosti, prečo sa plán klinického 
sledovania po uvedení na trh nepovažoval 
za potrebný alebo vhodný.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia transparentnosti je potrebné, aby nezávislý vedecký subjekt dodatočne 
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preskúmal hodnotiacu správy výrobcu týkajúcu sa klinického sledovania po uvedení na trh so 
zameraním na najrizikovejšie pomôcky. ...

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Príloha V – Časť A – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. repasovaná pomôcka na jedno použitie 
(áno/nie),

10. v prípade pomôcky na jedno použitie, 
odôvodnenie uvedené v článku 15a ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 1– bod 1.1 – bod 1.1.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.1.4. Organizačná štruktúra, rozdelenie 
právomocí a fungovanie notifikovaného 
subjektu sa zabezpečujú tak, aby bola 
zaručená dôvera týkajúca sa realizovania 
a výsledkov vykonávaných činností 
posudzovania zhody.

1.1.4. Organizačná štruktúra, rozdelenie 
právomocí a fungovanie notifikovaného 
subjektu sa zabezpečujú tak, aby bola 
zaručená dôvera týkajúca sa realizovania 
a výsledkov vykonávaných činností 
posudzovania zhody.

Je potrebné jasne preukázať organizačnú 
štruktúru, ako aj funkcie, právomoci 
a rozdelenie zodpovednosti vrcholového 
manažmentu a ostatných zamestnancov, 
ktorí ovplyvňujú realizovanie a výsledky 
činností posudzovania zhody.

Je potrebné jasne preukázať organizačnú 
štruktúru, ako aj funkcie, právomoci 
a rozdelenie zodpovednosti vrcholového 
manažmentu a ostatných zamestnancov, 
ktorí ovplyvňujú realizovanie a výsledky 
činností posudzovania zhody. Tieto 
informácie sa zverejnia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2.3. Notifikovaný subjekt, jeho 
vrcholový manažment a zamestnanci 
zodpovední za vykonávanie úloh 
posudzovania zhody nesmú:

1.2.3. Notifikovaný subjekt, jeho 
vrcholový manažment a zamestnanci 
zodpovední za vykonávanie úloh 
posudzovania zhody nesmú:

- byť konštruktérom, výrobcom, 
dodávateľom, montážnym technikom, 
kupujúcim, vlastníkom, používateľom 
alebo osobou zodpovednou za údržbu 
výrobkov, ani splnomocneným zástupcom, 
ktorejkoľvek z týchto osôb; táto skutočnosť 
nesmie vylučovať nákup a používanie 
posúdených výrobkov nevyhnutných na 
zabezpečenie prevádzky notifikovaného 
subjektu (ako sú napr. meracie zariadenia), 
vykonávanie posudzovania zhody alebo 
používanie týchto výrobkov na osobné 
účely,

- byť konštruktérom, výrobcom, 
dodávateľom, montážnym technikom, 
kupujúcim, vlastníkom, používateľom 
alebo osobou zodpovednou za údržbu 
výrobkov, ani splnomocneným zástupcom, 
ktorejkoľvek z týchto osôb; táto skutočnosť 
nesmie vylučovať nákup a používanie 
posúdených výrobkov nevyhnutných na 
zabezpečenie prevádzky notifikovaného 
subjektu (ako sú napr. meracie zariadenia), 
vykonávanie posudzovania zhody alebo 
používanie týchto výrobkov na osobné 
účely,

- byť priamo zapojení do návrhu, výroby 
alebo konštrukcie, uvádzania na trh, 
inštalácie, používania alebo údržby 
výrobkov, ktoré posudzujú, alebo 
zastupovať strany zapojené do týchto 
činností; nesmú sa zapojiť do žiadnych 
činností, ktoré by mohli ovplyvniť 
nezávislosť ich úsudku alebo ich 
bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam 
posudzovania zhody, pre ktoré boli 
notifikované,

- byť priamo zapojení do návrhu, výroby 
alebo konštrukcie, uvádzania na trh, 
inštalácie, používania alebo údržby 
výrobkov, ktoré posudzujú, alebo 
zastupovať strany zapojené do týchto 
činností; nesmú sa zapojiť do žiadnych 
činností, ktoré by mohli ovplyvniť 
nezávislosť ich úsudku alebo ich 
bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam 
posudzovania zhody, pre ktoré boli 
notifikované,

- ponúkať ani zabezpečovať služby, ktoré 
by ohrozovali dôveru v ich nezávislosť, 
nestrannosť alebo objektivitu; 
predovšetkým nesmú ponúkať ani 
zabezpečovať poradenské služby určené 
výrobcovi, jeho splnomocnenému 
zástupcovi, dodávateľovi alebo 
obchodnému konkurentovi v oblasti 
návrhu, konštrukcie, predaja alebo údržby 
výrobkov či postupov, ktoré sú predmetom 
posudzovania; táto skutočnosť nesmie 
vylučovať organizovanie všeobecných 

- ponúkať ani zabezpečovať služby, ktoré 
by ohrozovali dôveru v ich nezávislosť, 
nestrannosť alebo objektivitu; 
predovšetkým nesmú ponúkať ani 
zabezpečovať poradenské služby určené 
výrobcovi, jeho splnomocnenému 
zástupcovi, dodávateľovi alebo 
obchodnému konkurentovi v oblasti 
návrhu, konštrukcie, predaja alebo údržby 
výrobkov či postupov, ktoré sú predmetom 
posudzovania; táto skutočnosť nesmie 
vylučovať organizovanie všeobecných 
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školiacich činností týkajúcich sa predpisov 
o zdravotníckych pomôckach alebo 
príslušných noriem, ktoré nesúvisia 
s konkrétnym zákazníkom.

školiacich činností týkajúcich sa predpisov 
o zdravotníckych pomôckach alebo 
príslušných noriem, ktoré nesúvisia 
s konkrétnym zákazníkom.

Notifikovaný subjekt poskytne 
vnútroštátnym orgánom dôkazy o tom, že 
v súlade s týmto bodom nevyvstáva 
konflikt záujmov. Vnútroštátne orgány 
dvakrát ročne podajú Komisii správu, 
pričom sa zachová plná transparentnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 1 – bod 1.2 – bod 1.2.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2.6. Notifikovaný subjekt zaručí 
a písomne podloží, že všetky činnosti jeho 
dcérskych spoločností alebo zmluvných 
partnerov, príp. subjektov, s ktorými je vo 
vzťahu, neovplyvňujú nezávislosť, 
nestrannosť alebo objektivitu ním 
vykonávaných činností posudzovania 
zhody.

1.2.6. Notifikovaný subjekt zaručí 
a písomne podloží, že všetky činnosti jeho 
dcérskych spoločností alebo zmluvných 
partnerov, príp. subjektov, s ktorými je vo 
vzťahu, neovplyvňujú nezávislosť, 
nestrannosť alebo objektivitu ním 
vykonávaných činností posudzovania 
zhody. Notifikovaný subjekt poskytne 
vnútroštátnym orgánom dôkazy o tom, že 
spĺňa podmienky tohto bodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 1– bod 1.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.3. Ochrana utajovaných skutočností 1.3. Ochrana utajovaných skutočností
Zamestnanci notifikovaného subjektu 
zachovávajú profesionálne tajomstvo, 

Zamestnanci notifikovaného subjektu 
zachovávajú profesionálne tajomstvo, 
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pokiaľ ide o informácie získané pri výkone 
ich úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia 
s výnimkou prípadov, kedy sú adresované 
vnútroštátnym orgánom zodpovedným 
za notifikované subjekty, príslušným 
orgánom alebo Komisii. Vlastnícke práva 
sú chránené. Na tento účel disponuje 
notifikovaný subjekt písomne podloženými 
dôkazmi o zavedených postupoch.

pokiaľ ide o informácie získané pri výkone 
ich úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia, 
iba v odôvodnených prípadoch a 
s výnimkou prípadov, kedy sú adresované 
vnútroštátnym orgánom zodpovedným 
za notifikované subjekty, príslušným 
orgánom alebo Komisii. Vlastnícke práva 
sú chránené. Na tento účel disponuje 
notifikovaný subjekt písomne podloženými 
dôkazmi o zavedených postupoch.

Ak verejnosť alebo zdravotnícki 
pracovníci žiadajú o informácie a údaje, 
zverejní notifikovaný subjekt dôvody, 
prečo sa tieto informácie nezverejňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 3– bod 3.1.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1. Všeobecné 3.1. Všeobecné

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3a. Notifikovaný subjekt sprístupní 
zoznam svojich zamestnancov a ich 
odborné znalosti Komisii a aj ďalším 
stranám, ak o to požiadajú. Daný zoznam 
sa priebežne aktualizuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 3– bod 3.2. – point 3.2.3.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2.3. Zamestnanci, ktorí povoľujú iným 
zamestnancom vykonávať špecifické 
činnosti posudzovania zhody, alebo 
poverujú zamestnancov prevzatím plnej 
zodpovednosti za záverečnú kontrolu a 
rozhodovanie v prípade certifikátov, sú 
zamestnancami notifikovaného subjektu 
a nie zmluvnými partnermi. Každý z týchto 
zamestnancov preukáže vedomosti 
a skúsenosti v týchto oblastiach:

3.2.3. Zamestnanci, ktorí povoľujú iným 
zamestnancom vykonávať špecifické 
činnosti posudzovania zhody, alebo 
poverujú zamestnancov prevzatím plnej 
zodpovednosti za záverečnú kontrolu a 
rozhodovanie v prípade certifikátov, sú 
zamestnancami notifikovaného subjektu 
a nie zmluvnými partnermi. Každý z týchto 
zamestnancov preukáže vedomosti 
a skúsenosti v týchto oblastiach:

- právne predpisy Únie týkajúce sa 
zdravotníckych pomôcok a príslušné 
usmernenia,

- právne predpisy Únie týkajúce sa 
zdravotníckych pomôcok a príslušné 
usmernenia,

- postupy posudzovania zhody v súlade 
s týmto nariadením,

- postupy posudzovania zhody v súlade 
s týmto nariadením,

- rozsiahle poznatky o technológiách 
v oblasti zdravotníckych pomôcok, 
o odvetví zdravotníckych pomôcok a o 
navrhovaní a výrobe zdravotníckych 
pomôcok,

- rozsiahle poznatky o technológiách 
v oblasti zdravotníckych pomôcok, 
o odvetví zdravotníckych pomôcok a o 
navrhovaní a výrobe zdravotníckych 
pomôcok,
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- systém riadenia kvality notifikovaného 
subjektu a s ním súvisiace postupy,

- systém riadenia kvality notifikovaného 
subjektu a s ním súvisiace postupy,

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

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

- odborná príprava zamestnancov 
vykonávajúcich činnosti posudzovania 
zhody zdravotníckych pomôcok,

- odborná príprava zamestnancov 
vykonávajúcich činnosti posudzovania 
zhody zdravotníckych pomôcok,

- schopnosť vyhotoviť certifikáty, záznamy 
a správy, ktoré svedčia o tom, že kontroly 
boli správne vykonané.

- schopnosť vyhotoviť certifikáty, záznamy 
a správy, ktoré svedčia o tom, že kontroly 
boli správne vykonané.

– aspoň trojročné zodpovedajúce 
skúsenosti v oblasti posudzovania zhody v 
rámci notifikovaného subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 3– bod 3.2. – point 3.2.4.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3.2.4. Znalci z klinickej praxe:
notifikované subjekty trvalo disponujú 
zamestnancami s odborným znalosťami v 
oblasti koncepcie klinického skúšania, 
zdravotníckej štatistiky, vedenia 
klinických pacientov a správnej klinickej 
praxe v oblasti klinického skúšania 
a farmakológie. Títo zamestnanci sa 
pravidelne zúčastňujú rozhodovacích 
procesov notifikovaného subjektu, aby:

- určili, kedy je v súvislosti s posúdením 
klinického hodnotenia vykonaného 
výrobcom potrebné obrátiť sa na 
špecialistu a takisto určili dostatočne 
kvalifikovaných odborníkov,

– určili, kedy je v súvislosti s posúdením 
plánu klinického skúšania a klinického 
hodnotenia vykonaného výrobcom 
potrebné obrátiť sa na špecialistu a takisto 
určili dostatočne kvalifikovaných 
odborníkov,

- primerane zaškolili externých znalcov - primerane zaškolili externých znalcov 
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z klinickej praxe v oblasti príslušných 
požiadaviek tohto nariadenia, 
delegovaných a/alebo vykonávacích aktov, 
harmonizovaných noriem, STŠ, ako aj 
príslušných usmernení a zároveň zaručili, 
že externí odborníci z klinickej praxe si 
plne uvedomujú súvislosti a dôsledky ich 
posúdenia a poskytnutých rád,

z klinickej praxe v oblasti príslušných 
požiadaviek tohto nariadenia, 
delegovaných a/alebo vykonávacích aktov, 
harmonizovaných noriem, STŠ, ako aj 
príslušných usmernení a zároveň zaručili, 
že externí odborníci z klinickej praxe si 
plne uvedomujú súvislosti a dôsledky ich 
posúdenia a poskytnutých rád,

- boli schopní diskutovať s výrobcom 
a s externými znalcami z klinickej praxe 
o klinických údajoch, ktoré sú obsahom 
klinického hodnotenia vykonaného 
výrobcom, a takisto vhodným spôsobom 
usmerňovali externých odborníkov 
z klinickej praxe pri posudzovaní 
klinického hodnotenia,

– boli schopní diskutovať o odôvodnení 
plánovanej koncepcie štúdie, plánoch 
klinického skúšania a voľbe kontrolných 
zásahov s výrobcom a s externými 
znalcami z klinickej praxe a takisto 
vhodným spôsobom usmerňovali externých 
odborníkov z klinickej praxe pri 
posudzovaní klinického hodnotenia,

- boli schopní vedecky spochybniť 
predložené klinické údaje a výsledky 
posúdenia klinického hodnotenia výrobcu 
vypracovaného externými znalcami 
z klinickej praxe,

– boli schopní vedecky spochybniť 
predložené plány klinického skúšania 
a klinické údaje a výsledky posúdenia 
klinického hodnotenia výrobcu 
vypracovaného externými znalcami 
z klinickej praxe,

- boli schopní zaistiť porovnateľnosť 
a konzistentnosť klinických posudkov 
vypracovaných odborníkmi z klinickej 
praxe,

- boli schopní zaistiť porovnateľnosť 
a konzistentnosť klinických posudkov 
vypracovaných odborníkmi z klinickej 
praxe,

- boli schopní objektívneho klinického 
úsudku o posúdení klinického hodnotenia 
vykonaného výrobcom a pripravili 
odporúčania pre zamestnancov, ktorí 
v notifikovanom subjekte prijímajú 
rozhodnutia.

- boli schopní objektívneho klinického 
úsudku o posúdení klinického hodnotenia 
vykonaného výrobcom a pripravili 
odporúčania pre zamestnancov, ktorí 
v notifikovanom subjekte prijímajú 
rozhodnutia.

– poskytli informácie na pochopenie 
účinných látok.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 3 – bod 3.2. – bod 3.2.5. – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 3– bod 3.2. – bod 3.2.6. – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 3– bod 3.3.– bod 3.3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.3.1. Notifikovaný subjekt má zavedený 
postup archivácie všetkých dôkazov 
o kvalifikácii každého zamestnanca 
vykonávajúceho činnosti posudzovania 

3.3.1. Notifikovaný subjekt má zavedený 
postup archivácie všetkých dôkazov 
o kvalifikácii každého zamestnanca 
vykonávajúceho činnosti posudzovania 
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zhody, ako aj o tom, že spĺňa kvalifikačné 
kritériá podľa oddielu 3.2. Ak vo 
výnimočných prípadoch nie je možné plne 
preukázať splnenie kvalifikačných kritérií 
podľa oddielu 3.2, notifikovaný subjekt 
primeraným spôsobom zdôvodní, prečo 
týchto zamestnancov poveril vykonávaním 
špecifických činností posudzovania zhody.

zhody, ako aj o tom, že spĺňa kvalifikačné 
kritériá podľa oddielu 3.2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 3– bod 3.4.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.4. Zmluvní partneri a externí znalci 3.4. Zmluvní partneri a externí znalci

3.4.-1 Notifikovaný subjekt zamestnáva 
stály interný kvalifikovaný personál 
s odbornými znalosťami nielen 
v technickej oblasti v súvislosti s 
posudzovaním výkonu pomôcok, ale aj v 
medicínskej oblasti. Personál je schopný 
interne posúdiť kvalitu subdodávateľov.
Odchylne sa použijú nasledujúce odseky.

3.4.1. Bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia vyplývajúce z oddielu 3.2, 
notifikované subjekty môžu uzatvárať 
zmluvy v prípade jasne vymedzeného 
obsahu činností posudzovania zhody.
Uzatváranie zmlúv na audit systémov 
riadenia kvality alebo na akékoľvek 
kontroly súvisiace s výrobkom nie je 
povolené.

3.4.1. Bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia vyplývajúce z oddielu 3.2, 
notifikované subjekty môžu uzatvárať 
zmluvy so subdodávateľmi, ktorými sú 
verejné subjekty, v prípade jasne 
vymedzeného obsahu činností 
posudzovania zhody. V prípade 
obmedzených znalostí z klinickej praxe sa 
zmluvy uzatvárajú aj s externými 
odborníkmi na posudzovanie inovatívnych 
zdravotníckych pomôcok alebo 
technológií. Uzatváranie zmlúv na audit 
systémov riadenia kvality alebo 
na akékoľvek kontroly súvisiace 
s výrobkom nie je povolené.

3.4.2. Ak notifikovaný subjekt uzavrie 
zmluvu na činnosti posudzovania zhody 
buď s organizáciou, alebo jednotlivcom, je 

3.4.2. Ak notifikovaný subjekt uzavrie 
zmluvu na činnosti posudzovania zhody 
buď s organizáciou, alebo jednotlivcom, je 
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potrebné, aby mal pravidlá opisujúce 
podmienky, za ktorých je možné túto 
zmluvu uzavrieť. Akékoľvek uzavretie 
zmluvy alebo konzultáciu externého znalca 
je potrebné riadne písomne podložiť 
a podmieniť písomnou dohodou, ktorej 
súčasťou sú okrem iného ochrana 
utajovaných skutočností a konflikt 
záujmov.

potrebné, aby mal pravidlá opisujúce 
podmienky, za ktorých je možné túto 
zmluvu uzavrieť. Akékoľvek uzavretie 
zmluvy alebo konzultáciu externého znalca 
je potrebné riadne písomne podložiť, 
zverejniť a podmieniť písomnou dohodou, 
ktorej súčasťou sú okrem iného ochrana 
utajovaných skutočností a konflikt 
záujmov.

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

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

3.4.4. Notifikovaný subjekt zavedie 
postupy na posudzovanie a monitorovanie 
spôsobilosti všetkých svojich zmluvných 
partnerov a externých znalcov.

3.4.4. Notifikovaný subjekt zavedie 
postupy na posudzovanie a monitorovanie 
spôsobilosti všetkých svojich zmluvných 
partnerov a externých znalcov.

3.4.4a. Politika a postupy v rámci bodov 
3.4.2. a 3.4.4. sa oznámia vnútroštátnemu 
orgánu ešte pred zadaním akejkoľvek 
subdodávky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 3– bod 3.5.– bod 3.5.2.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.5.2. Kontroluje spôsobilosť svojich 
zamestnancov a identifikuje potreby 
odbornej prípravy tak, aby dodržiaval
požadovanú úroveň ich kvalifikácie 

3.5.2. Kontroluje spôsobilosť svojich 
zamestnancov a identifikuje potreby 
odbornej prípravy a zabezpečuje, aby boli 
zodpovedajúcim spôsobom prijaté 
potrebné opatrenia s cieľom dodržať
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a vedomostí. požadovanú úroveň ich kvalifikácie 
a vedomostí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 4– bod 4.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.3. Notifikovaný subjekt má 
zdokumentované postupy týkajúce sa 
aspoň:

4.3. Notifikovaný subjekt má 
zdokumentované verejne dostupné postupy 
týkajúce sa aspoň:

- žiadosti výrobcu alebo splnomocneného 
zástupcu o posúdenie zhody,

- žiadosti výrobcu alebo splnomocneného 
zástupcu o posúdenie zhody,

- spracovania žiadosti vrátane overovania 
úplnosti dokumentácie, kvalifikácie 
výrobku ako pomôcky a jej klasifikácie,

spracovania žiadosti vrátane overovania 
úplnosti dokumentácie, kvalifikácie 
výrobku ako pomôcky a jej klasifikácie, 
ako aj minimálnu lehotu na posúdenie 
prostredníctvom auditu,

- jazyka žiadosti, korešpondencie 
a dokumentácie, ktorú je potrebné 
predložiť,

- jazyka žiadosti, korešpondencie 
a dokumentácie, ktorú je potrebné 
predložiť,

- zmluvných podmienok s výrobcom alebo 
splnomocneným zástupcom,

- zmluvných podmienok s výrobcom alebo 
splnomocneným zástupcom,

- poplatkov za činnosti posudzovania 
zhody,

- poplatkov za činnosti posudzovania 
zhody,

- posúdenia príslušných zmien, ktoré treba 
predložiť pred schválením,

- posúdenia príslušných zmien, ktoré treba 
predložiť pred schválením,

- plánovania dohľadu, - plánovania dohľadu,
- obnovenia certifikátov. - obnovenia certifikátov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Príloha VII – bod 6.9 – pravidlo 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Príloha XIII – časť B – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výrobca musí analyzovať zistenia 
vyplývajúce z klinického sledovania po 
uvedení na trh a zadokumentovať výsledky 
v správe o hodnotení klinického sledovania 
po uvedení na trh, ktorá tvorí súčasť 
technickej dokumentácie.

3. Výrobca musí analyzovať zistenia 
vyplývajúce z klinického sledovania po 
uvedení na trh a zadokumentovať výsledky 
v správe o hodnotení klinického sledovania 
po uvedení na trh, ktorá tvorí súčasť 
technickej dokumentácie.

Pre triedu III zdravotníckych pomôcok 
preskúma hodnotiacu správu výrobcu 
týkajúcu sa plánu klinického sledovania 
po uvedení na trh nezávislý vedecký 
subjekt, napríklad akademická inštitúcia 
či zdravotnícka spoločnosť. S cieľom 
vykonať preskúmanie poskytne výrobca 
nezávislému vedeckému subjektu 
relevantné údaje. Aj hodnotiaca správa 
výrobcu týkajúca sa plánu klinického 
sledovania po uvedení na trh a aj jej 
preskúmanie nezávislým vedeckým 
subjektom sú súčasťou technickej 
dokumentácie triedy III zdravotníckych 
pomôcok.
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Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia transparentnosti je potrebné, aby nezávislý vedecký subjekt dodatočne 
preskúmal hodnotiacu správy výrobcu týkajúcu sa klinického sledovania po uvedení na trh so 
zameraním na najrizikovejšie pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Príloha XIII – časť B – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Závery správy o hodnotení klinického 
sledovania po uvedení na trh sa zohľadnia 
pri klinickom hodnotení uvedenom 
v článku 49 a časti A tejto prílohy a v 
riadení rizika uvedenom v oddiele 2 
prílohy I. Ak sa prostredníctvom 
klinického sledovania po uvedení na trh 
identifikuje potreba nápravných opatrení, 
výrobca ich musí vykonať.

4. Závery správy o hodnotení klinického 
sledovania po uvedení na trh, a prípadne 
preskúmania vykonaného nezávislým 
vedeckým subjektom podľa odseku 3, sa 
zohľadnia pri klinickom hodnotení 
uvedenom v článku 49 a časti A tejto 
prílohy a v riadení rizika uvedenom 
v oddiele 2 prílohy I. Ak sa 
prostredníctvom klinického sledovania po 
uvedení na trh identifikuje potreba 
nápravných opatrení, výrobca ich musí 
vykonať.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia transparentnosti je potrebné, aby nezávislý vedecký subjekt dodatočne 
preskúmal hodnotiacu správy výrobcu týkajúcu sa klinického sledovania po uvedení na trh so 
zameraním na najrizikovejšie pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Príloha XIV – časť I – odsek 2 – odsek 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1. Klinické skúšanie sa musí vykonávať 
na základe primeraného plánu skúšania, 
ktorý zodpovedá najnovším vedeckým a 
technickým poznatkom a je vymedzený 

2.1. Klinické skúšanie sa musí vykonávať 
na základe primeraného plánu skúšania, 
ktorý zodpovedá najnovším vedeckým a 
technickým poznatkom a je vymedzený 
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tak, aby sa potvrdili alebo vyvrátili
tvrdenia výrobcu o pomôcke, ako aj 
bezpečnosť, výkon a aspekty súvisiace 
s pomerom prínosu a rizika uvedené 
v článku 50 ods. 1; toto skúšanie musí 
zahŕňať dostatočný počet pozorovaní, aby 
sa zabezpečila vedecká platnosť záverov.

tak, aby potvrdil alebo vyvrátil technický 
výkon pomôcky, jej klinickú bezpečnosť a 
účinnosť, keď ju cieľová populácia 
používa na účel určenia a v súlade s 
návodom na použitie, a tvrdenia výrobcu 
o pomôcke, ako aj bezpečnosť, výkon 
a aspekty súvisiace s pomerom prínosu a 
rizika uvedené v článku 50 ods. 1; toto 
skúšanie musí zahŕňať dostatočný počet 
pozorovaní, aby sa zabezpečila vedecká 
platnosť záverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Príloha XIV – časť I – odsek 2 – odsek 2.3.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3. Klinické skúšanie sa musí vykonávať 
za podmienok podobných bežným 
podmienkam používania pomôcky.

2.3. Klinické skúšanie sa musí vykonávať 
za podmienok podobných bežným 
podmienkam používania pomôcky 
cieľovou populáciou na účel určenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Príloha VI – Časť II – odsek 1– bod 1.11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.11. Súhrn plánu klinického skúšania 
(cieľ(-e) klinického skúšania, počet 
a pohlavie subjektov, kritériá výberu 
subjektov, subjekty mladšie ako 18 rokov, 
koncept skúšania, akým sú napr. riadené 
a/alebo náhodné štúdie, plánované dátumy 
začatia a ukončenia klinického skúšania).

1.11. Súhrn plánu klinického skúšania 
(cieľ(-e) klinického skúšania, počet
a pohlavie subjektov, kritériá výberu 
subjektov, subjekty mladšie ako 18 rokov, 
koncept skúšania, akým sú napr. riadené 
a/alebo náhodné štúdie, plánované dátumy 
začatia a ukončenia klinického skúšania).
Keďže randomizované kontrolované 
skúšania obvykle poskytnú viac dôkazov o 
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klinickej účinnosti a bezpečnosti, musí 
byť uplatnenie akéhokoľvek iného 
usporiadania či štúdie odôvodnené.
Voľba kontrolného zásahu musí byť tiež 
odôvodnená. Obe odôvodnenia vypracujú 
nezávislí odborníci s potrebnou 
kvalifikáciou a odbornými znalosťami.  

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na revíziu aktuálneho regulačného rámca pre zdravotnícke 
pomôcky. Revízia dvadsať rokov starého právneho rámca bola mimoriadne potrebná a do 
platných právnych predpisov bolo zavedených mnoho vylepšení. Spravodajkyňa sa však 
domnieva, že do textu by malo byť zavedených aj mnoho ďalších zmien, ktoré sú ďalej bližšie 
charakterizované.

Usporiadanie textu

Štruktúra textu navrhovaná Komisiou nie je úplne vyhovujúca, keďže nezohľadňuje poradie 
činností, ktoré je potrebné vykonať predtým, než môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne 
použitá. Predtým, než by sa v texte spomínala akákoľvek klasifikácia pomôcok alebo výber 
procesu schvaľovania, v druhej kapitole sa už hovorí o sprístupňovaní pomôcok, ich voľnom 
pohybe alebo dokonca repasovaní. Dôraz sa zároveň kladie na uvedenie pomôcky na trh a na 
jej voľný pohyb v rámci EÚ, pričom otázky bezpečnosti pacientov a verejného zdravia 
(klasifikácia, proces schvaľovania a klinické skúšanie) sa odsúvajú na neskôr.

Spravodajkyňa sa domnieva, že logický postup životného cyklu pomôcky by mal byť v texte 
zohľadnený lepšie a navrhuje preto nasledujúcu zmenu poradia kapitol návrhu: oddiel 1 
kapitoly V o klasifikácii pomôcky by sa mal vyňať a mal by sa transformovať na novú 
kapitolu II; v kapitole III by mali byť stručne charakterizované rozličné postupy schvaľovania 
pomôcok; kapitola IV o notifikovaných subjektoch by ostala na svojom mieste, keďže súvisí 
s postupom posudzovania zhody, o ktorom hovorí predchádzajúca kapitola; v kapitole V sa 
navrhujú ustanovenia o klinickom hodnotení a klinickom skúšaní, ktoré sú potrebné na 
preukázanie zhody so všeobecnými požiadavkami v oblasti bezpečnosti a výkonu na základe 
klinických údajov, a v konečnom dôsledku aj na schválenie pomôcky; po rozhodnutí o 
schválení pomôcky nasleduje jej uvedenie na trh a voľný pohyb, o ktorých hovorí navrhovaná 
kapitola VI; na to nadväzuje samostatná kapitola VII o označovaní pomôcok za pomôcky na 
jedno použitie alebo na viacnásobné použitie a o repasovaní tých na viacnásobné použitie;
ustanovenia o identifikácii a vysledovateľnosti pomôcok, o registrácii pomôcok a 
hospodárskych subjektov, ako aj o Európskej databanke zdravotníckych pomôcok sú 
predmetom kapitoly VIII. Posledné štyri kapitoly návrhu Komisie sú na konci textu.

Klasifikácia pomôcok

Spravodajkyňa vo všeobecnosti súhlasí s vylepšeniami návrhu Komisie, pokiaľ ide 
o klasifikáciu zdravotníckych pomôcok do štyroch kategórií podľa miery rizika pre pacientov.
Pravidlo 21 v prílohe VII o klasifikácii, ktoré stanovuje, že všetky „pomôcky tvorené látkami 
alebo kombináciou látok, ktoré sú určené na požitie, vdychovanie alebo podanie 
konečníkovým alebo vaginálnym otvorom a ktoré sú čiastočne alebo úplne absorbované 
ľudským telom alebo sa v ňom rozptýlia, sa klasifikujú do triedy III.“ je však neprimerané.
Vzťahovalo by sa na veľmi vysoký počet zdravotníckych pomôcok na trhu, na ktoré sa už 
vzťahuje pravidlo 5. Spravodajkyňa navrhuje jeho vypustenie.
Systém schvaľovania zdravotníckych pomôcok
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V postupe posudzovania zhody sa počas minulých rokov preukázali mnohé závažné 
nedostatky; napríklad nedostatok transparentnosti, rýchle schvaľovanie a uvádzanie 
zdravotníckych pomôcok na trh napriek nedostatočnému skúšaniu na pacientoch a z toho 
dôvodu aj nedostatočným klinickým údajom, čo pre pacientov predstavovalo ohrozenie.

Spravodajkyňa sa domnieva, že zdravotnícke pomôcky, ktoré pre pacientov predstavujú 
najväčšie potenciálne riziká, by mali podliehať prísnejším postupom než len posudzovaniu 
zhody. Do tejto kategórie by mali patriť zdravotnícke pomôcky triedy III, pomôcky, ktoré sú 
implantované do tela, tie ktoré obsahujú látku, ktorá sa považuje za liek, pomôcky určené na 
podanie lieku a tie ktoré obsahujú neživé tkanivá alebo bunky ľudského alebo živočíšneho 
pôvodu alebo ich deriváty. Pre tieto pomôcky spravodajkyňa navrhuje zaviesť nový postup 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh – na centralizovanej úrovni pre inovatívne pomôcky 
a na decentralizovanej úrovni pre pomôcky uvedené vyššie.

Do centralizovaného postupu bude zapojený výbor pre povoľovanie zdravotníckych 
pomôcok, ktorý sa vytvorí v rámci Európskej agentúry pre lieky. Spravodajkyňa navrhuje tiež 
možnosť, aby výrobcovia, ktorí musia povinne použiť decentralizovaný postup, mohli tiež 
požiadať o využitie centralizovaného postupu. Pokiaľ ide o decentralizovaný postup, 
uplatňuje sa zásada vzájomného uznávania a v prípade sporov medzi členskými štátmi 
týkajúcich sa povolení na uvedenie na trh prevezme Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky úlohu facilitátora. V prípade pretrvávajúcich sporov je výbor pre povoľovanie 
zdravotníckych pomôcok povinný vydať stanovisko. Konečné rozhodnutie prijíma Komisia.

S cieľom zvýšiť transparentnosť schvaľovania pomôcok sa zároveň vytvára a verejnosti 
sprístupňuje elektronický systém registrácie žiadostí a vydávania, pozastavovania platnosti a 
odoberania povolení na uvedenie na trh. Za vkladanie príslušných informácií do systému budú 
podľa potreby zodpovedať EMA a členské štáty. Okrem toho, ak sa uplatňuje 
decentralizovaný postup, členské štáty informujú agentúru o každom povolení, ktoré udelia.
Výrobcovia sú povinní informovať príslušný orgán a zdôvodniť, keď zdravotnícka pomôcka 
už nie je uvedená na trhu.  Pre centralizovaný aj decentralizovaný postup sa uplatňujú prísne 
lehoty. Výbor má možnosť vyžiadať si doplňujúce informácie od výrobcu iba raz. Tieto 
ustanovenia boli zavedené s cieľom zabezpečiť rýchle postupy a rýchle rozhodnutia v 
prospech výrobcov a pacientov.

Notifikované subjekty

Fungovanie notifikovaných orgánov a ich sledovanie zo strany vnútroštátnych orgánov 
ukázali v posledných rokoch veľké slabiny.  Problematické otázky zahŕňajú okrem iného:
veľké a nepresné množstvo notifikovaných subjektov v EÚ; zásadné rozdiely týkajúce sa 
kvality vykonaných hodnotení zhody; nedostatok transparentnosti v ich organizácii, v 
použitých údajoch, ich činnosti a výsledkov ich hodnotení;  otázka, či majú k dispozícii 
personál s požadovanými vedeckými znalosťami, aby dokázali vykonať posúdenie klinického 
skúšania výrobcov zodpovedajúcim spôsobom; nedostatok riadneho a prísneho monitorovania 
práce notifikovaných subjektov zo strany niektorých vnútroštátnych orgánov. Návrh Komisie 
rieši niektoré z týchto nedostatkov.  Toto predstavuje podstatné zlepšenie v porovnaní s 
existujúcimi právnymi predpismi. Mnoho bodov vo vzťahu k vyššie uvedeným otázkam však 
stále treba riešiť.
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Spravodajkyňa sa domnieva, že ustanovenia týkajúce sa personálu v národných orgánoch 
zodpovedných za menovanie a monitorovanie notifikovaných subjektov by mali byť tiež 
posilnené, aby dokázali zabezpečiť dostatočnú kvalifikáciu pre audit notifikovaných 
subjektov, za ktoré nesú zodpovednosť.

Okrem toho by sa malo zabezpečiť, aby notifikované orgány mali trvalých interných 
kvalifikovaných zamestnancov, a aby boli subdodávky obmedzené na verejné subjekty alebo 
na externých odborníkov v prípadoch, keď sú klinické skúsenosti zriedkavé, napríklad v 
prípade inovatívnych pomôcok alebo technológií. Ak sa použijú subdodávky, musia 
notifikované subjekty zverejniť mená subdodávateľov a presné úlohy, na ktoré im bola 
udelená zmluva.  Raz za rok by notifikované orgány mali byť povinné zasielať dokumenty 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu, aby umožnili overenie kvalifikácie subdodávateľa.

Počas procesu vymenovania notifikovaného subjektu by príslušný vnútroštátny orgán mal 
poskytnúť odôvodnenie, ak jeho rozhodnutie nie je v súlade s odporúčaním MDCG.
Dôvodom pre ktorý je potrebné takéto odôvodnenie je, že odporúčanie bude už na základe 
stanoviska spoločného hodnotiaceho tímu: tento proces teda poskytuje rad kontrol pred tým, 
ako je vydané odporúčanie.

Ako dôsledok vnútorného trhu môžu výrobcovia predložiť žiadosť notifikovanému subjektu 
usadenému v inom členskom štáte, než v ktorom je registrovaný výrobca.  Na zlepšenie 
transparentnosti však, pokiaľ sa to výrobca rozhodne urobiť, by mal informovať vnútroštátny 
orgán členského štátu, kde je evidovaná takáto žiadosť.

Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie na vytvorenie koordinačnej skupiny, ktorá by 
zahŕňala všetky notifikované subjekty. Na zaistenie uspokojivej koordinácie a spolupráce 
medzi notifikovanými subjektmi a s celkovým cieľom zvýšiť konvergenciu v kvalite práce 
notifikovaných subjektov by však malo byť zabezpečené, že sa táto skupina schádza najmenej 
dvakrát ročne.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na zavedenie poplatkov vnútroštátnymi orgánov za ich 
činnosti týkajúce sa menovania a monitorovania notifikovaných subjektov. Je však dôležité, 
aby tieto poplatky boli zverejňované a porovnateľné medzi členskými štátmi.

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh Komisie neposkytuje dostatočné záruky, aby 
konkurencia medzi notifikovanými orgánmi na základe poplatkov za činnosti posudzovania sa 
nevykonávala na úkor bezpečnosti pacientov.  Preto sú zahrnuté ustanovenia, ktoré vyžadujú 
aby členské štáty prijali vnútroštátne právne predpisy v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť poplatkov a uľahčiť ich porovnateľnosť.
Označovanie pomôcok ako na jedno použitie alebo na viacnásobné použitie 
a repasovanie pomôcok

Viacnásobné použitie zdravotníckych pomôcok bolo veľmi časté až do 80. rokov, kedy 
výrobcovia začali systematickejšie označovať svoje pomôcky ako jedno použitie. Súčasná 
situácia je taká, že existuje príliš veľa pomôcok označených ako na jedno použitie, zatiaľ čo 
by mohli byť repasované, pretože výrobcovia sa chcú vyhnúť zodpovednosti v prípade, že 
repasovaná pomôcka by predstavovala nebezpečenstvo pre pacienta. Nesprávne označenie je 
niekedy výsledkom ekonomických úvah.  Komisia sa rozhodla zachovať možnosť repasovať 
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pomôcky jedno použitie. Z logického hľadiska to nie je uspokojivé. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že pomôcky označené ako na jedno použitie by mali byť reálne na jedno použitie, 
a že by mali existovať len dve možnosti:  na jedno použitie alebo na viacnásobné použitie. 
Spravodajkyňa je tiež presvedčená, že činnosti zahrnuté v repasovaní pomôcok by mali 
podliehať prísnejším normám a byť transparentnejšie.. 

Repasované by tak mali byť iba pomôcky určené na obnoviteľné. Všetky pomôcky by tak v 
zásade mali byť označované ako obnoviteľné pomôcky a výrobcovia pomôcok patriacich do 
tried I, IIa a IIb by mali mať formou výnimky naďalej možnosť označovať ich ako pomôcky 
na jedno použitie, ak predložia odôvodnenie podložené dostatočnými vedeckými dôkazmi.
Tiež musia byť zaznamenané v elektronickom systéme registrácie pomôcok. Odchylne od 
tohto pravidla by mali mať výrobcovia pomôcok triedy III aj naďalej možnosť označovať 
tieto pomôcky ako pomôcky na jedno použitie, ak vydá Vedecký výbor pre vznikajúce a novo 
identifikované zdravotné riziká kladné stanovisko. Tieto výnimky by aj naďalej pomôckam 
umožňovali označovať sa ako pomôcky na jedno použitie, ak nimi naozaj sú, za predpokladu, 
že výrobcovia o tom predložia dôkazy. Okrem toho je potrebné zaviesť rýchly postup pre 
prípady, kedy spoločnosť zaoberajúca sa repasovaním pomôcok alebo nemocnica či klinika, 
ktorá už repasuje určité pomôcky, chce spochybniť označenie pomôcky na jedno použitie 
tým, že predloží dôkazy o tom, že zdravotnícka pomôcka môže byť bezpečne repasovaná. Je 
tiež potrebné jasne stanoviť, že obnova prostriedkov automaticky znamená prenos 
zodpovednosti z výrobcu na repasovateľa. Komisia by mala prijať vykonávacie akty, ktorými 
stanoví najprísnejšie a maximálne jednotné normy na obnovu prostriedkov na opakované 
použitie v rámci EÚ.

Klinické skúšanie

Komisia do svojho návrhu začlenila dôležité ustanovenia o klinických skúšaniach, a aj 
napriek tomu nie sú niektoré pojmy, ako výkon či bezpečnosť vymedzené, aj keď by mali 
výrobcovia zhromažďovať údaje, aby dokázali, že ich prostriedky spĺňajú požiadavky na 
funkčnú spôsobilosť a bezpečnosť.

Výkon je potrebné chápať všeobecne, mal by zahŕňať účinnosť a prínos pre pacientov, ktorý 
sa musí v prípadoch, kedy je potrebné vykonať klinické skúšania, overiť. Tento fakt má 
zásadný význam, pretože sa prostredníctvom neho zabezpečí, aby pomôcky z technického 
hľadiska plnili účel, na ktorý boli navrhnuté a vyrobené, a boli tiež prínosné pre pacientov a
účinné v praxi. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby v prípadoch, kedy sa využívajú klinické 
skúšania, boli tieto skúšania navrhnuté tak, že sa použijú najlepšie dostupné technológie a 
zapracujú aj randomizované kontrolné klinické skúšania. Návrh Komisie tiež odráža 
ustanovenie navrhovaného konania o klinických skúšaniach, v ktorých sa už nespomínajú 
etické výbory. Vaša spravodajkyňa sa však domnieva, že klinické skúšanie by malo začať len 
v nadväznosti na pozitívne hodnotenie nezávislej etickej komisie. Ak členské štáty ešte 
nezriadili etické komisie, mali by prijať potrebné opatrenia a takéto komisie zriadiť. Napokon 
by malo byť zabezpečené, že sa v prípade predčasného ukončenia klinických skúšaní 
informácie o dôvodoch na predčasné ukončenie klinických skúšaní tiež poskytnú všetkým 
členským štátom, aby mohli všetky členské štáty informovať sponzorov, ktorí vykonávajú v 
rámci Únie v rovnakom čase podobné klinické skúšania, o výsledkoch týchto klinických 
skúšaní. Zabezpečí sa tým väčšia transparentnosť a zabráni sa súčasnému vykonávaniu 
niekoľkých štúdií, čo zaručí úspešné poskytovanie klinických dôkazov o prípadnom riziku 
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pomôcok pre pacientov.

Európska databanka zdravotníckych pomôcok (EUDAMED)

Používanie databanky Eudamed je povinné od mája 2011, jej fungovanie však bolo často 
kritizované. Komisia navrhla určité zlepšenia, ale spravodajkyňa sa nazdáva, že ešte stále 
chýbajú niektoré ustanovenia o transparentnosti informácií.

Preto by malo byť zabezpečené, aby verejnosť a zdravotnícki pracovníci mali adekvátny 
prístup do tých častí elektronického systému Eudamed, ktoré poskytujú kľúčové informácie 
o zdravotníckych pomôckach, ktoré môžu byť rizikové pre verejné zdravie a bezpečnosť.

Vigilancia a dohľad nad trhom

Komisia do návrhu začlenila dôležité ustanovenia o ohlasovaní nehôd a bezpečnostných 
nápravných opatrení. Stále však v ňom chýbajú niektoré prvky, ktoré by zabezpečili rýchlu 
spätnú vysledovateľnosť všetkých aspektov súvisiacich s týmito nehodami. To by malo 
pomôcť určiť, či nehoda súvisí so samotnou pomôckou, alebo spôsobom, akým bola 
používaná.

Preto by malo byť zabezpečené, aby ohlasovanie prostredníctvom elektronického systému 
obsahovalo dátum a miesto nehody a, ak sú k dispozícii, aj údaje o pacientovi či 
používateľovi a zdravotníckom pracovníkovi, pričom je potrebné náležite rešpektovať ich 
súkromie.

Koordinácia medzi členskými štátmi a Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky

Komisia navrhla vytvorenie Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky, nie je však 
isté, či bude táto skupina disponovať dostatočnými odbornými znalosťami na plnenie svojich 
úloh.

Vaša spravodajkyňa navrhuje zriadiť multidisciplinárny poradný výbor zložený z odborníkov 
a zástupcov organizácií zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti, ktorý by 
Koordinačnej skupine pre zdravotnícke pomôcky, Komisii a členským štátom poskytoval 
podľa potreby vedecké poradenstvo. Táto skupina v prípade potreby poskytne odborné 
znalosti v otázkach klasifikácie, hraničných prípadov a iných aspektov vykonávania 
nariadenia.


